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Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Κατάργηση αργίας Αγίου Πνεύµατος
Καταργείται η αργία του Αγίου Πνεύµατος για τα εµπορικά
καταστήµατα και τα καταστήµατα πώλησης τροφίµων του
Νοµού Θεσσαλονίκης.
Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 33 του
Ν.3996/2011, η υπ’αριθ. πρωτ. 22/19777/10-05-2002
απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, µε την οποία η εορτή
του Αγίου Πνεύµατος οριζόταν ως αργία για τα εµπορικά
καταστήµατα και τα καταστήµατα πώλησης τροφίµων του
Νοµού Θεσσαλονίκης, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.
Ως εκ τούτου, την ∆ευτέρα 9 Ιουνίου 2014, τα εµπορικά
καταστήµατα και τα καταστήµατα τροφίµων του Νοµού
Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν κανονικά.

Εξοικονοµώ κατ’ οίκον
Στα 700 εκατ. ευρώ διαµορφώνεται ο προϋπολογισµός του
νέου προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ' Οίκον» για
επενδύσεις ενεργειακής θωράκισης κατοικιών που θα
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αυτό ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης
σε συνάντηση που είχε στη Βουλή µε τον Πρόεδρο της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.Ι∆.Α)
και της ∆ιεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτο
Παραδιά, και τον συντονιστή του Φορέα Παθητικών
Συστηµάτων και Συστηµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας,
Παντελή
Πατενιώτη.
Σε δηλώσεις του ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι «χρηµατοδοτούµε
µε 65 εκατοµµύρια ευρώ την αποπληρωµή των οφειλών του
∆ηµοσίου για την αναβάθµιση στο "Εξοικονοµώ κατ' Οίκον"
για χιλιάδες κατοικίες. Με τον τρόπο αυτό δίνουµε µεγάλη
ρευστότητα στο χώρο της οικοδοµής και ταυτόχρονα
συντηρούµε τις θέσεις εργασίας που έχουν δηµιουργηθεί» και
πρόσθεσε: «Στη νέα Προγραµµατική Περίοδο διεκδικούµε τη
συνέχιση
του
Προγράµµατος,
µε
έναν
συνολικό
προϋπολογισµό γύρω στα 700 εκατοµµύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, µε άλλα 450 εκατοµµύρια ευρώ περίπου,
δηµόσια και ιδιωτική δαπάνη, επεκτείνουµε το Πρόγραµµα
έτσι ώστε να έχουµε εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια του
∆ηµοσίου, των ∆ήµων και τα επαγγελµατικά κτήρια. Έτσι,
δροµολογούµε συνολικά µία θετική αειφόρο και βιώσιµη
παρέµβαση στο χώρο της οικοδοµής και ασφαλώς
δηµιουργούµε
και
χιλιάδες
θέσεις
απασχόλησης.»
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Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε µε
την υπ' αριθµ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β' 1697/27-102010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά
χρηµατοδοτική µονάδα, εντός του Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειµένου
να συνδράµει στην ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όλων
των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι
υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόµα και υφιστάµενες, σε κάθε
περίπτωση, όµως, οικονοµικά βιώσιµες.
Η χρηµατοδότηση του Ταµείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς
πόρους µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα, µε συνολική δαπάνη
ύψους 460 εκατ. €
•

Β' προκήρυξη - Ταµείο Εγγυοδοσίας

Ενεργοποιείται η λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας του
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η
ΕΤΕΑΝ Α.Ε, προκειµένου να παρέχονται εγγυήσεις σε
επιχειρηµατικά δάνεια βιώσιµων επενδυτικών σχεδίων και
ώριµων σχεδίων επιχειρηµατικής ανάπτυξης στα οποία
περιλαµβάνονται κεφάλαια κίνησης και δάνεια
έναντι επιχορήγησης εγκεκριµένων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Οι πόροι του ΤΕ-ΤΕΠΙΧ θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη
των τελικών καταπτώσεων των εγγυηµένων τραπεζικών
δανείων.
Επιλέξιµες για την παροχή εγγυήσεων του ΤΕ-ΤΕΠΙΧ είναι οι
υφιστάµενες και υπό ίδρυση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις των επιλέξιµων οικονοµικών κλάδων που
αναπτύσσουν βιώσιµη επιχειρηµατική δράση στην ελληνική
επικράτεια
Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες απευθύνονται στις
συνεργαζόµενες Τράπεζες, οι οποίες είναι αρµόδιες για :

o
o
o

την εξέταση των επενδυτικών και
επιχειρηµατικών σχεδίων,
την έγκριση των δανείων και
την υποβολή των σχετικών αιτηµάτων για την
παροχή εγγύησης στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ µε πόρους
του Ταµείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Συνεργαζόµενες Τράπεζες για τη ∆ράση «Ταµείο
Εγγυοδοσίας –ΤΕΠΙΧ» :
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Β.Ε.Θ
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 του Συµβουλίου της
ης
29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
Αριστοτέλους 27, 4ος 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.
Το απαραίτητο δικαιολογητικό, το οποίο πρέπει να
προσκοµισθεί 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.
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

Συνεταιριστική Τράπεζα ∆. Μακεδονίας

o
o
o
o
o
•

Eurobank
Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Alpha bank

Πρόγραµµα Εγγύησης για την έκδοση
Εγγυητικών Επιστολών

Σκοπός
Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση
Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και
απευθύνονται στους προµηθευτές των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.
Συνεργαζόµενες Τράπεζες του Προγράµµατος Εγγυητικών
επιστολών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eurobank
Εµπορική Τράπεζα
Ελληνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Παγκρήτια Τράπεζα
Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτικής
Μακεδονίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Probank

Παρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του
Προγράµµατος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την
έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ µέρους των
Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων.

Ζητήσεις συνεργασίας
ΤΥΝΙ∆Α
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στην Τύνιδα,
µας ενηµερώνει για ενδιαφέρον
εισαγωγής
ορθοπεδικών
ειδών
και
µηχανηµάτων
συσκευασίας, πρώτων υλών, ειδών συσκευασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στην
Τύνιδα, www.agora.mfa/gr/tn114 ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr (πληροφοριακό υλικό ).

Επιχειρηµατικά νέα
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στη Λιουµπλιάνα, απέστειλε ενηµερωτικό σηµείωµα
για το εξωτερικό εµπόριο της Σλοβενίας και τη διαχρονική εξέλιξη
των ελληνικών εξαγωγών διορθωµένο ως προς το διάγραµµα
απεικόνισης (έτος αναφοράς) των ελληνικών εξαγωγών : « 08
καρποί και φρούτα βρώσιµα ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη
Λιουµπλιάνα, grecom.slovenia@siol.net ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

Ενιαίος φόρος ακινήτων
Με ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) θα ενηµερωθούν οι
φορολογούµενοι για το ποσό του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα πρέπει να πληρώσουν
φέτος. Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ µε βάση τα στοιχεία των
δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 θα γίνει στο τέλος
Ιουνίου.
Όµως, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων δεν θα
ταχυδροµήσει τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα στους
ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν
ηλεκτρονικά και θα αναρτηθούν στον λογαριασµό των
φορολογούµενων στο Taxisnet. Το ίδιο ισχύει και µε τα
εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Επίσης, η ΓΓ∆Ε θα αποστείλει e-mail στους ιδιοκτήτες
ακίνητων µε το οποίο θα τους ενηµερώνει για την
εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.
Ο νέος φόρος που επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο
σχεδόν σε όλα τα ακίνητα θα πρέπει να καταβληθεί είτε
εφάπαξ µε έκπτωση 1,5% είτε σε έξι ίσες µηνιαίες δόσεις,
εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να εξοφληθεί µέχρι το
τέλος Ιουλίου.

ΟΑΕΕ – θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας
Την έκδοση υπουργικής απόφασης µε την οποία θα
δίδεται η δυνατότητα σε ελευθέρους επαγγελµατίες του
ΟΑΕΕ (και στα µέλη των οικογενειών τους) µε
ληξιπρόθεσµες οφειλές να θεωρήσουν τα βιβλιάρια
ασθενείας τους µέχρι τον Φεβρουάριο του 2015
προανήγγειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης
Κεγκέρογλου. Η απόφαση θα εκδοθεί την επόµενη εβδοµάδα
και θα καλύπτει ασφαλισµένους που δεν έχουν ενταχθεί σε
ρύθµιση και το ετήσιο εισόδηµα τους δεν ξεπερνά τα 12.000
ευρώ
Απονοµή σύνταξης σε ασφαλισµένο µε διαδοχική
ασφάλιση
∆ικαστική απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών προβλέπει την απονοµή σύνταξης σε
ασφαλισµένο µε διαδοχική ασφάλιση, που είχε
παράλληλες οφειλές προς τον Οργανισµό Ασφάλισης
Ελευθέρων
Επαγγελµατιών
(ΟΑΕΕ).
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ΟΑΕΕ (άρθρο 23 Π∆
258/2005), σε περίπτωση που ο ΟΑΕΕ είναι συµµετέχων
φορέας σε σύνταξη διαδοχικής ασφάλισης, η απόφαση
συµµετοχής του Οργανισµού εκδίδεται µόνο µετά την
ολοσχερή εξόφληση τυχόν οφειλών. Ωστόσο, στη
συγκεκριµένη περίπτωση οι οφειλές του ασφαλισµένου ήταν
"πλεονασµατικές", δηλαδή αφορούσαν εισφορές επιπλέον του
ήδη θεµελιωµένου συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και εκτός του
συνολικού συντάξιµου χρόνου που προσµετρήθηκε για την
απονοµή
της
σύνταξης.
Το δικαστήριο, αντίθετα µε την ερµηνεία που δίνει ο ΟΑΕΕ,
έκρινε ότι η αναφορά του Κανονισµού δεν αφορά όλες τις
οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά µόνο εκείνες που
απαιτούνται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος του συντάξιµου χρόνου. Οι λοιπές εισφορές
εξακολουθούν να οφείλονται αλλά δεν επηρεάζουν την
απόδοση της σύνταξης.

Πληροφορίες για εξαγωγές
Σας ενηµερώνουµε ότι στην εβδοµαδιαία έκθεση Weekly Export
Risk Outlook του οµίλου Euler Hermes, µπορείτε να βρείτε
συνηµµένα τις σηµαντικότερες εξελίξεις ανά χώρα , τους
οικονοµικούς και εµπορικούς κινδύνους , καθώς και τις
συνθήκες που αφορούν τις εξαγωγές.
Πληροφορίες
στο
www.eulerhermes.gr/el/economic
research/economic-publications/Pages?Weekly-Export-RiskOutlook.aspx

Προσφορά εργασίας από Γερµανική Πολυεθνική εταιρία
Η TUR Rheinland Hellas επιλέγει ηλεκτρολόγους Βιοµηχανίας
για λογαριασµό ,πολυεθνικής βιοµηχανικής εταιρίας της
Γερµανίας , µε σύµβαση αορίστου χρόνου .
Τα κύρια καθήκοντα θα είναι :
• Συναρµολόγηση και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών σε
οικιακή/βασική/βιοµηχανική δοµή
• Κατασκευή διαδρόµων και καλωδιώσεων
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 5562130 e-mail :
tuv@gr.tuv.com

η

15 επέτειο της διαχείρισης του προγράµµατος της
Μαύρης Θάλασσας
Με την ευκαιρία της ετήσιας συνεδρίασης των διοικητικών
η
συµβουλίων και την 15 επέτειο της διαχείρισης του
προγράµµατος της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB- Black Sea
Trade & Development Bank), διοργανώνεται συνέδριο την
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, στο ξενοδοχείο Χίλτον στη
Σόφια , Βουλγαρία.
Το συνέδριο προσφέρει άριστες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για
Βουλγαρικές και τοπικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν
συζητώντας επιχειρηµατικές προτάσεις µέσα στο πλαίσιο
δράσης BSTDB.
Για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: events@bstdb.org

Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Θεσσαλονίκης
Το Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Θεσσαλονίκης , το
οποίο ιδρύθηκε από το ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να διοργανώνει
προγράµµατα
βασικής
εκπαίδευσης
–
κατάρτισης
διαµεσολαβητών σε συνεργασία µε το «ADR Group», ένα από
τους σηµαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης
διαµεσολαβητών στις 16-21 Ιουνίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής,
απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης www.dsth.gr

Εξόφληση από το δηµόσιο σε 30 ή 60 ηµέρες
Από το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013, οι δηµόσιες αρχές θα είναι
υποχρεωµένες να εξοφλούν εντός 30 ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις 60 ηµερών, αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν
από επιχειρήσεις. διαφορετικά, θα υποχρεούνται να πληρώνουν
τόκους υπερηµερίας 8% στους οποίους θα προστίθεται το
επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ. Σήµερα οι καθυστερήσεις σε
πληρωµές του ∆ηµοσίου προς επιχειρήσεις φτάνουν τις 180
ηµέρες.

Προώθηση ιστοσελίδας έργου “ Culture in the
Mediterranean and Europe –
Weaving on Common Threads “
Το έργο “ Culture in the Mediterranean and Europe – Weaving
on Common Threads “ εντοπίζει και αναδεικνύει στοιχεία
πολιτισµού της Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής περιόδου από την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία που
αποδεικνύουν τις οµοιότητες των χωρών αυτών. Το έργο
εντάσσεται στο πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας
Μεσογειακής Λεκάνης ΕΝΡΙ 2007 – 2013 και χρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ( 90%).
Μετά
την
εκτεταµένη
έρευνα,
επιλεγµένα
µνηµεία
παρουσιάζονται µε τρισδιάστατη αναπαράσταση σε ένα
ντοκιµαντέρ που απευθύνεται σε σχολεία, µουσεία και άλλους
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς.
Για
περισσότερες
www.culmed.eu
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11/06/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ)
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ.
2313 317511
11/06/2014
ΑΡ
∆ΙΑΚ.
Φ283/14
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ, ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 213 2088715
11/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 4/2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΕΥΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2413 504379

11/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 608.1/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ "ΩΣ SCRAP" ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Ν/Α ΑΥΡΑ
& Ν/Α ΑΗ∆ΩΝ ΤΗΛ. 210 3368630
11/6/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 3 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 210 3483163
12/06/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆Θ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΝ ΕΚΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΕΝΑΚ. ΤΗΛ. 2313318489
12/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Φ239/2014 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ. 213 2088715
12/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Νο 20 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 2310 754410
12/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. 14021 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΥΠΟΥ UIC 60,
1:12, R=500 ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ
ΤΗΛ. 210 5297261
12/6/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. ∆.13/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ 12
ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ Ε/Π SUPER PUMA S/N 2464
ΤΗΛ. 210 8705013 & 210 8705015
17/06/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚ. Νο 25 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΩΝ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ) ΤΗΛ. 2313 318331, 2313 318317 & 2313 318305

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
«ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΣΕ ΑΕ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

