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∆ραστικά µέτρα για την πάταξη των κλοπών
πρώτων υλών στη Σίνδο, ζητά το Β.Ε.Θ.
Την άµεση παρέµβαση των αρµόδιων φορέων της πολιτείας,
προκειµένου να µπει ένα τέλος στα επαναλαµβανόµενα
περιστατικά κλοπών πρώτων υλών, που έχουν γίνει πλέον
καθηµερινό φαινόµενο σε επιχειρήσεις στη δυτική
Θεσσαλονίκη,
ζητά
το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Πιο συγκεκριµένα συµµορίες που λυµαίνονται κυρίως
ορειχάλκινα και γενικότερου ενδιαφέροντος µεταλλικά
προϊόντα και υλικά, δεν διστάζουν να χρησιµοποιήσουν κάθε
µέσο προκειµένου να πετύχουν το σκοπό τους. Τα κλοπιµαία
κατευθύνονται συνήθως σε συγκεκριµένους αποδέκτες, οι
οποίοι τα χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
νέων προϊόντων, την ώρα που οι ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων, αισθάνονται ανίσχυροι και καλούνται να
καλύψουν, συχνά ζηµιές αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το ΒΕΘ είχε αναδείξει το θέµα
µετά από σειρά καταγγελιών µελών του, τον Ιούλιο του 2012,
εντούτοις µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει το παραµικρό, παρόλο
που η κατάσταση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Σε σηµερινή επιστολή του, προς τον υπουργό ∆ηµόσιας
Τάξης Νίκο ∆ένδια, τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης,
Θόδωρο Καράογλου, τον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
και το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, το ΒΕΘ
υπογραµµίζει ότι «επανέρχεται στο θέµα της δράσης
συµµοριών σε περιοχές που βρίσκονται εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις
του νοµού Θεσσαλονίκης και κυρίως στη
βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου, προκειµένου να καταγγείλει
εκ νέου το απαράδεκτο αυτό γεγονός, που τείνει να εδραιωθεί
σε φυσιολογικό» Επιπλέον απαιτεί «από κάθε αρµόδιο
θεσµοθετηµένο φορέα της πολιτείας να πράξει τα δέοντα,
ώστε συντονισµένα να επιβληθεί το αυτονόητο».
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«∆εν νοείται σε µια στοιχειωδώς ευνοµούµενη πολιτεία να
λεηλατούνται οι περιουσίες των επιχειρήσεων και κατ’
επέκταση
των πολιτών. ∆εν νοείται «νόµιµα»
λειτουργούσες επιχειρήσεις να προµηθεύονται πρώτες ύλες
που γνωρίζουν ότι είναι προϊόντα κλοπής. Η ενέργειά τους
αυτή ενέχει το αδίκηµα της αποδοχής κλοπιµαίων.
Η γενικότερη κατάσταση , αναφορικά µε την προστασία της
περιουσίας των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών, έχει
φθάσει σε οριακό σηµείο» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο
καιρός των επισηµάνσεων και των διαµαρτυριών έχει
παρέλθει. Οι αρµόδιες υπηρεσίες πρέπει να αναλάβουν
δράση».
«Το κύκλωµα, στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ, είναι
γνωστό. Από τη µια οι ληστοσυµµορίες οι οποίες
λυµαίνονται την περιοχή ανενόχλητες, εξοπλισµένες µε κάθε
τεχνικό µέσο και δυνατότητες εξουδετέρωσης όλων των
µέτρων ασφαλείας και από την άλλη η αποδοχή των
κλοπιµαίων από καθόλα νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Επιτέλους το αµαρτωλό κύκλωµα πρέπει να σπάσει»
σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας «αρκετά
είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις
από τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και δεν χρειάζεται
η δράση των συµµοριών που λυµαίνονται ανενόχλητες τις
περιουσίες τους, να αποτελέσει τη χαριστική βολή για την
παύση της λειτουργίας τους».
Το ΒΕΘ, προτείνει εκ νέου στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να αναλάβει πρωτοβουλία για διοργάνωση κοινής
σύσκεψης φορέων στην οποία θα κληθούν να συµµετέχουν
εκπρόσωποι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –
Θράκης ,
της Γενικής
Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης
Θεσσαλονίκης, της εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, οι δήµαρχοι
της περιοχής καθώς και κάθε άλλος αρµόδιος, µε στόχο τη
ριζική εξάλειψη του απαράδεκτου αυτού φαινοµένου.

Τέλος στις «πληρωµές στα χαρτιά», έρχονται υψηλά
πρόστιµα

Επτά Κυριακές ψήφισαν οι αντιπεριφερειάρχες
Αποφάσεις για το κυριακάτικο άνοιγµα των καταστηµάτων
πήραν οι περιφέρειες της χώρας.

Αυστηρές ποινές και κυρώσεις επιβάλλει από την Τετάρτη
6 Νοεµβρίου 2013, το ΙΚΑ σε όσους επιχειρηµατίες δεν
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Οι επιχειρήσεις που δε θα εξοφλήσουν ή δε θα προσέλθουν
να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, δεν θα µπορούν τον επόµενο
µήνα να υποβάλλουν αναλυτική περιοδική (ΑΠ∆) δήλωση
µέσω ∆ιαδικτύου. Ταυτόχρονα, θα τους αποστέλλονται τα
προβλεπόµενα πρόστιµα για την ανασφάλιστη εργασία.
Ο υποδιοικητής του Ιδρύµατος , Κώστας Παπαθανασίου,
ανέφερε ότι επιχειρείται να µπει φρένο στην πληρωµή
εισφορών µόνο στα χαρτιά, καθώς σε 200.000 επιχειρήσεις
υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ δηλωθέντων και
καταβληθέντων ποσών.
Αναφερόµενος στις ληξιπρόθεσµες οφειλές είπε ότι
ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ και το ΙΚΑ προσδοκά την
είσπραξη τουλάχιστον του 50% αυτού του ποσού.
Από την ηµεροµηνία αυτή λοιπόν θα αρχίσει να εφαρµόζεται
η αυτόµατη διασταύρωση των Αναλυτικών Περιοδικών
∆ηλώσεων που έχουν υποβληθεί και των ποσών που
καταβλήθηκαν. Εάν διαπιστώνονται διαφορές, θα εκδίδεται
ηλεκτρονικά πράξη καταβολής εισφορών και θα επικυρώνεται
η παράβαση.
Οι επιχειρήσεις που θα εντοπίζονται να εµφανίζουν διαφορές,
θα αποκλείονται από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
της ΑΠ∆ και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να εµφανίζονται
αυτοπροσώπως στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ.
Αν οι υπεύθυνοι δεν εµφανιστούν, η επιχείρηση θα είναι
παράνοµη, θα θεωρείται ότι απασχολεί ανασφάλιστους
εργαζόµενους και θα απειλείται µε πρόστιµο 10.500 ευρώ για
κάθε εργαζόµενο .

Συγκεκριµένα , στη Θεσσαλονίκη, οι φορείς αποφάσισαν
τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τρεις
επιπλέον Κυριακές πέραν των επτά.
Συγκεκριµένα µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Θεοφάνη Παπά έως και τον Ιανουάριο του 2015
επιτρέπεται επιπλέον η λειτουργία των εµπορικών
καταστηµάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου,
καθώς και δυο Κυριακές στη διάρκεια λειτουργίας της
∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή του
δήµου Θεσσαλονίκης.

Από την 1η ∆εκεµβρίου 2013 η θεώρηση των
βιβλιαρίων ασθενείας του ΟΑΕΕ

Ξεκινά από την 1η ∆εκεµβρίου 2013, η διαδικασία
θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας για το 2014 από τον
Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των βιβλιαρίων,
σύµφωνα µε σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, είναι να έχουν εξοφληθεί όλες οι
ασφαλιστικές εισφορές της τελευταίας τριετίας µέχρι και
τον Αύγουστο του 2013.
Αντίστοιχα, για έκδοση βιβλιαρίου θα πρέπει να έχουν
καταβληθεί όλες οι απαιτητές υποχρεώσεις τουλάχιστον µια
τριετία πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην
περίπτωση που ο ασφαλισµένος παραλάβει την
αυτοκόλλητη ετικέτα για τη θεώρηση βιβλιαρίου, σηµαίνει ότι
πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και αυτόµατα
ανανεώνεται η ισχύς του βιβλιαρίου για όλο το επόµενο
έτος, κάτι που ισχύει για τον ίδιο και για τα προστατευόµενα
τέκνα, ηλικίας έως 18 ετών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
•
•

Προµήθεια, ιατρικού υλικού και αναλωσίµων (σε 80 παρτίδες) [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 21-11-2013].
Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του νοσοκοµείου [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 25-11-2013]
Προµήθεια ειδικού ρουχισµού για προστασία από το κρύο [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 13-11-2013]

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 94479599447790, φαξ 003592 9505375, e-mail : ecocom-sofia@mfa.gr και στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60 .
ΒΑΓ∆ΑΤΗ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Βαγδάτη απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε διαγωνισµούς που αφορούν:
•
•

Την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και περιοχή κάλυψης την περιοχή σε συγκεκριµένους
δήµους της επαρχίας του Ερµπίλ (πόλεις, χωριά, οδοί) [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 13-11-2013]
Την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και περιοχή κάλυψης την περιοχή σε συγκεκριµένους
δήµους της επαρχίας του Ερµπίλ (πόλεις, χωριά, οδοί) [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 18-11-2013]

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Βαγδάτη τηλ.: 00964 770 640 8848,
e-mail : ecocom-erbil@mf

Ίδρυση Ελληνο-Σλοβακικού Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Η Πρεσβεία της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας, ανακοινώνει την
ίδρυση του Ελληνο-Σλοβακικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου .
Η έδρα του είναι στη διεύθυνση :Στρατιωτικού Συνδέσµου
14- 10673 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο & Φαξ : +30-210-3618692
e-mail:gscci@otenet.gr
Οι στόχοι του Επιµελητηρίου είναι:
• Η ανάπτυξη, προβολή και προώθηση των
εµπορικών, επιχειρηµατικών, πολιτισµικών και των
εν γένει διακρατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και
Σλοβακίας.
• Η δηµιουργία και ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων
µεταξύ φυσικών ή νοµικών προσώπων από τις δυο
χώρες, µέσω της παροχής πληροφοριών για την
Ελληνική
και
Σλοβακική
αγορά,
ειδικών
γνωµοδοτήσεων, µελετών , εκθέσεων και ερευνών
αγοράς.
• Η διαµεσολάβηση για τη σύναψη επιχειρηµατικών
σχέσεων µεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και
ενδιαφερόµενων οικονοµικών κύκλων των δύο
χωρών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των
σχέσεων αυτών.
• Η υποστήριξη των οικονοµικών συµφερόντων των
συµµετεχόντων στις ελληνο-σλοβακικές οικονοµικές
σχέσεις ενώπιον των ελληνικών και σλοβακικών ,
κυβερνητικών υπηρεσιών, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή άλλων οργανισµών των δυο
χωρών.
• Η διοργάνωση εκδηλώσεων , ενηµερωτικών
σεµιναρίων και επιχειρηµατικών αποστολών
• Η παροχή στοιχείων για τις δυνατότητες διάθεσης ή
προµήθειας προϊόντων όπως για την ανάπτυξη
επενδυτικών συνεργασιών µε την ευρύτερη
επιχειρηµατική κοινότητα
• Η διενέργεια εµπορικών και οικονοµικών ερευνών
όπως η µελέτη για την ενθάρρυνση της
επιχειρηµατικότητας στις δύο χώρες.

Επιχειρηµατική αποστολή στo Τελ Αβίβ

Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία
µε το γραφείο της αναπληρώτριας Γενικής Γραµµατέα
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και
Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών κα Μ. Καρακόλη,
το
Ελληνο-Ισραηλινό
Επιµελητήριο,
το
Σύνδεσµο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β.Ε, το γραφείο Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ισραήλ και το
Federation of Israeli Chamber of Commerce διοργανώνουν
επιχειρηµατικές
συναντήσεις
για
ανάπτυξη
συνεργασιών τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2013 στην έδρα
του Federation of Israeli Chamber of Commerce στο Τελ
Αβίβ.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι :
∆οµικά υλικά - Τρόφιµα-ποτά – Οίνος και Οινοτουρισµός.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
(έως 11.11.2013), οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο ΣΕΒΕ τηλ. 2310 535333, κα. Ευτ.
Χριστάκη & Ν. Γιαλόγλου, e-mail: ex@seve.gr.

Ξεµπλοκάρουν τα επενδυτικά σχέδια για φωτοβολταϊκά
µέχρι 100 κιλοβάτ
«Ξεµπλοκάρει» από Τρίτη 5 Νοεµβρίου 2013 η οριστική
επίλυση των προβληµάτων που είχαν δηµιουργηθεί ως
προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων
παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια έως και 100
KWp.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, µε την εφαρµογή της υπουργικής
απόφασης 41766 (που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως στις 15.10.2013) και την έναρξη λειτουργίας
της αντίστοιχης εφαρµογής του πληροφορικού συστήµατος,
η διαδικασία που έχει επιλεγεί συµβάλλει καθοριστικά στην
αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας απλουστεύοντας τις
σχετικές διαδικασίες και δίνοντας έµφαση στην ανάγκη της
ταχείας έκδοσης των απαραίτητων αποφάσεων της
διοίκησης.
Συγκεκριµένα, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει το πληροφορικό σύστηµα, προωθήθηκε η
σύντµηση των διοικητικών διαδικασιών καθώς σε µια
απόφαση υλοποιούνται δύο διοικητικές πράξεις: της
υπαγωγής και της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
Παράλληλα, διασφαλίζονται πλήρως το δηµόσιο συµφέρον
και οι κανόνες διαφάνειας καθώς καθορίζονται µε σαφήνεια
τόσο ο τρόπος καταβολής της σχετικής επιχορήγησης όσο
και η διαδικασία ελέγχου των συγκεκριµένων επενδυτικών
σχεδίων.
Σηµειώνεται, ότι οι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων
παραγωγής
ηλεκτρισµού
είναι
πλέον
συνυπεύθυνοι στη διαδικασία ελέγχου καθώς για πρώτη
φορά εφαρµόζεται στην πράξη ο θεσµός της
αυτοβεβαίωσης (υπεύθυνης δήλωσης) σχετικά µε την
πληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων από
αυτούς στοιχείων και την τήρηση των προδιαγραφών που
θέτει ο νόµος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΕΛΓΙΟ

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
Ειδήσεων από το Βέλγιο, για την περίοδο 21 -31.10.2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocombrussels@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
ο
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12/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 20
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ: 210 5272445
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13/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 53/2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ: 25313 51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

667

13/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» ΤΗΛ: 23213 51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

675

13/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 77/2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΤΗΛ: 25313

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΥΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

691

13/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ: 2310 754410

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

692

13/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΑΝΩ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΑΤΡΟΧΙΣΤΟ) ∆ΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ PULL UP (ΦΟΝΤΙΩΝ)
ΤΗΛ: 210 4612534 (εσωτ. 1040)

700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

676

14/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ΩΝ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Η ΟΠΟΙΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΣΒΕΣΤΗΡΩΝ &
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ),
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & Ν.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ
ΤΗΛ.: 2105531425

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

677

15/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ" ΤΗΛ: 2421 351157

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

616

1.19/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝΓΙΑ ΜΩΡΑ, 2.
17/12/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 3.
26/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
(ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)», 4. 26/11/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΡΙΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΕΣ MEDRAD ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ &
ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

678

18/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18554/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ: 2713 601735

ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

689

18/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18854/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΛ: 2713 601735

ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

693

18/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ & ΤΩΝ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΤΗΛ: 2310
807109

ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΤΟΠΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ο

& 84ο

ΟΣΚ ΑΕ

ΟΣΚ ΑΕ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται 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.

