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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ,
διοργανώνει διήµερο συνέδριο
την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 στις 18.00-21.30
και το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 στις 10.30- 14.00
στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE,
Μοναστηρίου 305-307,
στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου
«Regional Business Development through the use of
Information and Communication Technologies –
Περιφερειακή Επιχειρηµατική Ανάπτυξη µέσω της χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας»
ενταγµένου στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εδαφικής
συνεργασίας
«Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,
την Παρασκευή 08.03.2013 θα αναλυθούν τα 4 βασικά
εργαλεία χρήσης που δηµιουργήθηκαν µε στόχο την
εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των µελών του
επιµελητηρίου (4 ηλεκτρονικές πλατφόρµες)
Το Σάββατο 09.03.2013 θα αναλυθούν βασικά εργαλεία
που αφορούν γενικά την επιχειρηµατικότητα
Συγκεκριµένα τα θέµατα αφορούν :
Α) Το Πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης ,
Τουρισµού, Εµπορίου και Υπηρεσιών στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013 .
κος Σπύρος Σκοτίδας
Γενικός ∆ιευθυντής ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
B) Νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των
µεταποιητικών επιχειρήσεων - Τα επιµελητήρια νέοι
φορείς έκδοσης αδειών λειτουργίας
Εξειδικευµένοι Μηχανικοί της Π.Καρανάσιος - Γ.Βαρσάµη
& Συνεργάτες
Γ) Την επιτυχηµένη συµµετοχή σε εκθέσεις
Dr. κα Κολωνιάρη Χριστίνα
∆ιευθύντρια Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών
Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα ακολουθήσει γεύµα
Ο Πρόεδρος
του Β.Ε.Θ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΕΘ: Περισσότερα νέα «θύµατα» από τις προωθούµενες
ρυθµίσεις για το ΦΠΑ
«∆εν περνά ούτε µία ηµέρα που οι φωστήρες του υπουργείου
Οικονοµικών να µην ανακαλύψουν ένα νέο φοροµπηχτικό
µέτρο» σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ)
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
αναφερόµενος στη σχεδιαζόµενη αλλαγή του πλαισίου
είσπραξης του ΦΠΑ.
«Οι εµπνευστές όλων αυτών των αλλαγών βρίσκονται εκτός
τόπου και χρόνου. Το βέβαιο είναι ότι τέτοιου τύπου
ρυθµίσεις θα προσθέσουν µόνο νέους κρίκους στη µακριά
αλυσίδα των λουκέτων, θα διογκώσουν την ανεργία και αντί
να αυξήσουν τα έσοδα του δηµοσίου θα τα µειώσουν» τονίζει
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι οι προωθούµενες
αλλαγές οδηγούν σε στραγγαλισµό της επιχειρηµατικότητας.
«∆υστυχώς επιχειρείται µία ακόµη λάθος κίνηση από το
υπουργείο Οικονοµικών. Την ώρα που οι επιχειρήσεις
κινούνται σε τεντωµένο σχοινί, και οι αλλεπάλληλες
φοροεπιδροµές δηµιουργούν πληθώρα προβληµάτων για το
επιχειρείν κάποια φωτεινά µυαλά, που δεν αντιλαµβάνονται
την κρισιµότητα των ηµερών που διανύουµε, έρχονται να
δώσουν την χαριστική βολή στην αγορά» αναφέρει ο κ.
Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι θα πρέπει άµεσα να
ανασταλούν οποιαδήποτε σχέδια µεταβολής του καθεστώτος
είσπραξης ΦΠΑ και να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος
της πολιτείας µε τους παραγωγικούς φορείς προκειµένου από
κοινού να καταλήξουν σε ένα λειτουργικό σύστηµα.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν δει το
φως της δηµοσιότητας οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, που
ετοιµάζεται να προωθήσει το υπουργείο Οικονοµικών στη
Βουλή προς ψήφιση, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες
ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες που έχουν
υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Συγκεκριµένα προβλέπουν ότι ο κάθε υπόχρεος θα κάνει τη
δήλωσή του στις 20 του µήνα ανά τρίµηνο, θα καταβάλλει
τουλάχιστον 10 ευρώ µε την υποβολή της και το σύνολο του
ποσού έως τις 30 του ίδιου µήνα, αν δεν θέλει να έρθει άµεσα
αντιµέτωπος µε κατασχέσεις.

Ανεβάζει ταχύτητα το ΕΤΕΑΝ για την εξυπηρέτηση των
ΜµΕ

«Ευελπιστούµε ότι η ένεση στη ρευστότητα της αγοράς, που
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέσω χρηµατοδοτήσεων
για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις από τα τραπεζικά
ιδρύµατα µε την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ, συνολικού ύψους 1,2
δισ. ευρώ, θα είναι άµεση» ανέφερε ο α΄ αντιπρόεδρος του
ΒΕΘ.

Περί τις 750 αιτήσεις επιχειρήσεων, που έλαβαν δάνεια µε
την εγγύηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), προκατόχου του
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΤΕΑΝ), και τα οποία παρουσίαζαν καθυστέρηση στην
εξυπηρέτησή τους, εγκρίθηκαν από τις τράπεζες
προκειµένου να τους δοθεί παράταση για την αποπληρωµή
τους.

Από την πλευρά του ο διευθυντής του Κέντρου
Χρηµατοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας Αργύρης Ζέρβας
τόνισε ότι η ΕΤΕ µέσα από το ευρύ δίκτυο που
δηµιουργείται µέσω της ενοποίησης της µε την Eurobank
ευελπιστεί ότι θα εξυπηρετήσει ένα µεγάλο κοµµάτι των
προγραµµάτων του ΕΤΕΑΝ ενώ σηµείωσε ότι η ΕΤΕ παρά
το αρνητικό οικονοµικό κλίµα δεν σταµάτησε να στηρίζει
τους πελάτες της.

Οι εγκρίσεις των αιτήσεων πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα
∆εκεµβρίου 2012 – Μαρτίου 2013, µετά δηλαδή από τη
λήψη της σχετικής απόφασής
για την δυνατότητα
επιµήκυνσης αποπληρωµής των εν λόγω δανείων µέχρι τον
Μάιο του 2014.
Αυτά επισήµανε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος Γεροντούκος στο
περιθώριο της κοινής εκδήλωσης του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε το ΕΤΕΑΝ κατά τη
διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δράσεις του
Ταµείου για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Σηµειώνεται ότι η παράταση για την αποπληρωµή των
υποχρεώσεων
πραγµατοποιείται
µε
αίτηµα
που
υποβάλλεται από την επιχείρηση προς την τράπεζα όπου
τηρούνται οι οφειλές και εφόσον συµφωνηθούν οι ειδικότεροι
όροι µεταξύ του αιτούντος και της τράπεζας κοινοποιείται
στην ΕΤΕΑΝ ώστε να γίνει και η ανάλογη επιµήκυνση στη
διάρκεια ισχύος της εγγυήσεως της.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Ταµείου οι
καταπτώσεις εγγυήσεων προς τις τράπεζες από
επιχειρήσεις, που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους
και έλαβαν δάνεια µέσω του ΤΕΜΠΜΕ αγγίζουν το 16%,
ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό, δεδοµένης της
ιδιαίτερα αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας.
Αναφερόµενος ο κ. Γεροντούκος στο Ταµείο Εγγυοδοσίας θα αφορά στην ενίσχυση ΜµΕ µέσω της παροχής
εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης - τόνισε ότι
αναµένεται να ενεργοποιηθεί εντός των επόµενων δέκα
ηµερών. Τα διαθέσιµα του Ταµείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ
ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δανειακά
κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείµενο εγγυήσεως από
το Ταµείο εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ. Οι
συµβάσεις µε τις συµµετέχουσες τράπεζες είναι ήδη
υπογεγραµµένες, ενώ είναι σε διαβούλευση η δυνατότητα
περαιτέρω µεταφοράς 50 εκατ. ευρώ στο Ταµείο
∆ανειοδοτήσεων Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης.

Ζητούµενο η στήριξη των ΜµΕ
Την ανάγκη στήριξης των ΜµΕ επισήµανε κατά τη διάρκεια
της οµιλίας του ο α΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΘ Σίµος
∆ιαµαντίδης υπογραµµίζοντας ότι «αυτό που πρέπει να
γίνει αντιληπτό είναι ότι… πελάτες του ΕΤΕΑΝ είναι οι
µεσαίες, οι µικρές και οι πολύ µικρές ελληνικές επιχειρήσεις
και όχι µόνο οι τράπεζες, που δυστυχώς συνεχίζουν, στην
πλειονότητα τους, να διατηρούν ερµητικά κλειστές τις
στρόφιγγες της δανειοδότησης. Είναι αδήριτη ανάγκη να
βρεθούν οι δικλείδες εκείνες που θα ωθήσουν τις τράπεζες
να ανταποκριθούν στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που
προσφέρει το ΕΤΕΑΝ».
Όπως τόνισε ο κ. ∆ιαµαντίδης «η αγορά χρειάζεται άµεση
επέµβαση. Οι τράπεζες θα πρέπει να αντιληφθούν την
κρισιµότητα της κατάστασης που αντιµετωπίζουν οι ΜµΕ και
να µην βάζουν προσκόµµατα στην υλοποίηση της σχετικής
απόφασης για παράταση αποπληρωµής µέχρι τον Μάιο του
2014 των δανείων που χορηγήθηκαν µε εγγύηση του
ΤΕΜΠΜΕ».

Συνεργασία µε τη ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας
του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία
µε τη ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας προσφέρει
δωρεάν υπηρεσίες, όπως ανακοίνωση θέσεων πρακτικής
άσκησης , ανάρτηση θέσεων εργασίας, πρόσβαση σε
βιογραφικά αποφοίτων που επιθυµούν να εργαστούν ,
συµµετοχή στο θεσµό του µέντορα, συµµετοχή στο
νεοσύστατο δίκτυο Συνεργεία για την υποστήριξη των εν
δυνάµει επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
κ.α., εφόσον
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : http://www.dasta.auth.gr ,
τηλ. 2310 994009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Ο.Ε.Υ
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 3
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Φεβρουάριο
2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΚΟΣΟΒΟ
Το Γραφείο Συνδέσµου της Ελλάδας στην Πρίστινα, απέστειλε
το ενηµερωτικό δελτίο για την οικονοµία του Κοσόβου και για
τις Οικονοµικές και Εµπορικές σχέσεις µε την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου της Ελλάδας στην
Πρίστινα, ecocom-pristina@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και
τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για το
Φεβρουάριο του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σόφια, economy@grembassysofia.org ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΠΓ∆Μ
Το Γραφείο Συνδέσµου της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο για την οικονοµία της ΠΓ∆Μ για το έτος
2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου της Ελλάδας στην
ΠΓ∆Μ, ecocom-skopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Συνέδρια στην Ελλάδα
Επιχειρηµατική αποστολή στη Μόσχα
Η Eurobank, ακολουθώντας µε συνέπεια τη στρατηγική
επιλογή της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προγραµµατίζει
επιχειρηµατική αποστολή και φόρουµ στο πλαίσιο του
προγράµµατος “ GO INTERNATIONAL”, στη Μόσχα στις 27
& 28 Μαϊου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι κυρίως
τρόφιµα – ποτά – χηµικά – πλαστικά χρώµατα – ένδυση –
υπόδηση – τουρισµός – υψηλή τεχνολογία – δοµικά υλικά –
συσκευασίες – καλλυντικά – φαρµακευτικά προϊόντα –
ενέργεια - σκάφη αναψυχής – εκκλησιαστικά είδη.
Η αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλεί έως τις 15
Μαρτίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το ΣΕΒΕ, υπόψει
κ. Γιαλόγλου τηλ. 2310 543232, 2310 535333 e-mail :
ny@seve.gr

1o Ελληνοτουρκικό Εµπορικό , Τουριστικό και Πολιτιστικό
Φεστιβάλ
Η “ expo – AEGEAN ” Φεστιβάλ Αιγαίου, παράρτηµα της εταιρίας
“ ΗΧΩ ΑΕ “ που εδρεύει στη Μυτιλήνη ανακοινώνει την
πραγµατοποίηση του
1o Ελληνοτουρκικού Εµπορικού ,
Τουριστικού και Πολιτιστικού Φεστιβάλ, στις 14 -17 Ιουνίου 2013
στο χώρο της µαρίνας Μυτιλήνης.
Το Φεστιβάλ θα αναδείξει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, θα
βοηθήσει στην επίτευξη εµπορικών συναλλαγών και τουριστικών
συµφωνιών που θα φέρει σε επαφές αγοραστές και προµηθευτές
..
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φεστιβάλ στο
τηλέφωνο 22510 48111 ή στο e-mail : hxw@otenet.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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22/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
ΤΗΛ:2310-381080

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

121

26/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ,ΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΛ:25313-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

136

26/03/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "24 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,∆ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"
ΤΗΛ:210-5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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26/03/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Γ' ΦΑΣΗ) ΤΗΛ:210-5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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27/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ:25313-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

129

27/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Α4 ΤΗΛ:210-5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

130

27/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 608.1/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ/∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΝ ΤΗΛ:210-5531425

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

122

28/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ∆ΟΟΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΤΗΛ:25313-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

124

28/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΛ:357602-357703

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

134

28/03/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΙΤΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛ:2313-307184

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

85

01/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ(15-17 ΘΕΣΕΩΝ) ΤΗΛ:210-6926798

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

75

02/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ:210-4064210/4064499

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΗΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

101

02/04/2013 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ
ου
ου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3 ΚΑΙ 6 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ:210-5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

131

02/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12076/1 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΟΥ Θ'ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

133

02/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13011 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

ο

