Μάρτιος 2013

ΒΕΘ: ∆ιαδικτυακή ενίσχυση της εκπαίδευσης σε
Ελλάδα και Βουλγαρία από το ΒΕΘ
Στην ενίσχυση της διασυνοριακής εκπαίδευσης και στη
µεταφορά τεχνογνωσίας στοχεύει η νεόκοπη ηλεκτρονική
πλατφόρµα εκπαίδευσης (e-learning platform) που
απέκτησε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ).
Μέσω της νεωτεριστικής πλατφόρµας του ΒΕΘ οι
ενδιαφερόµενοι
µπορούν
να
µάθουν
πώς
να
δηµιουργήσουν µία ιστοσελίδα ή εργαλεία προβολής της
επιχείρησής τους (π.χ. καρτ βιζίτ, µπροσούρες, αφίσες
κ.α.).
Η πλατφόρµα, που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο
Μακεδονία, αποτελεί ένα ακόµη χρηστικό εργαλείο που
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Περιφερειακή
επιχειρηµατική ανάπτυξη µέσω της χρήσης τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνίας" που είναι ενταγµένο στο
ευρωπαϊκό πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας "Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013".
Σκοπός της πλατφόρµας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο
διήµερου συνεδρίου που διοργάνωσε το ΒΕΘ για τα
αποτελέσµατα του έργου, είναι η ενδυνάµωση της
διασυνοριακής εκπαίδευσης ανάµεσα στις περιοχές όλων
των ενδιαφεροµένων για θέµατα σχετικά µε τις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο έργο που είναι ενταγµένο στο
πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία
2007-2013» ως εταίροι, εκτός από το ΒΕΘ, που είναι
επικεφαλής, συµµετέχουν το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο του Blagoevgrad, το Τµήµα Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
και η βουλγαρική Ένωση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

Έτος 12ο

Τεύχος 11

Τέσσερις πλατφόρµες στην υπηρεσία των βιοτεχνών
Στο πλαίσιο του προγράµµατος όπως ανέφερε ο κ.
Παπαδόπουλος «αναπτύχθηκαν τέσσερις ηλεκτρονικές
πλατφόρµες η καθεµία από τις οποίες, αποτελεί χρήσιµο
εργαλείο για τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας,
συµβάλλοντας
στην
καλύτερη,
αποδοτικότερη
και
αποτελεσµατικότερη
αναβάθµιση του
επιχειρηµατικού
γίγνεσθαι της διασυνοριακής επιχειρηµατικής κοινότητας».

Συγκεκριµένα πρόκειται για:
-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Στελέχωσης (e-recruitment
platform) που παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης των
επιχειρήσεων - µελών του ΒΕΘ και των εν δυνάµει
εργαζοµένων σε αυτές, συνεισφέροντας στη µείωση της
συνεχώς αυξανόµενης ανεργίας.
-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης Επιχειρήσεων
(e-business networking platform). Η πλατφόρµα δίνει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το
επιχειρηµατικό τους προφίλ, καθώς και τα προϊόντα υπηρεσίες που διαθέτουν στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο
οι επιχειρήσεις µπορούν να εντοπίσουν ταχύτατα και
αποτελεσµατικά συνεργάτες άµεσου ενδιαφέροντος αλλά και
να απευθυνθούν σε δυνητικούς πελάτες.
-την
πλατφόρµα
Ηλεκτρονικού
Συνηγόρου
του
Επιχειρηµατία (e-ombudsman) που φιλοδοξεί να αποτελέσει
τον διαµεσολαβητή µεταξύ των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Βουλγαρία µε την κατά
τόπους δηµόσια διοίκηση είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό
επίπεδο.
και

«Στόχος του έργου» όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια του
χαιρετισµού του «είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς και η τόνωση
του αναπτυξιακού προφίλ της συνολικής περιοχής
παρέµβασης, µέσω της δηµιουργίας των απαραίτητων
δοµών για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ
των δύο περιοχών».

-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning
platform).

90 εκατ. ευρώ για την Κ. Μακεδονία στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ
Ανακοίνωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να
η
συµµετάσχει στην 22 Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση
«ΘΡΑΚΗ 2013» που διοργανώνεται από 30 ΜαΪου έως 2
Ιουνίου 2013 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής
Τη διοργάνωση των ελληνικών συµµετοχών έχει αναλάβει η
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων-µελών του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα µέλη
του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην παραπάνω
έκθεση, ε π ι δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών
µέτρων, ως εξής :
η
1 συµµετοχή - 100% [ ≤600 ευρώ]
η
η
2 & 3 συµµετοχές - 50 %[≤ 300 ευρώ]
η
4 συµµετοχή - 30% [≤ 180 ευρώ]
η
5 & πλέον συµµετοχές - προνοµιακή τιµή
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη
συγκεκριµένη έκθεση , να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ,
στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα
επικοινωνίας, 2310-271708 και 2310-271854, µέχρι την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2013, προκειµένου να τους σταλεί
η φόρµα συµµετοχής.

Αντιµετώπιση κρουσµάτων Απάτης-Πρόληψη-Έγκαιρη
Ανίχνευση-Καταστολή
Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE)
µε την αρωγή της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης, και την
υποστήριξη
του
δηµοσιογραφικού Συγκροτήµατος
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, διεξάγει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη
εκδήλωση, µε θέµα: «Αντιµετώπιση κρουσµάτων ΑπάτηςΠρόληψη-Έγκαιρη
Ανίχνευση-Καταστολή»,
στον
Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης-Αποθήκη Γ’, το
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, από τις 10.00 έως στις 16.00.
Το κόστος συµµετοχής είναι 50 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και λόγω
µεγάλου ενδιαφέροντος, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στην Ελληνοαµερικανική Ένωση στην
Αθήνα, τηλ. 210 3680907 φαξ 210 3680907 e-mail :
training@hau.gr και στη Θεσσαλονίκη στο Hellenic ACFE,
τηλ. 6972 127425 , e-mail: education.hacfe@gmail.com,
www.acfe.gr
Ηµερίδες και σεµινάρια στον Κόσµο
Ηµερίδα : Οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις Ελλάδας
και Κοσσόβου
Το Οικονοµικό Επιµελητήριο του Κοσσόβου µε τη βοήθεια
του γραφείου συνδέσµου της Ελλάδας στην Πρίστινα θα
πραγµατοποιήσει µία ηµερίδα για τις οικονοµικο-εµπορικές
σχέσεις Ελλάδας και Κοσσόβου καθώς και τις προοπτικές
ανάπτυξης τους. Η ηµερίδα θα γίνει στις 19 Απριλίου
2013.Επίσης θα πραγµατοποιηθούν Β2Β συναντήσεις µε
τοπικούς επιχειρηµατίες. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την ηµερίδα στο τηλέφωνο 00381 38247370, φαξ
00381 38245533 ή στο e-mail : ecocom-pristina@mfa.gr

Τη δεύτερη ηµέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν µία
σειρά θεµάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων των
µικροµεσαίων επιχειρηµατιών.
Πιο συγκεκριµένα ο γενικός διευθυντής του Κέντρου
Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή
Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), που είναι ο φορέας
διαχείρισης του προγράµµατος, Σπύρος Σκοτίδας
αναφέρθηκε στο πρόγραµµα ‘Ενίσχυση ΜµΕ στους τοµείς
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών’, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισµός του
έργου ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ, ενώ για την Κεντρική
Μακεδονία το κονδύλιο που προβλέπεται είναι τα 90 εκατ.
ευρώ».
Αξίζει
να
σηµειωθεί
ότι
το
δικαίωµα
υποβολής προτάσεων για
ένταξη
στο
πρόγραµµα
παρατείνεται µέχρι τις 10 Μαΐου 2013.
Στα βήµατα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις
προκειµένου να συµµετάσχουν µε επιτυχία σε εκθέσεις
αναφέρθηκε η διευθύντρια του Ινστιτούτου Εκθεσιακών
Ερευνών Χριστίνα Κολωνιάρη, ενώ ο Παναγιώτης
Καρανάσιος της εταιρείας Π. Καρανάσιος - Γ.Βαρσάµη &
Συνεργάτες µίλησε για το νοµοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης
των µεταποιητικών
επιχειρήσεων αλλά και τις νέες
αρµοδιότητες που αναµένεται να αποκτήσουν τα
επιµελητήρια ως νέοι φορείς έκδοσης αδειών λειτουργίας
για επιχειρήσεις χαµηλής όχλησης.

Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου –
Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σας υπενθυµίζουµε ότι έχει ξεκινήσει από 25.02.2013 και
παρατείνεται µέχρι 10.05.2013, η υποβολή αιτήσεων για
υπαγωγή στο προαναφερόµενο πρόγραµµα.
Το έντυπο υποβολής καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία
οι υποψήφιοι επενδυτές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας µπορούν να τις αποκτήσουν από :
 τους διαδικτυακούς τόπους:
• του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (www.ypoian.gr)
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
• της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr),
• του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(www.veth.gov.gr)
 Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ στο
τηλ.8011136300.
 Tην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198,
54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-319627 2313-325440).
 Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισµός Λήδα Μαρία- 6οχλµ.
Χαριλάου-Θέρµης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000,
e-mail: info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr ).
 Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης -Τµήµα
Θεµάτων Μεταποίησης & Υπηρεσιών, Στατιστικής,
ος
Ερευνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων/ Αριστοτέλους 27 , 3
όροφος, τηλ. 2310-241383,
E-mail : sme-industry@veth.gov.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίραννα, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο για τους µήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου της Ελλάδας στην
Αλβανία, ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Μάρτιο 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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Υπουργείο Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία Φορολογικών &
Τελωνειακών Θεµάτων – Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ –
η
∆ιεύθυνση 17 ∆ασµολογική , µας κοινοποιεί :
•
Την υπ΄ αριθ. ∆17Α 5003755 ΕΞ.2013, που αφορά την
κοινοποίηση
του
Εκτελεστικού
Κανονισµού
(ΕΕ)
ης
αριθ.1108/2012 της Επιτροπής της 23 Νοεµβρίου 2012,
σχετικά µε την κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων στη
Συνδυασµένη Ονοµατολογία, όσον αφορά την κατάταξη
γαλβανισµένου είδους στον κωδικό ΣΟ 73269098, και ο
οποίος ισχύει από την ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε.(L329/29-11-2012).
•
Την υπ΄ αριθ. ∆17E 5005160 ΕΞ 2013, που αφορά την
εισαγωγή αγαθών µε αναστολή πληρωµής δασµολογικών
και φορολογικών επιβαρύνσεων πρόσθετων δασµών.
•
Την υπ΄αριθ. ∆ΕΦΚ Α 50002796 ΕΞ 2013, που αφορά την
παράταση της περιόδου κατανοµής αυτούσιου βιοντίζελ
ης
έτους 2011, πέρα της 31
∆εκεµβρίου 2012, θα
συµψηφισθούν οι ποσότητες της κατανοµής έτους 2013.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
108

03/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
4Χ4-DIESEL ΤΗΛ:25310-81835

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

112

03/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.6/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ
251 ΓΝΑ ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

90

04/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 387/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΛ:210-8194646

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

132

04/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13004 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ ΠΕ∆ΗΣ ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ κατ. 2000 ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

83

05/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 001/2013 ΑΝΟΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΗΛ:2313 324374

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΙΑ

135

5/4/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΗΛ:213-2005155

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

100

08/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 170/2013 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΤΗΛ:2413-500840

5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

109

08/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΥΛΩΝ ΤΗΛ:210-4064210/2104191081

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

102

09/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12063 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Η Α/Α DESIROΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

106

10/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ,ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΩΝ Ε.∆ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΤΗΛ:210-3483163

ΑΣ∆ΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

96

11/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛ:210-4969163

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

141

11/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12017/1 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΩΝ) ΟΙΚΤΟΥ VOITH ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ 2000 &
Α/Α I.C ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

102

09/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12063 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Η Α/Α DESIROΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

ος

η

