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∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από 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,
διοργανώνει 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
ης
Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίµων. Τα σεµινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών
το καθένα και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων
ος
του ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ ,
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.
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
Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου GIFT 2.0
Στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου GIFT 2.0, ο
η
οργανισµός INNOPOLIS συµµετέχει στην 8 ∆ιεθνή ΄Εκθεση
Logistics και Μεταφορών, στην Κωνσταντινούπολη 19 – 21
Νοεµβρίου 2014 και ενδιαφέρεται για την αποστολή
προωθητικού υλικού επιχειρήσεων ώστε να προβληθούν χωρίς
καµιά δέσµευση στο περίπτερο αλλά και να συµµετάσχουν
ενεργά στα διάφορα στάδια του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο +30 26910
60427 ή στο e-mail : soulos@innopolis.org
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Ανοίγουν» 26.000 θέσεις για ανέργους-∆ουλειές σε
∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα
Συνολικά 26.000 θέσεις εργασίας για ανέργους, 11.000 σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις και 15.000 στο ∆ηµόσιο, στο
πλαίσιο του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας,
''ανοίγει'' ο ΟΑΕ∆ έως το τέλος Νοεµβρίου.
Μέσα στο επόµενο 10ήµερο θα κληθούν οι επιχειρήσεις να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη και την 12µηνη
απασχόληση ανέργων ηλικίας 25-66 ετών µε ηµερήσια
επιχορήγηση 18 ευρώ.
Το δεύτερο πρόγραµµα που θα προκηρυχτεί έως τα τέλη
Νοέµβριου, προβλέπει 5µηνη απασχόληση ανέργων µε
αµοιβή 19,6 ευρώ την ηµέρα και όχι περισσότερο από 490
ευρώ τον µήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17,1
ευρώ ηµερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ τον
µήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών.
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου εργασίας θα
ακολουθήσει
έως
τα
τέλη
του
2014
και
η προκήρυξη επιπλέον 35.000 θέσεων κοινωφελούς
εργασίας στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας.

«Ζεστό» χρήµα µέσω ΕΣΠΑ: 100 εκ. ευρώ για
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων
«Ζεστό» χρήµα σε νεοφυείς αλλά και υφιστάµενες
επιχειρήσεις
ετοιµάζεται
να
ρίξει
το
υπουργείο
Ανάπτυξης
µέσω
των
ΕΣΠΑ.
Τα κονδύλια του νέου προγράµµατος ανέρχονται σε 100 εκ.
ευρώ
και
θα
σπάνε
σε
δύο
δράσεις.
Η πρώτη θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις startups και θα
επιδοτεί µε έως 40.000 ευρώ κάθε επιλέξιµο έργο, ενώ θα
καλύπτει στο 100% τα λειτουργικά έξοδα και οι θέσεις
εργασίας.
Η δεύτερη δράση θα φορά υφιστάµενες επιχειρήσεις όπου η
ενίσχυση θα φθάνει έως και τις 200.000 ευρώ.. Οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν
από τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας: αγροδιατροφή,
εφοδιαστική
αλυσίδα,
περιβάλλον,
υγεία-φαρµακευτική
βιοµηχανία,
ενέργεια,
υλικά-κατασκευές,
τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών και δηµιουργικές και
πολιτιστικές
βιοµηχανίες.
Εκτιµάται ότι η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει σε 2-3
εβδοµάδες και η πρόσκληση θα παραµείνει στον αέρα για 2-3
µήνες.

“ Experience Sharing Workshop ”
STOP στην ταλαιπωρία: Ηλεκτρονικά θα παίρνεται
πλέον φορολογική ενηµερότητα
Τέλος στην ταλαιπωρία των τεράστιων ουρών στις εφορίες,
βάζει η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, Κατερίνα
Σαββαΐδου, µετά και από την αναβάθµιση της διαδικτυακής
υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενηµερότητας για Χρέη
προς το ∆ηµόσιο».
Έτσι, από εδώ και στο εξής οι φορολογούµενοι θα
µπορούν να βγάζουν ηλεκτρονικά αποδεικτικό
φορολογικής ενηµερότητας, χωρίς να πηγαίνουν στις
εφορίες στις εξής περιπτώσεις:
1) Για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
µεταβίβασης ακινήτου.
2) Για είσπραξη χρηµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου πλην
Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν
υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.
3) Για είσπραξη χρηµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου πλην
Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι
ληξιπρόθεσµες.
4) Για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
µεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθµισµένες
και η ρύθµιση είναι ενήµερη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προσφέρει
την ευκαιρία να συµµετάσχετε σ’ ένα Workshop Ανταλλαγής
Εµπειριών startup επιχειρήσεων τεχνολογίας του Ισραήλ και
της Ελλάδας. Το Workshop θα συντονιστεί από τους έµπειρους
ισραηλινούς µέντορες του Start-Up Nation Central και θα
πραγµατοποιηθεί στις 3 - 4 ∆εκεµβρίου 2014 στην Αθήνα.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των κλάδων : ασφάλειας
διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, τροφίµων,
τεχνολογίας ιατρικής και ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και
τεχνολογιών τραπεζικού κλάδου.
H συνάντηση αυτή, θα δώσει στους συµµετέχοντες την ευκαιρία
να ανταλλάξουν, σε µικρές οµάδες, ιδέες, εµπειρίες και
διδάγµατα που έµαθαν, σχετικά µε τον κύκλο ζωής νέων
καινοτόµων επιχειρήσεων τεχνολογίας που λειτουργούν µέσα
σ’ ένα ανταγωνιστικό οικοσύστηµα. Ο αριθµός των διαθέσιµων
θέσεων είναι περιορισµένος και οι αιτήσεις συµµετοχής έως
τις
17
Νοεµβρίου
2014,
στο
e-mail
:
team@startupgreece.gov.gr

Επιχειρηµατικές αποστολές στην Τουρκία
Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο µας ενηµερώνει για
2 επιχειρηµατικές αποστολές µε ΄Ελληνες επιχειρηµατίες που
διοργανώνει τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο στις κάτωθι
εκθέσεις στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας :
η

∆ιπλωµατική αποστολή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στη
Βαγδάτη
Το γραφείο ΟΕΥ στο Ερµπίλ µας ενηµερώνει πως η
∆ιπλωµατική Αποστολή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στη
Βαγδάτη έχει αναλάβει πρωτοβουλία να καταγράψει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές
εταιρίες στο Ιράκ και να παραδώσει στις 15 Νοεµβρίου
2014 µια σχετική αναφορά στις Οµοσπονδιακές Αρχές του
Ιράκ στη Βαγδάτη.
΄Οσοι λοιπόν, έχετε υπόψη σας και άλλα προβλήµατα από
τη δική σας προσωπική εµπειρία , τα οποία κρίνεται σκόπιµο
να καταγραφούν µε την εν λόγω διαδικασία επικοινωνήστε
στο e-mail : ecocom-erbil@mfa.gr .

• 9 ∆ιεθνής έκθεση δερµάτινων ειδών και γούνας [1820/11/2014]
η
• 1 ∆ιεθνής έκθεση ιατρικών προϊόντων , νοσοκοµειακού
εξοπλισµού, συστηµάτων και τεχνολογιών υγείας,
εργαστηριακών συστηµάτων, προϊόντων φροντίδας κατ’
οίκον και τουρισµού υγείας [10 -13/12/2014]
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 211 7000264 -7, φαξ
211 7409283, e-mail : info@etee.gr

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

ΜΑΛΤΑ
Ελληνική εταιρεία στη Μάλτα ζητά συνεργασία µε εταιρίες
ελαιοπαραγωγών στην Ελλάδα που παράγουν :
•

•

Bone in Kalamata Black olives
Mammouth Size 100/110
Super colossal size 110/120
Packed in tins x 5 kgr
Pitted green olives
Size : 70/90 and 90/100
Packed in pet x 3 kgr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στο τηλ.00302106140979, κιν.
00306933348800,
www.grw.global.com/greecespotlight.htm,e-mail :
gl.1.grw@otenet.gr

•

Προµήθεια ιατρικών συσκευών ( σχετικών µε
αγγειογραφία, καρδιολογία, βηµατοδότες κ.α) .
Προθεσµία για υποβολή προσφορών: 24/11/2014
Προµήθεια ιατρικών αναλώσιµων (σε 5 παρτίδες) .
Προθεσµία για υποβολή προσφορών: 15/12/2014

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 94479599447790, , econom-sofia@mfa.gr , www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Ελληνο - τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος, µας
ενηµερώνει ότι οι προσφορές και ζητήσεις από Τουρκία του
µηνός Οκτωβρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
του
Επιµελητηρίου,
www.grtchamber.org

« Ψηφιακή σύγκλιση » : Ιστορίες ανάδειξης
επιχειρηµατικότητας
για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας.
Η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και η Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. « Ψηφιακή σύγκλιση »,
διοργανώνουν εκδήλωση µε τίτλο : « Ψηφιακή σύγκλιση » :
Ιστορίες ανάδειξης επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη
της ψηφιακής οικονοµίας, την Παρασκευή 21 Νοεµβρίου
2014 στο ξενοδοχείο Athens Ledra Marriot , ώρα 9.00 π.µ..
Αιτήσεις συµµετοχής έως 20 Νοεµβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση στο
τηλέφωνο 210 3722400 και 213 1500560 ή στο e-mail :
f.papathanasiou@made.gr & secretary.unit.a1@made.gr

Ενηµερωτική εκδήλωση για την αγορά της Γερµανίας
Το ΕΒΕΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών
διοργανώνουν ενηµερωτική εκδήλωση για την οικονοµία και
το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Γερµανίας, την Τρίτη
ος
18 Νοεµβρίου 2014 στο ΕΒΕΑ – ( Ακαδηµίας 7 - 5 όροφος),
ώρα 11.00 .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση στο
ΕΒΕΑ,
στο τηλέφωνο
210 3382378 ή στο e-mail :
excom@acci.gr.

The Pacific Alliance : Opportunities in Latin America for
Greece enterprise
Ο Περιφερειακός Οργανισµός « Pacific Alliance », ο οποίος
αποτελεί µια πρωτοβουλία τεσσάρων λατινοαµερικανικών
κρατών,
Χιλής,
Κολοµβίας,
Μεξικού,
Περού,
θα
πραγµατοποιήσει εκδήλωση στην Αθήνα, µε τίτλο : The
Pacific Alliance : Opportunities in Latin America for
Greece enterprise, στις 20 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 10.45.

Εκθέσεις στον κόσµο
η

9 ∆ιεθνής Εκθεση ∆ερµάτινων ειδών και γούνας
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 18 - 20 Νοεµβρίου 2014
Εκθέµατα: δερµάτινα και γούνες
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2117000264-7, e-mail :
info@etee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση στην
Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα στο τηλ. 210 7294780,
εσωτ.4, fax 210 3626610 ή στο e-mail : sae@lol.gr

Επιχειρηµατικά νέα
ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ISTANBUL RETAIL FAIR
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 26-27 Νοεµβρίου 2014
Εκθέµατα: συστήµατα αυτοελέγχου, συστήµατα ασφαλείαςαυτοµατισµού, λιανική πώληση υλικού υπολογιστών, λιανική
πώληση λογισµικού, εσωτερική διακόσµηση και σχεδιασµός,
βιτρίνες, ταµίες και συστήµατα barcode, εµπορικά κέντρα
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845, e-mail
:secretary@grtrchamber.org

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από τη Σουηδία, για το µήνα Οκτώβριο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σουηδία, commerce.stockholm@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ISTANBUL ARTBEAT
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 27-30 Νοεµβρίου 2014
Εκθέµατα: παρουσίαση έργων εθνικών και διεθνών εταιριών,
προϊόντα τέχνης
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος τηλ. 2310 365177, fax:2112686845, e-mail
:secretary@grtrchamber.org

Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε συνοπτικό
ενηµερωτικό µηνιαίο δελτίο µηνός Οκτωβρίου 2014 για τις
οικονοµικές εξελίξεις στις περιφέρειες αρµοδιότητας του
Γενικού Προξενείου Οδησσού (Οδησσός, Νικολάγιεφ,
Χερσών, Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της
Κριµαίας και Σεβαστούπολη).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στην
Οδησσό
ecocom-odessa@mfa.gr,
www.agora.mfa.gr/ua99 , ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

Εγκύκλιοι – ∆ιατάξεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
Η
ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17
∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Ορθή χρήση αποδεικτικών προτιµησιακής και µη προτιµησιακής
καταγωγής κατά την εισαγωγή.
Παροχή οδηγιών επί της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
ενέργειας και των κρατών µελών τους αφενός και της Γεωργίας
αφετέρου.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΖΕΝΤΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Τζέντα, απέστειλε οικονοµικό
δελτίο µηνός Οκτωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Τζέντα, ecocom-jeddah@mfa.gr
ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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21/11/2014 ΑΡ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΗΛ: 2313307190
24/11/2014
ΑΡ.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π002(β)/2014
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΩΝ. ΤΗΛ : 2313-32-31-15
25/11/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ο
« 6 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΗΛ: 210-5272445
03/12/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 26/14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.500kg ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 210
3483163
04/12/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 14033 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΖΑΚΕΤ
ΥΨΗΛΗΣ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΠΛΕ ΦΘΟΡΙΖΩΝ ΤΗΛ. 210 5297229
09/12/2014
ΑΡ.
∆ΙΑΚ.
018/2014
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313 323119
09/12/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 27/14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΟΦΘ ΦΦΘ) ΤΗΛ. 210 3483163
10/12/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 28/14 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟς
ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.
ΤΗΛ. 2103483163
12/12/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 12 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ. 23713
50207
16/12/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 019/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 ΤΜ
ΟΣΕ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΡΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη 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.

