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Φάλτσα στο νοµοσχέδιο για τον ΕΝΦΑ βλέπει το
Β.Ε.Θ.
Για φάλτσα στο νοµοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο
Ακινήτων (ΕΝΦΑ), που µετά από πολύµηνο ‘ράβε –
ξήλωνε’ κατατέθηκε, χθες, στη Βουλή κάνει λόγο το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
επισηµαίνοντας ότι για µία ακόµη φορά δεν
εξαλείφονται αµφιλεγόµενα σηµεία.
«Μετά από πολύµηνη καθυστέρηση και µε τις
αντιδράσεις να έχουν πάρει µορφή χιονοστιβάδας,
κατατέθηκε το σχέδιο νόµου για τη φορολόγηση των
ακινήτων που αποτελεί τη χαριστική βολή για το
συγκεκριµένο χώρο. Έχοντας πολλά µέλη- επιχειρήσεις
στο ΒΕΘ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
οικοδοµής, λαµβάνουµε µηνύµατα για πλήρη
αποσύνθεση της αγοράς ακινήτων» τονίζει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας
ότι «αυξηµένη επιβάρυνση θα υποστούν οι
περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων από το 2014 καθώς
στο νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων θα υπαχθεί το σύνολο
της ακίνητης περιουσίας τους, µέρος της οποίας
σήµερα απαλλάσσεται από τη φορολογία».
«Σταδιακά οδηγούµαστε στο τέλος της ιδιοκτησίας
ακινήτων καθώς πλέον δεν συµφέρει η απόκτησή τους
αλλά ούτε και η διατήρησή τους. Το τραγικότερο, δε,
είναι ότι µε το τελικό σχέδιο που δηµοσιοποιήθηκε,
προκύπτουν αναλογικά µεγαλύτερες επιβαρύνσεις για
τα µεσαίας αντικειµενικής αξίας ακίνητα σε αντίθεση µε
τα µεγαλύτερης αξίας» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Πολύ φοβάµαι ότι αντί για έναν ανταποδοτικό και
λειτουργικό φόρο ακινήτων, από τον οποίο θα
εισπράττονταν τα αναγκαία έσοδα για το κράτος,
δηµιουργήθηκε ένας νέος φόρος µε αµφίβολα
εισπρακτικά
αποτελέσµατα»
καταλήγει
ο
κ.
Παπαδόπουλος.

Το ωράριο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων κατά τη
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε ο
Εµπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) .
Την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2013 τα εµπορικά καταστήµατα
θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα,
ενώ από τις 16 ∆εκεµβρίου µέχρι και τις 20 ∆εκεµβρίου, τα
καταστήµατα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί µέχρι τις 9
το βράδυ.
Το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου τα εµπορικά καταστήµατα θα είναι
ανοιχτά από τις 10 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα, ενώ την
Κυριακή 22 ∆εκεµβρίου από τις 11 το πρωί µέχρι τις 6 το
απόγευµα .
Την ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου, τα καταστήµατα θα είναι ανοικτά
από τις 10 το πρωί µέχρι τις 9 το βράδυ.
Την Παραµονή των Χριστουγέννων (Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου), τα
εµπορικά καταστήµατα θα είναι ανοικτά από τις 10 το πρωί
µέχρι τις 6 το απόγευµα. Ανήµερα Χριστουγέννων και στις 26
∆εκεµβρίου
τα
καταστήµατα
θα
είναι
κλειστά.
Στις 27 ∆εκεµβρίου τα εµπορικά καταστήµατα θα είναι ανοικτά
από τις 10 το πρωί µέχρι τις 9 το βράδυ, στις 28/12 από τις 10
το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα, στις 29/12 από 11 το πρωί
µέχρι τις 6 το απόγευµα και στις 30 ∆εκεµβρίου από τις 10 το
πρωί
µέχρι
τις
9
το
βράδυ.
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς (Τρίτη 31 ∆εκεµβρίου) τα
εµπορικά καταστήµατα θα είναι ανοικτά από τις 10 το πρωί
µέχρι τις 6 το απόγευµα, ενώ ανήµερα της Πρωτοχρονιάς και
στις 2 Ιανουαρίου 2014 τα εµπορικά καταστήµατα θα είναι
κλειστά.
Ο ΕΣΘ διευκρινίζει ότι τα καταστήµατα θα είναι κλειστά την
Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014, σε αντικατάσταση της Κυριακής
22
∆εκεµβρίου
2013
που
θα
είναι
ανοικτά.
Επίσης προσθέτει ότι, την Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2013,
επιτρέπεται – σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν4177/2013 – να
είναι ανοιχτά µόνο τα καταστήµατα που έχουν συνολική
επιφάνεια εµβαδού µέχρι 250 τ.µ., δεν ανήκουν σε αλυσίδα
καταστηµάτων (2 και πάνω καταστήµατα) εξαιρουµένων των
περιπτώσεων franchise, δεν λειτουργούν ως «κατάστηµα
εντός καταστήµατος» (shop in a shop) και δεν βρίσκονται σε
εµπορικά κέντρα ή σε εκπτωτικά καταστήµατα outlet ή
εκπτωτικά χωριά.

∆ιακοπή πληρωµών σε ταµεία ∆ΟΥ
Στο πλαίσιο της ανειληµµένης κυβερνητικής δέσµευσης για
την πλήρη κατάργηση των επιτόπιων πληρωµών στα ταµεία
των ∆.Ο.Υ. έως 31/12/2013, την ψηφιοποίηση των
συναλλαγών µε τους πολίτες και την αποσυµφόρηση των
∆.Ο.Υ, το Υπουργείο Οικονοµικών θα καταθέσει άµεσα στη
Βουλή σχετική διάταξη Νόµου, η οποία θα προβλέπει ότι όλες
οι πληρωµές θα υλοποιούνται µόνο µέσω ηλεκτρονικών
εφαρµογών TAXISnet, τραπεζών και ΕΛΤΑ.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, έχει ήδη προβεί κατά το
τελευταίο έτος σε σειρά δράσεων, έτσι ώστε να καταργούνται
σταδιακά οι πληρωµές στα ταµεία των ∆.Ο.Υ. Για παράδειγµα
από 1/1/2014 δεν θα πραγµατοποιείται πλέον στα ταµεία των
∆.Ο.Υ. η έκδοση / πληρωµή για έντυπα παράβολα, καθώς
ήδη από 1/9/2013 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρµογή
"e-παράβολο" στο TAXISnet (WWW.gsis.gr -> υπηρεσίες
προς πολίτες -> e-παράβολο), σύµφωνα µε το Νόµο
3943/2011 και την ΠΟΛ 1163/2012

Forum Επαγγελµατικών Συναντήσεων Γαλλία-ΝότιοΑνατολική Ευρώπη
Το εµπορικό τµήµα της Γαλλικής Πρεσβείας διοργανώνει
µαζί µε την UBIFRANCE το δεύτερο Forum
Επαγγελµατικών
Συναντήσεων
Γαλλία-ΝότιοΑνατολική Ευρώπη στα Βαλκάνια και συγκεκριµένα στο
Βουκουρέστι, Ρουµανίας 11 & 12 Φεβρουαρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το forum
(προθεσµία υποβολή δηλώσεων έως 10 Ιανουαρίου
2014) στο e-mail : stephanie.kokkidis.INT@ubifrance.fr,
Εµπορικό τµήµα UBIFRANCE.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων της Κουρδικής Περιφερειακής
Κυβέρνησης µας ενηµερώνει περί προκήρυξης της
Επιτροπής Επενδύσεων για συµµετοχή σε διαγωνισµό
εταιριών µε ειδικότητα στην ανάπτυξη τουριστικών έργων
στην επαρχία του Ντουχόκ.
Μείωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων και παράταση
απόσυρσης ΙΧ
Τη µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων στο 3% από την
1η Ιανουαρίου 2014, από 10% που ισχύει σήµερα, πριµ
φόρου σε φορολογούµενους σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των
3.100 κατοίκων και οικονοµική παροχή ύψους 500 εκατ. ευρώ
από τους πλοιοκτήτες από το επόµενο έτος έως και το 2016
προβλέπει µεταξύ άλλων το νοµοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο
ακινήτων.
Παρατείνεται επίσης ως τις 20 ∆εκεµβρίου 2014 το
καθεστώς απόσυρσης για τα παλαιά ΙΧ αυτοκίνητα που
έληγε κανονικά στο τέλος του 2013.
Ειδικότερα για τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων
προβλέπεται, ότι το πρώτο κλιµάκιο στη φορολογία
εισοδήµατος που έχει συντελεστή 22% αυξάνεται από τα
25.000 ευρώ (εισόδηµα) στα 37.500 ευρώ.
Παράλληλα µειώνονται 40% οι φορολογικοί συντελεστές για
τις επιχειρήσεις στα νησιά. Η διάταξη αυτή προβλέπεται να
ισχύει έως και το 2015.

Οι ενδιαφερόµενες εταιρίες που πρέπει να είναι
καταχωρηµένες στο Ιρακινό Κουρδιστάν καλούνται να
παραλάβουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό της
προκήρυξης από τη Γεν. ∆/νση της Επιτροπής
Επενδύσεων στο Ντουχόκ. Προθεσµία υποβολής
η
προσφοράς είναι 25 ∆εκεµβρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε την Επιτροπή Επενδύσεων στα τηλ.:
(+964 66) 253 1559, 253 5010 και στα e-mail:
info@kurdistaninvestment.org, relation.boi@gmail.com.

Ηµέρα Πληροφόρησης Επιχειρηµατιών
Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία µε το Εµπορικό
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών διοργανώνει “
Ηµέρα πληροφόρησης Επιχειρηµατιών ”, µε στόχο την
διαρκή ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας και την
ενίσχυση των εξαγωγών.

Εξάλλου σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο:
- προωθείται ο συµψηφισµός φόρων και άλλων απαιτήσεων
µεταξύ φορολογούµενων και του συνόλου του δηµόσιου τοµέα
- προβλέπεται ο προσδιορισµός µε έµµεσες τεχνικές ελέγχου
και των εισοδηµάτων των φυσικών προσώπων κάτι το οποίο
ίσχυε ήδη για επιτηδευµατίες και επιχειρήσεις.

Η “ Ηµέρα πληροφόρησης Επιχειρηµατιών ”, θα
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014, στο κτίριο
του ΕΒΕΑ, Ακαδηµίας 7, όπου οι ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες θα ενηµερωθούν για τις αγορές της :
Βουλγαρίας, Κορέας, Μαρόκου, Ρωσίας και Τουρκίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στα τηλ.: (+30 ) 210 3682760, φαξ (+30 )
210 3682771 και στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ :
www.acci.gr/acci/Home/EBEA_Announcements/tabid/441/It
emID/4935/View/Details/language/el-GR/Default.aspx

Φυσικό αέριο σε ΙΧ και φορτηγά –
Πιο φθηνή η κίνηση 70%

Εγκύκλιοι - ∆ιατάξεις

Ανοίγει και τυπικά πλέον ο δρόµος για περαιτέρω µείωση
στο κόστος χρήσης των αυτοκινήτων και φορτηγών µετά
την κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου από το υπουργείο
Υποδοµών που απελευθερώνει υπό όρους την αεριοκίνηση
στην Ελλάδα.
Ειδικότερα από τη στιγµή που θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο
θα επιτρέπεται η τοποθέτηση συστηµάτων φυσικού αερίου
στα οχήµατα µε αποτέλεσµα το όφελος για όσους το
επιλέξουν ως δεύτερο καύσιµο κίνησης να ξεπερνά το 70%
σε σχέση µε εκείνο της βενζίνης.
Ειδικότερα θεσµοθετούνται οι διαδικασίες µετατροπής, κάτι
το οποίο, σύµφωνα µε το υπουργείο, µειώνει σηµαντικά το
κόστος.
Οι
µετατροπές
των
κινητήρων
θα
πραγµατοποιούνται πλέον µε χρήση εγκεκριµένων
εξαρτηµάτων
από
κατόχους
άδειας
ασκήσεως
επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων, ενώ για
τα τροποποιηµένα οχήµατα που θα κινούνται µε καύσιµο
πεπιεσµένο φυσικό αέριο, όπως και για όσα κινούνται µε
καύσιµο
υγραέριο
θα
πραγµατοποιείται
έλεγχος
διασκευασµένου κινητήρα από τα ΚΤΕΟ και σχετική αλλαγή
άδειας,

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
η
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 17
∆ασµολογική µας ενηµερώνει :

•

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
975/2013 της επιτροπής της 11 Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες
καταγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες
εφαρµόζονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων για ορισµένα
προϊόντα από την Ονδούρα.

•

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
976/2013 της επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες
καταγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες
εφαρµόζονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων για ορισµένα
προϊόντα από τον Παναµά.

•

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
974/2013 της επιτροπής της 11 Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες
καταγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες
εφαρµόζονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων για ορισµένα
προϊόντα από τη Νικαράγουα.

•

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
1012/2013 της επιτροπής της 21 Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες
καταγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες
εφαρµόζονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων για ορισµένα
προϊόντα από την Κόστα Ρίκα.

•

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
792/2013 της επιτροπής της 19 Αυγούστου 2013
σχετικά µε την κατάργηση της αναστολής υποβολής
αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα του
τοµέα
της
ζάχαρης
στο
πλαίσιο
ορισµένων
δασµολογικών ποσοστώσεων.

•

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
ης
977/2013 της επιτροπής της 11 Οκτωβρίου 2013
σχετικά µε τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες
καταγωγής που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες
εφαρµόζονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων για ορισµένα
προϊόντα από την Κεντρική Αµερική.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού
κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.741/2013 της επιτροπής της 30ης
Ιουλίου 2013, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης
των ενωσιακών δασµολογικών ποσοστώσεων για τα
γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κολοµβίας.

Βιοκαύσιµα
Στο νοµοσχέδιο προβλέπονται επίσης ότι σε διάστηµα έξι
µηνών από την ψήφισή του οι υπουργοί Υποδοµών και
Περιβάλλοντος θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην
έκδοση απόφασης που θα καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές συσκευών
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχηµάτων και
διατάξεων παροχής εναλλακτικών τύπων καύσιµων όπως
βιοκαυσίµων (βιοεθανόλης και βιοντίεζελ) και υδρογόνου οι
συγκεκριµένες
συσκευές
να
εγκατασταθούν
στα
υφιστάµενα πρατήρια.

Επιχειρηµατικά νέα
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε
συνοπτικό µηνιαίο δελτίο µηνός Νοεµβρίου 2013 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
ecocomodessa@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/ua99 , ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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17/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13075 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΤΗΛ:
210 5297229

ΟΣΕ ΑΕ
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17/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13071 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ∆ΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 'Η ΑΝΩΤΡΕΑΣ)
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΟΣΕ, ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ.: 2105297261

ΟΣΕ ΑΕ

765

17/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13077 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SAP ΓΙΑ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΑΛΛΑΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 25 Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ERP/SAP ΤΗΛ.:5297229

ΟΣΕ ΑΕ

733

18/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 112.13 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΤΗΛ: 213 2054326

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

763

18/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 48/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΤΗΛ.: 2313 317535

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

776

18/12/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΝΩΠΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ 124 ΠΒΕ" ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΣΜΩΝ

738

19/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13074 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΣΕ ΑΕ

406

19/12/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆04/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2321351291

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ,
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

734

19/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 44/13 ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΛΟΓΗ/ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΑ(ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)
ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΣΜΩΝ

735

19/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΛ: 2310 891284

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

762

19/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΛ.:210 5103072

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

766

19/12/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13076 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ –
ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ- ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΣΕ 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.

