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Νέο πλαίσιο επιδότησης επιχειρήσεων µελών του Β.Ε.Θ
για συµµετοχή σε εκθέσεις
Απόσυρση των φοροπροστίµων και όχι…
λίφτινγκ, ζητά το ΒΕΘ

Την απόσυρση των φορολογικών διατάξεων του νέου Κώδικα
Φορολογικής ∆ιαδικασίας που επισύρουν δυσβάσταχτα
πρόστιµα ζητά το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), υπογραµµίζοντας ότι το… λίφτινγκ, στο οποίο
σχεδιάζει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης να
προχωρήσει, δεν ικανοποιεί τον επιχειρηµατικό κόσµο. «Η
επιχειρηµατικότητα και δη η µικροµεσαία δεν έχει άλλες
αντοχές. Με µειώσεις προστίµων, οι οποίες θα είναι
απόρροια όχι της κοινής λογικής, αλλά της πίεσης της
επιχειρηµατικής κοινότητας, δεν επιτυγχάνονται ουσιαστικά
αποτελέσµατα. Είχαµε πει εγκαίρως ότι οι ακολουθούµενες
πολιτικές για τα φορολογικά έσοδα δεν υπάρχει περίπτωση
να πετύχουν» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
επισηµαίνοντας
ότι
το
υπουργείο
Οικονοµικών στην προσπάθειά του να αφυπνίσει τους λίγους,
που ενδεχοµένως µπορούν αλλά δεν θέλουν να
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, δηµιουργεί νέες εντάσεις και
ανασφάλεια στην κοινωνία.
«Το υπουργείο Οικονοµικών, πρέπει να κατανοήσει, πριν να
είναι πολύ αργά, ότι τα εξοντωτικά, εξωπραγµατικά και
τιµωρητικά πρόστιµα που προβλέπονται στο νέο ΚΦ∆, ακόµη
και αν µειωθούν κατά το ήµισυ, δεν πρόκειται να αυξήσουν τα
δηµόσια έσοδα, και αυτό γιατί πολύ απλά είναι αδύνατον να
εισπραχθούν» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Αυτό που ζητούµε από την κυβέρνηση είναι να προχωρήσει
άµεσα στη σωστή αναµόρφωση του φορολογικού
συστήµατος της χώρας, στην άµεση διαγραφή όλων των
διατάξεων και ρυθµίσεων, που έχουν σαφώς εισπρακτικό
χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονται στη φοροδοτική
ικανότητα κάθε επιχειρηµατικού φορέα, και στη θέσπιση ενός
νέου δίκαιου, απλού και αποτελεσµατικού φορολογικού
πλαισίου µε κεντρικό άξονα την εθνική οικονοµική ανάπτυξη
και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας» καταλήγει ο
κ. Παπαδόπουλος.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Β.Ε.Θ κατά τη συνεδρίασή του
στις 29 Ιανουαρίου 2014, αποφάσισε το νέο πλαίσιο
επιδότησης των επιχειρήσεων – µελών του σε εκθέσεις
εσωτερικού και εξωτερικού, για το 2014.
Η σηµαντικότερη καινοτοµία που εισάγει το νέο πλαίσιο αφορά
στην ευελιξία που παρέχει σε κάθε επιχείρηση να συµµετέχει
σε οποιαδήποτε έκθεση επιθυµεί είτε στο εσωτερικό είτε στο
εξωτερικό.
Το ύψος της επιδότησης για συµµετοχή σε εκθέσεις του
εξωτερικού ανέρχεται σε 700 ευρώ ενώ το αντίστοιχο όριο για
συµµετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού καθορίστηκε στα 400
ευρώ.
Ειδικότερα για συµµετοχή στη ∆.Ε.Θ το ύψος της επιδότησης
θα είναι 500 ευρώ ενώ για την έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης , που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Κοµοτηνή, η
επιδότηση θα είναι 300 ευρώ.
Οι βασικότεροι περιορισµοί που ισχύουν είναι η συµµετοχή
κάθε επιχείρησης σε οποιαδήποτε δράση µία φορά ανά τριετία,
ενώ σε κάθε έκθεση υπάρχει ο περιορισµός maximum αριθµού
συµµετοχών. Αν τα αιτήµατα υπερβαίνουν το ανώτατο όριο
συµµετοχών τότε θα διενεργείται κλήρωση µεταξύ των
αιτούντων.
Η επιδότηση των επιχειρήσεων θα πραγµατοποιείται µετά την
προσκόµιση από πλευράς των, των απαραίτητων
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και την έκδοση προς το
ΒΕΘ τιµολογίου επιχορηγήσεων.
Αυτονόητο πρέπει να θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει
να έχουν τακτοποιήσει και το τρέχον έτος όσον αφορά την
καταβολή της ετήσιας συνδροµής προς το Επιµελητήριο .
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, αρµόδια κα Ε. Παπαλιά
, τηλ. 2310 271708.

Συναυλία φιλανθρωπικού σκοπού.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα
ευαισθητοποιηµένο σε αιτήµατα κοινωνικού χαρακτήρα,
υποστηρίζει την προσπάθεια του <<Συλλόγου Γονέων,
Κηδεµόνων και φίλων Ατόµων µε προβλήµατα όρασης και
Πρόσθετες Αναπηρίες – Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ>> και καλεί τα µέλη του να συµµετέχουν
µαζικά στη µεγάλη συναυλία φιλανθρωπικού σκοπού στο
χώρο του Αλεξανδρείου Μελάθρου Θεσσαλονίκης (παλαί ντε
σπορ) την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 20:30.
Στη συναυλία συµµετέχουν αφιλοκερδώς οι καλλιτέχνες :
Αλκίνοος Ιωαννίδης, Σωκράτης Μάλαµας, Γιάννης Χαρούλης,
Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μελίνα Κανά.
Τιµή εισιτηρίου: 12 €
Το χρηµατικό ποσό που θα προκύψει ως καθαρό έσοδο θα
διατεθεί ολόκληρο για την κάλυψη εξόδων που χρειάζονται
για την εκπαίδευση των παιδιών στο Κέντρο Ηµερήσιας
Φροντίδας <<Η ΑΜΥΜΩΝΗ>>
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε
στο Σύλλογο << Η ΑΜΥΜΩΝΗ>> τηλ. 2310460777,
2310450440 (κ. Αλεξοπούλου Σωτηρία), 2310905781 (κ.
Καζαντζίδης
Νίκος),
fax:
2310
460797,
e-mail:
info@amymoni-thes.gr

Ενηµέρωση για τις φορολογικές βεβαιώσεις έτους 2013
Το τµήµα Εσόδων του ΟΑΕΕ, ενηµερώνει ότι µε τη διάταξη
της παρ.45 του
άρθρου 3 του Ν.4110/2013, όπως
αποτυπώνεται στις ΠΟΛ.1095/29.04.2013 και 1130/5.6.2013,
προβλέπεται ότι το ποσό της δαπάνης των εισφορών που
καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή
τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ως γενικό έξοδο
διαχείρισης.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από το οικονοµικό έτος 2014
(χρήση 2013).
Σηµειώνεται
ότι
τα
ποσά
των
εισφορών,
µη
συµπεριλαµβανοµένων τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης καταβολής, θα αποτυπωθούν
στην εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ µε καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής την 25.02.2014, ως δαπάνη που δεν
υπόκειται σε ΦΠΑ.
Οι υπόχρεοι ασφαλισµένοι, µέχρι τη λήψη της σχετικής
βεβαίωσης, µπορούν να χρησιµοποιούν τις αποδείξεις
πληρωµών, το άθροισµα των οποίων (χωρίς τόκους
καθυστερήσεως- προσαυξήσεις) αποτελεί το ποσό που
πρέπει να δηλωθεί.

Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη Γεωργία
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία µε την Πρεσβεία της Γεωργίας στην Αθήνα
προσκαλούν σε ενηµερωτική εκδήλωση , που θα
πραγµατοποιηθεί , την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα
ος
18,00, στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ, Τσιµισκή 29, 2
όροφος µε θέµα : « Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη Γεωργία»
.
Οι αιτήσεις συµµετοχής θα συµπληρώνονται στην αγγλική
γλώσσα µέχρι της 17/2/2014. Η συµµετοχή στην εκδήλωση
είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ.: 2310
370132, e-mail : mailto:Beni@ebeth.gr

Ηµερίδα µε θέµα: ∆οµικά Υλικά, Εξελίξεις-ΕυκαιρίεςΕξωστρέφεια
Το Σωµατείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουµινίου & Σιδήρου
(Σ.Ε.Μ.Α.Σ.) και η εταιρία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, συνδιοργανώνουν και σας
προσκαλούν σε ηµερίδα µε θέµα: ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
που
θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 15
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:30-14:30, στην αίθουσα
CORONΑ, εκθεσιακό κέντρο ∆.Ε.Θ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ 2310
940160, fax 2310 940006, email: info@semas.gr site :
www.semas.gr

Ηµερίδα µε θέµα : Η οικονοµία και το επιχειρηµατικό
περιβάλλον του Εµιράτου της Fyjairah των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων.
Η Αντιπροσωπεία του Οργανισµού Ελεύθερης Ζώνης (Fyjairah
Free Zone Authority) του Εµιράτου της Fyjairah των Η.Α.Ε.,
στο πλαίσιο προβολής των πλεονεκτηµάτων του Εµιράτου για
την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στο έδαφος του, σε
συνεργασία µε το ΕΒΕΘ και το ΣΒΒΕ, συνδιοργανώνουν στη
Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο THE MET, την Τετάρτη 19
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16:00, ηµερίδα µε σκοπό την
παρουσίαση της οικονοµίας και του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος στη Fyjairah, τα κίνητρα και τις διευκολύνσεις
που προσφέρει στις ξένες εταιρίες, τις δυνατότητες για τοπική
παραγωγή, υπηρεσίες
logistics ή για διαµετακοµιστικό
εµπόριο προς πολλές αγορές του Αραβικού Κόλπου και άλλες
χώρες.

Στις περιπτώσεις ρύθµισης Ν.4152/2013 όπου οι δόσεις
καταβάλλονται µε πάγια εντολή µπορούν να αθροίσουν το
ποσό των δόσεων από το λογαριασµό Τράπεζας που
χρεώνεται.

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα συµπληρώνονται online µέχρι της
18/2/2014.

Σε κάθε περίπτωση, σύντοµα θα είναι εφικτή η δυνατότητα
χορήγησης βεβαίωσης τους µέσω διαδικτύου ή µέσω των
Περιφερειακών Τµηµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. Γ.
Πατσιαβό,
στο
τηλ
2115
006144,
e-mail:
patsiavos@sev.org.gr

Βασικές αρχές marketing - προβολής
Ενδυνάµωση των Επιχειρήσεων σε Περιόδους Κρίσης.
Λύσεις, Προτάσεις, Σύγχρονες Τεχνικές.
Το Επιµελητήριο Κιλκίς και η εταιρία Alter U
συνδιοργανώνουν ηµερίδα µε τίτλο: <<Ενδυνάµωση των
επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης. Λύσεις, προτάσεις,
σύγχρονες τεχνικές >>, την Τέταρτη 19 Φεβρουαρίου
2014, στην αίθουσα του Επιµελητηρίου <<Βασίλειος
Σεργιαννίδης>> από τις 4:00 έως τις 8:30 µ.µ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ 23410
24580, fax 23140 20924, e-mail: ebekilk@otenet.gr, internet:
www.ccikilkis.gr

Το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα
Βαλκάνια ενηµερώνει ότι σε συνέχεια της ηµερίδας – workshop
µε θέµα: « Βασικές αρχές marketing – προβολής», που
πραγµατοποίησε µε µεγάλη επιτυχία, έχει ξεκινήσει
εξατοµικευµένη καθοδήγηση και συµβουλευτική υποστήριξη,
πάνω στο ίδιο θέµα , από εξειδικευµένους επιστήµονες και
παρέχεται σε γυναίκες που επιθυµούν να δηλώσουν
συµµετοχή.
Η συµµετοχή στις συµβουλευτικές συναντήσεις είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες µπορούν να
απευθύνονται στην κα Ζ. Θεοχαρίδου στα τηλ. 2310 422270,
2310 423152, e-mail: unescenter@the.forthnet.gr

Εκθέσεις στον κόσµο
Επιχειρηµατικά νέα
ΡΩΣΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών εξελίξεων στη Ρωσία , για το
µήνα Ιανουάριο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στη Μόσχα, ecocom-moscow@mfa.gr ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία για
το µήνα Φεβρουάριο 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σόφια, ecocom-sofia@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΑΛΒΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο µε οικονοµικές, εµπορικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις
για τον µήνα Ιανουάριο 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

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε την µηνιαίο
δελτίο οικονοµικών εξελίξεων για το µήνα Ιανουάριο 2014.
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 .

FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL BREEDING FAIR
Πόλη : Μούγλα, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: γεωργική τεχνολογία, γεωργικός µηχανισµός,
τροφές ζώων, ζωωτροφή για την υγεία, δενδρύλλιο,
θερµοκήπιο, άρδευση
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδoς τηλ. 2310 365177, fax: 2112686845, e-mail :
secretary@grtrchamber.org
EURASIA MOTOBIKE EXPO
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: µηχανάκια, ποδήλατα, εξοπλισµός ποδηλάτων και
αξεσουάρ, ρύθµιση, υπηρεσίες και λιανική πώληση
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδoς τηλ. 2310 365177, fax: 2112686845, e-mail :
secretary@grtrchamber.org
AYSAF
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: στοιχεία του παπουτσιού, σόλες, δέρµα, χηµικά
αξεσουάρ, υπηρεσίες και περιοδικά
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδoς τηλ. 2310 365177, fax: 2112686845
e-mail : secretary@grtrchamber.org
CNR KITAP FUARI
Πόλη : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 1-9 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: εκδόσεις, ηλεκτρονικές εκδόσεις,
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο
Ελλάδoς τηλ. 2310 365177, fax: 2112686845
e-mail : secretary@grtrchamber.org

Βορείου

AGRA 2014
Πόλη: Φιλιππούπολη, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 4-8 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: αγροτικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα,
µηχανήµατα κ.α.
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια τηλ:+35 92
9447959, 9447790, fax: +35 92 9505375, e-mail: ecocomsofia@mfa.gr
BIOAGRA
Πόλη: Φιλιππούπολη, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 4-8 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: οργανικά προϊόντα
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια τηλ:+35 92
9447959, 9447790, fax: +35 92 9505375, e-mail: ecocomsofia@mfa.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
29

19/02/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΛ: 2352 350155

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

8

20/02/2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΤΗΛ: 2313 307190

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

28

20/2/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) Α/Φ G-164, ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) Α/Κ R1340-A1 KAI
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 359 ΜΑΕ∆Υ» ΤΗΛ.: 210 8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΣΜΩΝ

35

20/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Χ. ΚΑΙ ΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΛ: 23710 20363 & 23713 50207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

39

20/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13086 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΙ∆ AZD ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

57

21/02/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΦΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 509014

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

17

24/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ «ΗΧΟΜΕΤΡΑ» ΤΗΛ: 210 6926798

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

58

24/02/2014
ΑΡ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
37/13
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ "∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ" ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΣΜΩΝ

811

25/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 63/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’
ΤΗΛ: 23853 50266

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«ΕΛΕΝΗ Θ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ»

812

25/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 62/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
ΤΗΛ: 23853 50266

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«ΕΛΕΝΗ Θ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ»

813

25/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
ΤΗΛ: 23853 50266

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«ΕΛΕΝΗ Θ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ»

34

25/02/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13078 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΤΗΛ: 210 5297261

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ης

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.

