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Απέσυρε την υποψηφιότητα ο Π. Παπαδόπουλος από
τον συνδυασµό του Γ. Ιωαννίδη

Σε απόσυρση της υποψηφιότητας του από τον συνδυασµό
του Γιάννη Ιωαννίδη «Κεντρική Μακεδονία - Περιφέρεια
Πρωταθλήτρια» προχώρησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), και α΄ αντιπρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (ΚΕΕΕ), Παναγιώτης
Παπαδόπουλος.
Ο κ. Παπαδόπουλος, που ήταν υποψήφιος περιφερειακός
σύµβουλος µε τον συνδυασµό του κ. Ιωαννίδη, προέβη στην
κίνηση αυτή ως απόρροια των δυσµενών εξελίξεων στον
επιµελητηριακό θεσµό, µετά και την γενική συνέλευση της
ΚΕΕΕ, η οποία αποφάσισε την αποχώρηση των
εκπροσώπων της επιµελητηριακής κοινότητας από τα
ψηφοδέλτια των κοµµάτων της συµπολίτευσης στις
αυτοδιοικητικές εκλογές.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση είχε αρνηθεί να
προωθήσει στη Βουλή την τροπολογία, την οποία η ΚΕΕΕ
πρότεινε και είχε την υπογραφή 185 βουλευτών, για την άρση
της ισχύος του νόµου που προβλέπει την κατάργηση της
υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια από την 1-1-2015.
Μάλιστα σε συνάντηση της διοικητικής επιτροπής της ΚΕΕΕ
µε τον Κωστή Χατζηδάκη, επισηµάνθηκε από τον υπουργό
Ανάπτυξης, ότι επί του παρόντος και µετά τις απαιτήσεις της
τρόικας δεν µπορεί να αρθεί η ισχύς του νόµου.
«Ο επιµελητηριακός θεσµός που αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους βραχίονες στήριξης για τους επιχειρηµατίες,
χωρίς µάλιστα να κοστίζει ούτε ένα ευρώ στην πολιτεία,
δέχεται έναν ανηλεή πόλεµο από ξένα συµφέροντα και όχι
µόνον. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µηνιαίο κόστος εισφοράς για
τις επιχειρήσεις ανέρχεται περί τα 3 µε 4 ευρώ. Στο πλαίσιο
αυτό, και την ώρα που η ηγεσία της κυβέρνησης δείχνει να
µην αντιλαµβάνεται ότι µε την κατάργηση της υποχρεωτικής
εγγραφής στα επιµελητήρια, αυτά οδηγούνται σε αφανισµό,
ενώ την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις δεν γίνονται περισσότερο
ανταγωνιστικές, αποφάσισα να µην κατέλθω στις
αυτοδιοικητικές εκλογές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τον κ.
Ιωαννίδη που τον συµπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο.

Έτος 13ο

Τεύχος 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
η
πρόθεσης συµµετοχής στην 79 ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
η
συµµετέχει στην 79 ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα
πραγµατοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεµβρίου 2014.
Οι επιχειρήσεις-µέλη του Β.Ε.Θ. που θα συµµετέχουν, µε
ατοµικό stand 12 τετραγωνικών µέτρων, θα επωφεληθούν από
την ειδική εκπτωτική τιµή και την επιδότηση του επιµελητηρίου.
Βασική προϋπόθεση επιδότησης µιας επιχείρησης είναι να µην
έχει χρηµατοδοτηθεί από το Β.Ε.Θ. για συµµετοχή της σε
έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα τρία τελευταία χρόνια.
Η πραγµατοποίηση της συµµετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από
τον αριθµό των εκθετών-µελών του, καθώς και από το
συνολικό χώρο που θα καλύψουν. Ο συνολικός αριθµός των
επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιµελητήριο είναι
περιορισµένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Όσοι επιθυµείτε να συµµετέχετε, παρακαλούµε να δηλώσετε
το ενδιαφέρον σας ΑΜΕΣΑ στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων
του Β.Ε.Θ., συµπληρώνοντας την παρακάτω δήλωση
πρόθεσης συµµετοχής. [e-mail : public@veth.gov.gr, fax :
2310232667, 2310281635, τηλέφωνο :
2310 271708,
2310271854].

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επωνυµία : _____________________________________
∆ραστηριότητα : __________________________________
Α.Φ.Μ.: : ________________________________________
Τηλέφωνο :

______________ Φαξ : _________________

Ε-mail :____________ www

_______________________

Ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου : ______________________
Κινητό τηλέφωνο : ______________________________

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων
από το Β.Ε.Θ

Επιχειρηµατική αποστολή στην Κένυα
Το Ελληνο-Κενυατικό Επιµελητήριο Βιοµηχανίας,
Εµπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισµού & Πολιτισµού
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στο Ναϊρόµπι της
Κένυας από 7 έως 8 Ιουλίου 2014.
Οι τοµείς στους οποίους απευθύνεται η αποστολή είναι οι εξής:
 ∆ηµόσια έργα-Κατασκευές-Ενέργεια
 Τεχνολογία-ΙΤ-Εκπαίδευση
 Τουρισµός
 Αγροτικά Προϊόντα
 Μηχανήµατα Αγροτικά και οικοδοµικά
 ∆οµικά Υλικά
 Ιατρικός Εξοπλισµός
 Φάρµακα & Παραφαρµακευτικά Υλικά
 Βιοµηχανικά Είδη
 Ένδυση-Υπόδηση
 Επενδύσεις & ∆ιαχείριση Ακινήτων

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
προγραµµατίζει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεµινάρια για
τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων»,
σύµφωνα
µε
την
Υπουργική
Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας
στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε
ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ης
του Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Ελληνο-Κενυατικό επιµελητήριο στα εξής:
Τηλ:
2103839259
website:
trademission.kenyagreece.com/2014
Για δηλώσεις συµµετοχής, τηλ/fax: 210 3805113, email:
trademission@kenyagreece.com

Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ
για τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη
µέλη , ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε
την κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του
ΒΕΘ είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την
καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους.

Επιχειρηµατική αποστολή στο Ερµπίλ
Το Γραφείο ΟΕΥ του Ερµπίλ σε συνεργασία µε τη New
Genesis διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στο Ερµπίλ
του Ιράκ στις 16-17 Ιουνίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στα εξής: τηλ: 6942012511
, email:
dmelenti@newgenesis.gr, site : newgenesis.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία πρέπει να
προσκοµισθούν ταυτόχρονα µε την αίτηση είναι :
•
Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή
∆ιαβατηρίου
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr.

Συνέδρια στην Ελλάδα
Αγορές: Καινοτόµες Προτάσεις για τα ∆ίκτυα ∆ιανοµής

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα
,στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΚΑΘ Α.Ε. διοργανώνει
συνέδριο µε θέµα : « Αγορές: Καινοτόµες Προτάσεις για τα
δίκτυα διανοµής» στις 14-16 Μαΐου 2014 .
Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι:
 Να ενηµερώσει τους Έλληνες εµπόρους για τις τάσεις
και τις προοπτικές που αναπτύσσονται παγκόσµια και
αφορούν το ρόλο των αγορών.
 Να αναδείξει τον καίριο ρόλο της αγοράς τροφίµων
στην ανάπτυξη των αλυσίδων εφοδιασµού και στην
παγκόσµια κατανοµή τροφίµων.
 Να προβάλλει τον σηµαντικό ρόλο της χονδρικής
αγοράς στην διάθεση και διανοµή ποιοτικών φρέσκων
τροφίµων.
 Να καταδείξει τα µείζονα θέµατα της παραγωγής και
διακίνησης τροφίµων που σχετίζονται άµεσα µε την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Potsdam
διοργανώνει συνέδριο µε θέµα: «Green Ventures» στις 18-20
Ιουνίου στο Potsdam της Γερµανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στα τηλ.
2310 764023, email: kathgram@otenet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στα:
τηλ. 0049 3312786241, fax. 0049 3312786191, website
www.green-ventures.com

Συνέδρια στον κόσµο
«Green Ventures»

Στόχος του συνεδρίου η ενηµέρωση των εταιριών σε θέµατα
ενέργειας και περιβαλλοντικά (νερό, αέρας, ενέργεια,
ανακύκλωση και ανακυκλώσιµα υλικά).

Επιχειρηµατικά νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε
οικονοµικές, εµπορικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις για το µήνα Mάρτιο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στα
Τίρανα, ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

48 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
Πόλη : Λαµία
Ηµεροµηνία : 24 Μαϊου – 1 Ιουνίου 2014
Εκθέµατα : ∆όµηση, κατοικία, ενέργεια, τεχνολογία,
περιβάλλοντος, αυτοκίνητο, µοτοσυκλέτα, σκάφος, αξεσουάρ,
γεωργία,
κτηνοτροφία,
τρόφιµα,
ποτά,
τουρισµός,
αγροτουρισµός.
Πληροφορίες: τηλ. 22310 22704 και 28063, κα Εύη Κέππα email : pelamias@otenet.gr
η

6 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΟΡ∆ΑΙ 2014
Πόλη : Πτολεµαϊδα
Ηµεροµηνία : 30 Μαϊου - 5 Ιουνίου 2014
Εκθέµατα : ενέργεια, κατοικία, υπηρεσίες, αγροτικά.
Πληροφορίες: Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαϊδας, τηλ. 24630
27265
φαξ
24630
24630,
24641
e-mail
:
kalaitzopoulos@gmail.com
FASHION EXPO 2014
Πόλη : Intercontinental, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 21 - 23 Ιουνίου 2014
Εκθέµατα : ενδύµατα
Πληροφορίες: τηλ.: 210 8623220, φαξ 210 86223130 e-mail :
ekthesi@otenet.gr site: www.fashionexpo.gr

Ηµερίδες και σεµινάρια
Ηµερίδα µε θέµα: Βιώσιµη Ανάπτυξη και Καινοτοµία: ∆ύο
συµπληρωµατικές έννοιες
Το
Εµπορικό
και
Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό
ICBS Thessaloniki Business College, σας προσκαλούν στην
Ηµερίδα µε θέµα: Βιώσιµη Ανάπτυξη και Καινοτοµία: ∆ύο
συµπληρωµατικές έννοιες, που θα πραγµατοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 18:3020:30, στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ 2310
370132.
Mobip Event 2014
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. µας ενηµερώνει για ένα forum
που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 27-28 Μαΐου
2014 µε θέµα: «Mobip Event 2014» .
Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα
επιχειρηµατικά τους σχέδια στους παρευρισκόµενους
επενδυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ 2310
531000
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα - Fashion Business
Το Οικονοµικό κολλέγιο Αθηνών (BCA), σε συνεργασία µε
την εταιρία ALLY, σχεδίασε και υλοποιεί ένα εκπαιδευτικό
πρόγραµµα σύντοµης διάρκειας για τον τοµέα του Fashion
Business.
Σκοπός του προγράµµατος είναι να παρέχει στου
συµµετέχοντες τις βασικές απαραίτητες γνώσεις µαζί µε τη
σύγχρονη, σφαιρική µατιά του επιχειρείν, στον τοµέα του
Fashion Business, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα θεωρίας
αλλά και πρακτικών εφαρµογών.
΄Εναρξη κύκλου µαθηµάτων : 9/5/2014 ∆ιάρκεια : 2 µήνες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210
7253783 website: www.bca.gr

∆ιεθνείς εκθέσεις
QATAR NATIONAL CONVENTION CENTER
Πόλη: Κατάρ
Ηµεροµηνία: 12 - 15 Μαϊου 2014
Εκθέµατα: εξοπλισµός κτιρίων
Πληροφορίες: τηλ.: +961 5 959 111 ext 133, fax: +961 5
955 361, e-mail: francoise.nehme@ifpexpo.com, site:
www.projectqatar.com
SEOUL FOOD & HOTEL 2014
Πόλη: Kintex Korea International Exhibition Centre, Seoul
Ηµεροµηνία: 13 - 16 Μαϊου 2014
Εκθέµατα: γενικά τρόφιµα, αλκοολούχα και µη ποτά,
γαλακτοκοµικά, προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής,
snack, κατεψυγµένα, προϊόντα κρέατος, παραδοσιακά
φαγητά, προϊόντα υγιεινής διατροφής, φρούτα και λαχανικά,
ψάρια, φρέσκα προϊόντα κ.α. καθώς και υλικά συσκευασίας
και εξοπλισµός.
Πληροφορίες: ΟΠΕ κος Κλεόβουλος Μπούζος τηλ.: 2310
510047 , fax:2310 510046
e-mail: kleo@hepo.gr site: www.seoulfoodhotel.co.kr
SWEETS AND SNACKS EXPO
Πόλη: Σικάγο
Ηµεροµηνία: 20-22 Μαΐου 2014
Εκθέµατα: σακχαροειδή προϊόντα, προιόντα σοκολάτας,
πρόχειρο φαγητό,
Πληροφορίες: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο
e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr τηλ: (312) 867-1325 fax:
(312) 867-3824 site: www.sweetsandsnacks.com/
EXPOCENTER AIPORT BERLIN
Πόλη: Βερολίνο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 20-25 Μαΐου 2014
Εκθέµατα: αεροπλοϊα, αεροναυπηγική, αεράµυνα
Πληροφορίες: Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο
e-mail: zentrale@mail.ahk-germany.de τηλ: 210 6419000,
210 6419038, 2310 327733, site: www.ila-berlin.com
BULMEDICA/BULDENTAL
Πόλη: Σόφια, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 21-23 Μαΐου 2014
Εκθέµατα:
ιατρική, ιατρικός εξοπλισµός, οδοντιατρική,
οφθαλµολογία,
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια τηλ:+35 92
9447959, 9447790, fax: +35 92 9505375
e-mail: ecocom-sofia@mfa.gr

Ζητήσεις ξένων χωρών
Ζητήσεις συνεργασίας µε εισαγωγικές επιχειρήσεις και
αντιπροσώπους στην Ελλάδα
Delarte – Fabrica de Estofos
Parque International Sete Fontes, Lote 6 – 4710 Braga
00351 253257540
00351 253257543
silviasilva@delarte.pt
www.delarte.pt
ορθοπεδικά είδη (πολυθρόνες)
Gepack –Creating Life Packaging
Rua 1o de Abril – Edificio Gepack, 2050
00351 263470210
00351 263470219
commercial@gepack.pt
www.gepack.pt
είδη συσκευασίας για τρόφιµα

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
195
214

203

99

196

198
171

185

204

186

218

158

197

6/5/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. Φ240/2014 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ" ΤΗΛ. 213 2088715
6/5/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 6/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 424
ΓΣΝΕ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΩΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
2014 ΤΗΛ. 2310 381080 & 381022
6/5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"11ο &
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΤΗΛ. 210 5272445
1. 07/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 2. 07/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
42Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ
3. 07/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 43Β/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΜΜΑΤΩΝ 4. 30/04/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31Β/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 213 2068917
7/5/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ
∆ΕΥΑΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΤΗΛ. 2713 600461
7/5/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 46/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 210 3368630
07/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/14 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΄ΥΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 691 ΒΕΒ ΤΗΛ: 210 3483163
08/05/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 10/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2310 891284 & 2310 891200
8/5/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΗΛ. 210 5297229
09/05/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 1/14
ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ 124 ΠΒΕ ΤΗΛ. 210
8705013/15
9/5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΛ.
213 2030136, 213 2030185, 213 2030195 & 213 2030196
12/05/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Φ235/2014 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ: 213
2088715
ος
12/5/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. ΕΠ12η/2013 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ»
ΤΗΛ. 2310 207475

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
«ΘΗΣΕΑΣ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΟΣΕ AE

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ
ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

