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Λύζε ζηο πρόβιεκα κε ηολ ΟΑΘ δεηά ηο ΒΔΘ
Λχζε ζηελ εθξεθηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε
Θεζζαινλίθε κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΑΘ,
δεηά ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο πφιεο επηζεκαίλνληαο φηη ε
ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ηέινο.
«Ζ Θεζζαινλίθε δελ δηαζέηεη άιιν κέζν αζηηθήο κεηαθνξάο κε
απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε λα έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην. Οη
θάηνηθνη ηεο πφιεο, ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή
δπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε ηνπο, ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη
ζπλερψο θξαθαξηζκέλν. Σν ρεηξφθξελν πνπ έρνπλ ηξαβήμεη νη
εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΑΘ δεκηνπξγεί αιπζηδσηά πξνβιήκαηα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ» ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε εμεχξεζεο
ιχζεο ζην δήηεκα πνπ έρεη αλαθχςεη.
«Δίλαη θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη
ζηνλ ΟΑΘ, σζηφζν ζα πξέπεη κέζα απφ δηάινγν κε ην ππνπξγείν
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ λα γίλεη θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο κία θίλεζε θαιήο ζέιεζεο ψζηε λα κελ ‘ζηξαγγαιίδεηαη’ ε
πφιε θαη νη θάηνηθνη ηεο» θαηαιήγεη ν θ. Παπαδφπνπινο.
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Παλειιήληος Γηαγωληζκός Φηιοηέτλεζες τεδίοσ
Κοζκήκαηος

Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ
Κνζκεκαηνπσιψλ Χξνινγνπσιψλ (ΠΟΒΑΚΧ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε
ν
ΓΔΘ – HELEXPO, πξνθεξχζζνπλ ηνλ 27 Παλειιήλην Γηαγσληζκφ
Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ Κνζκήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
νο
αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ θνζκήκαηνο. Ο 27
Παλειιήληνο
Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο
KOSMIMA 2016, 22 – 24 Οθησβξίνπ 2016, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ
θαη πλεδξηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310291572, θαμ: 2310291674, email:
es@helexpo.gr , site: www.helexpo.gr
ηοτεύοσκε Κοηλωληθά, Δλεργούκε σιιογηθά
To Γίθηπν Κνηλ..Δπ.Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ)
αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Θεκαηηθνχ Δξγαζηεξίνπ
(Workshop) κε ηίηιν: «ηνρεχνπκε Κνηλσληθά, Δλεξγνχκε
πιινγηθά» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 28
επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα ζηηο 17:00 – 21:00 ζην Καηάζηεκα TOMS
Flagship Store (Σζηκηζθή 22) ζηελ Θεζζαινλίθε. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310274033, email: pagounia@microstars.gr ,
site: www.microstarsproject.eu , www.e-kepa.gr

Σεύτος No38

Γηοργάλωζε εκηλαρίωλ Τγηεηλής
θαη Αζθάιεηας Σροθίκωλ από ηο Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην
ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.200. ηφρνο
ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ
852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
εο
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004
γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27,
4νο φξνθνο. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά
ζε 50 επξψ , πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ
ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα
κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ
αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ
αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ηκήκα
Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ
ηνπ
ΒΔΘ,
αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην
email:sme-industry@veth.gov.gr.

Ζκερίδα CLP ΚΑΗ E-LIQUID
Ζ Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθψλ, Βηνκεραληθψλ θαη Υεκηθψλ
Πξντφλησλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο σο ε εζληθή
αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ REACH
θαη CLP, αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζηφρν
ηελ ελεκέξσζε ηεο βηνκεραλίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ελ γέλεη, ζρεηηθά κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην CLP ζε ζρέζε κε ηηο
πξφζθαηεο ζεζκνζεηεκέλεο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθφ
ηζηγάξν, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11 Οθησβξίνπ
2016 ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Αλ.Σζφρα 16,
Ακπειφθεπνη) ζηελ Αζήλα.
Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106479252, email: chemicals@gcsl.gr,
industrial@gcsl.gr

Δθδήιωζε: 10 τρόληα c’ est la vie. Σο λόεκα ηες δωής θαη ηο επόκελο βήκα από ηολ Γεκήηρε Αληωλίοσ
Σε Γεπηέξα 26 επηεκβξίνπ θαη ψξα 19:00, ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν ν Γεκήηξεο Αλησλίνπ ζα καο παξνπζηάζεη ην πξψην ηνπ βηβιίν κε
ηίηιν «Έηζη είλαη ε Εσή» θαη θπξίσο ζα καο κηιήζεη γη απηφλ ηνλ θχθιν ησλ 10 ρξφλσλ ηεο πνξείαο ηνπ πνπ θιείλεη θαη γη’ απηά πνπ ζέιεη
λα θαηαθέξεη ζην κέιινλ. Ζ εθδήισζε δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπξηζκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
www.dimitrisantoniou.gr

Σο Δζληθό θαη Καποδηζηρηαθό Παλεπηζηήκηο Αζελώλ ζηο
Πιεσρό ηες Διιεληθής Δπητεηρεκαηηθόηεηας
Σν
πξσηφηππν
θαη
νινθιεξσκέλν
πξφγξακκα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο «Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πξάμε»
απφ ην Δξγαζηήξην Δπελδπηηθψλ Δθαξκνγψλ (ΔΠΔΦΑ), κε
ηελ ππνζηήξημε ησλ Industry Disruptors- Game Changers
(ID-DC) ηεο Λέζρεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηελ
πνιχηηκε ρνξεγία θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιεληθήο
νηθνλνκίαο μεθηλά ηνλ ηξίην θχθιν ηνπ ζηελ Αζήλα ην
Ννέκβξην 2016.
Σν Κέληξν Έξεπλαο Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ
ΔΚΠΑ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ην
Δξγαζηήξην Δπελδπηηθψλ Δθαξκνγψλ (ΔΠΔΦΑ) ηνπ Δζληθνχ
θαη
Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ
,
αλαγλσξίδνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ πξέπεη λα
δηαδξακαηίδεη ην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην ζηελ πξνψζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
κεηά ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζπλερίδεη πξνζθέξνληαο ζηήξημε θαη
ηερλνγλσζία ζε αλζξψπνπο κε ππνζρφκελεο επηρεηξεκαηηθέο
ηδέεο.
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά
ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο πξηλ μεθηλήζνπλ κηα
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Οη δπλεηηθνί επηρεηξεκαηίεο ζα παξαθνινπζήζνπλ 130
εθπαηδεπηηθέο ψξεο ζηνρεπκέλεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο
θαηάξηηζεο απφ θνξπθαίνπο αθαδεκατθνχο θαη έκπεηξα
ζηειέρε ηεο αγνξά κε έλα ζπκβνιηθφ θφζηνο εγγξαθήο
χςνπο 250€. Σν θαιχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, αμηνινγείηαη
απφ επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη βξαβεχεηαη κε ρξεκαηηθφ
έπαζιν αμίαο 3.000€.
Αηηήζεηο: έσο Γεπηέξα, 17 Οθησβξίνπ 2016. Έλαξμε
ν
πξνγξάκκαηνο (1 κάζεκα): άββαην, 5 Ννεκβξίνπ 2016.
Οινθιήξσζε καζεκάησλ : Κπξηαθή , 19 Μαξηίνπ 2017. Λήμε
πξνγξάκκαηνο/ Παξνπζίαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ:
Παξαζθεπή, 9 Ηνπλίνπ 2017. Σφπνο δηεμαγσγήο: Γξππάξεην
Μέγαξν, νθνθιένπο 1, Αζήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2103689460-9462,
site:
http://epefa.econ.uoa.gr .

Δλζωκάηωζε λέωλ ηύπωλ κεηαθορώλ ζηο σποζύζηεκα
TARIC γηα ηης κεηαθορές αποβιήηωλ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Γεληθή Γ/λζε
Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ., Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη
Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ καο ελεκεξψλεη φηη
ζην ππνζχζηεκα TARIC ν Καλ.1013/2006 ελζσκαηψζεθε ηελ
18/08/2016, εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ
εο
(ΔΚ) 2016/1245 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28 Ηνπιίνπ 2016, κε ηνλ
νπνίνλ θαηαξηίζηεθε πξνθαηαξθηηθφο πίλαθαο αληηζηνηρίαο
κεηαμχ ησλ θσδηθψλ ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87 ηνπ
πκβνπιίνπ
θαη
ησλ
εγγξαθψλ
απνβιήησλ
πνπ
απαξηζκνχληαη ζηα παξαξηήκαηα ΗΗΗ, ΗV θαη V ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ.1013/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηηο κεηαθνξέο απνβιήησλ. Ζ ελζσκάησζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία 2 λέσλ ηχπσλ κέηξσλ,
ησλ 751 «Έιεγρνο θαηά ηελ εμαγσγή απνβιήησλ» θαη 755
«Έιεγρνο θαηά ηελ εηζαγσγή απνβιήησλ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106987495, θαμ:
2106987506, email: fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr

ύλοδος ηες Θεζζαιολίθες- Thessaloniki Summit 2016
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ πκεψλ Σζνκψθνο Α.Δ. αλαθνίλσζαλ ηελ
δηνξγάλσζε ηεο πλφδνπ ηεο Θεζζαινλίθεο 2016 Thessaloniki
Summit, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 12 Οθησβξίνπ
2016 ζην μελνδνρείν Hyatt ζηελ Θεζζαινλίθε, κε επίζεκν
νκηιεηή ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδαο θ. Αιέμε Σζίπξα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310539817, θαμ:
2310541933, email: info@sbbe.gr

International Scientific Conference on '' Energy and Climate
Change ''
Σν Κέληξν Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , ζπληνληζηή ηoπ
νπ
ΠΡΟΜΖΘΔΑ αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 9 Γηεζλνχο
πλεδξίνπ Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθψλ πλζεθψλ ζηηο 12-14
Οθησβξίνπ 2016 ζηελ Αζήλα. Γιψζζα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ην ζπλέδξην είλαη ε αγγιηθή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr
,
http://promitheasenet.wordpress.com

Παροσζίαζε ηωλ λέωλ εθδόζεωλ ηες Δηαηρείας
Μαθεδοληθώλ ποσδώλ
Ζ εηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε
ηεο παξνπζίαζεο ησλ λέσλ εθδφζεψλ ηεο ηελ Σεηάξηε 28
επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 19:30 ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηεο
νο
Δηαηξείαο (Δζληθήο Ακχλεο 4, 1 φξνθνο) ζηελ Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310271195, θαμ:
2310271501, site: http://www.ems.gr/

Πρώηο ηεύτος ηοσ περηοδηθού how to export
Έλα πεξηνδηθφ πνπ έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο Έιιελεο
εμαγσγείο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επεθηαζνχλ ζε αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Σν THE θαη νη άλζξσπνη πνπ ην ζηειερψλνπλ έρεη
κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ αγνξά ηεο Κίλαο.
Παξαθαινχκε λα αληηγξάςεηε ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν ζηνλ
browser ηεο επηινγήο ζαο γηα λα δηαβάζεηε ή λα θαηεβάζεηε
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην HOW TO EXPORT.
http://drive.google.com/file/d/0B899_FxfAc0kMFhEUUc2SEcyajA
/view?usp=sharing
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 6974910050, email:
gfloras@agoraeshop.hk

Παροσζίαζε ηοσ πρώηοσ κολοζέζηοσ ηες ARISTURTLE
H Aristotle University Racing Team Electric – ARISTURTLE
αλαθνίλσζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ
ειεθηξηθνχ αγσληζηηθνχ κνλνζέζηνπ απηνθηλήηνπ ηεο νκάδαο ηεο
αιιά θαη ηεο Β. Διιάδαο. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Σεηάξηε 28 επηεκβξίνπ 2016 ζην θηίξην LAB’attoir ζηελ πεξηνρή
θαγεία ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ψξα ζηηο 7 κ.κ. Θα αθνινπζήζεη
δεμίσζε ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο θαζψο θαη ζπδήηεζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://www.labattoir.org

100 Τποηροθίες ηοσ Κέληροσ Ξέλωλ Γιωζζώλ NEW YORK LANGUAGES
Με Αθνξκή ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην θέληξν μέλσλ γισζζψλ «NEW YORK LANGUAGES», αλαθνηλψλεη ηελ ηαπηφρξνλε
έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «100 Τπνηξνθηψλ». Πξφθεηηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε 100 ζπνπδαζηέο ηνπ
Κέληξνπ Ξέλσλ γισζζψλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ γισζζψλ θαη ηκεκάησλ, φπνην πξφγξακκα
ζπνπδψλ νη ίδηνη επηζπκνχλ. Οη ληθεηέο ησλ ππνηξνθηψλ ζα επηβαξπλζνχλ κφλν κε ην θφζηνο εγγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ
επέιεμαλ, ελψ απαιιάζζνληαη απφ ηα ππφινηπα δίδαθηξα φιεο ηεο ρξνληάο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310889879, fax: 2310835211, email: info@newyorklanguages.gr
site:
www.newyorklanguages.gr

Εήηεζε ζσλεργαζίας από Διιεληθή επητείρεζε
Ζ ειιεληθή εηαηξεία ENECON HELLAS , ελδηαθέξεηαη γηα
ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη εηαηξεία επηζθεπψλ
κε κεηαιιηθά επηδηνξζσηηθά θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 6974010108, θαμ:
2108951163,
site:
www.enecon.com
email:
repairs@eneconhellas.com.

Δθζέζεης ζηελ Διιάδα
KAVALAEXPO 2016
Πόιε : Καβάια
Ζκεροκελία :7-12 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε
Πιεροθορίες: ηει: 2510222212, θαμ: 2510835946, site:
www.kavalaexpo.gr
ο

4 ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ ΣΤΡΗΟΤ
Πόιε :ΔΦ ΑΘΖΝΑ
Ζκεροκελία :14-16 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηπξνθνκηθά θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
Πιεροθορίες: ηει 2103610265, θαμ, 2103610276 ,
www.edpa.gr
ε

31 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΗΩΝ,
ΠΟΛΤΣΗΜΩΝ ΛΗΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 15-17 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα : θνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
ζπζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει:2310291162, θαμ: 2310291553,
site: http://kosmima.helexpo.gr/kosmima
Γηεζλείς Δθζέζεης
MIDEAST WATCH & JEWELLERY SHOW
Πόιε: άξηδα, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεροκελία: 27 επηεκβξίνπ - 1 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα.Πιεροθορίες: ηει.: +97165770000,
θαμ: 97165770111, site: www.mideastjewellery.com
TISSUE WORLD TRADE SHOW
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεροκελία: 27-29 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:εηαηξίεο κε ραξηνκάληηια – πγξνκάληεια –
επεμεξγαζία ραξηνχ, βηνκεραληθφ ραξηί, αλαθχθισζε,
παξαγσγή ραξηνπνιηνχ , κεραλήκαηα, θιπ
Πιεροθορίες:ηει.: 2117000264-7, θαμ: 2110127466 , e-mail:
info@etee.gr – fairs@etee.gr , site: www.etee.gr
PACK EXPO 2016
Πόιε: Ρνπκαλία, Βνπθνπξέζηη
Ζκεροκελία: 27-30 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:ζπζθεπαζία θαη παξαγσγή εμνπιηζκνχ
Πιεροθορίες: ηει.: 0040729158805, site: http://www.packexpo.ro/en/
REKLAMA 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεροκελία: 28-30επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:δηαθήκηζε.Πιεροθορίες: +7 (499) 795-37-99 ,
email :centr@expocentr.ru
ΔΚΘΔΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΔΚΘΔΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Πόιε: Κχπξνο
Ζκεροκελία: 30 επηεκβξίνπ - 2 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
ελέξγεηαο, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα,
ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο βηνκάδαο, θ.α. Πιεροθορίες: ηει.:
+35722665102,
email: panastasiou@oeb.org.cy , site:
http://www.savenergy.org.cy

Δπητεηρεκαηηθή Αποζηοιή ζηελ Προύζα ηες Σοσρθίας
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 12-16 Οθησβξίνπ 2016 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε «Agriculture, SeedRaising,
Saplings and Dairy Industry Fair» απφ ηελ εηαηξεία Tuyap
Bursa Fuarcilik A.S. θαη ζηελ Σνπξθία – Πξνχζα– ζην Bursa
International Fair and Congress Center κε ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ
ζρεηηδφκελνπ
θνξέα
εμαγσγήο.
ηελ
έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:
Γεσξγία,
πφξνη,
Γελδξχιιην θαη Βηνκεραλία Γάιαθηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (12-15 Οθησβξίνπ 2016) ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο ζα θαιχςεη ηα έμνδα
δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη
ηνπο πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηνπ ελ ιφγσ
ππνπξγείνπ γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε
ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ
έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο
30/09/2016
ζην
θαμ:
2310254448
ή
ζην
email:
selanik@ekonomi.gov.tr .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,site:
http://www.ledfuari.com/en/

Δπητεηρεκαηηθή Αποζηοιή ζηελ Κωλζηαληηλούποιε ηες
Σοσρθίας
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 13-16 Οθησβξίνπ 2016 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Δθζέζεηο «Jewellery, Watch &
Equipment» απφ ηελ εηαηξεία UBM Rotaforte International Fairs
θαη ζηελ Σνπξθία – Κσλζηαληηλνχπνιε – ζην Istanbul Expo
Center κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Υξπζνχ,
Γηακαληηψλ, Αζεκέλησλ Κνζκεκάησλ, Πνιχηηκσλ Λίζσλ,
Μαξγαξηηάξηα θαη Ρνιφγηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ
ηεο
Έθζεζεο (12-15 Οθησβξίνπ 2016)
ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ
έθζεζε ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνχ
ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηνπ ελ ιφγσ ππνπξγείνπ γηαηί
ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην
ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 26/09/2016 ζην
θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,site:
http://www.ledfuari.com/en/
ηης 30 επηεκβρίοσ ιήγεη ε παράηαζε ηες προζεζκίας
εγγραθής ζηα Περηθερεηαθά Μεηρώα ποσ προβιέποληαη
από ηελ εθαρκογή ηοσ Καλοληζκού Ξσιείας
Με
ηελ
ΚΤΑ
(144531/4225/03.08.2016
(ΦΔΚ
2532Β/17.08.2016)), δφζεθε
παξάηαζε
ηεο
πξνζεζκίαο
ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ζηα Πεξηθεξεηαθά Μεηξψα
«Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο» θαη «Δκπφξσλ» πξντφλησλ μπιείαο.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ιήγεη ζηηο
30.09.2016. Οη ππφρξενη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζηνλ
εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο &
Δλέξγεηαο www.ypeka.gr (ΓΑΖ/ΓΗΔΘΝΖ ΘΔΜΑΣΑ –
ΣΑΣΗΣΗΚΑ/ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ FLEGT) θαη λα απεπζχλνληαη
ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αξκφδηα Αξρή Καλνληζκνχ Ξπιείαο
Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο θαη θάζε άιιε δηεπθξίλεζε
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.

Γηεζλείς Γηαγωληζκοί

Γηεζλείς Γηαγωληζκοί
ΚΤΠΡΟ

ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
1. Σκήκα
Ζιεθηροκεταλοιογηθώλ
Τπερεζηώλ
Σίηινο: Αξ. Γηαγ. 16.110.E.ΖΜΤ - Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ Απηφκαηεο Ππξφζβεζεο ζηηο νπίηεο
1 θαη 2 ησλ Γηαθνκηζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1700421
2. Φαρκαθεσηηθές Τπερεζίες
Σίηινο: Πξνζθνξά γηα ηελ Πξνκήζεηα θεπαζκάησλ
Amisulpride θαη Aripiprazole 108/2016
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewC
fTWS.do?resourceId=1700477
3. Γήκος ηροβόιοσ
Σίηινο: Γηαγσληζκφο αξ 33/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
παξάδνζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απνρεηεχζεσλ UPVC
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1701415
4. Σκήκα
Ζιεθηροκεταλοιογηθώλ
Τπερεζηώλ
Σίηινο: Γηαγσληζκφο αξ. 16.116.ΔΓΛ - Πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θιηκαηηζκνχ δηαηξεκέλνπ ηχπνπ γηα
ςχμε
θαη
ζέξκαλζε
(splittypeairconditioningunitsforcoolingandheating) ζην Πξψελ
Οηθνηξνθείν ηνπ Κέληξνπ επαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο
Αλαπήξσλ ην νπνίν ζα κεηαζηεγαζηεί ην ΣΑΔ Λεπθσζίαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1701444
5. Θεαηρηθός Οργαληζκός Κύπροσ
Σίηινο: χκβαζε γηα αγνξά πιηθψλ θαζαξηζκνχ
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1701676
6. Γεληθό Λογηζηήρηο Γεκοθραηίας
Σίηινο: Αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε ζθνπφ ηελ ζχλαςε αξηζκνχ
ζπκθσληψλ
πιαίζην
γηα
ηελ
πξνκήζεηα
δηαθφξσλ
πξνπαξαζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ απφ κπεηφλ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1701826
7. Τποσργείο Άκσλας
Σίηινο: Πξνκήζεηα Βεξκνχδσλ Παξαιιαγήο γηα Κάιπςε
Αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (ΓΗΓΜ/23/2016).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1662924
8. Σκήκα
Τπερεζηώλ
Πιεροθορηθής
ηίηινο: Γηαγσληζκφο γηα αγνξά ππεξεζηψλ πξνγξακκαηηζηή
ζπζηεκάησλ γηα ην ηκήκα θνξνινγίαο - ΣΤΠ2016/035/Α/Α.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1702410
9. Κοηλοηηθό ζσκβούιηο Ληοπεηρίοσ
Σίηινο: Πξνζθνξά γηα ηελ πγξνκφλσζε ηεο νξνθήο ηνπ
θνηλνηηθνχ κεγάξνπ Ληνπεηξίνπ. Αξ. Πξνζθ. ΛΗΟΠ. 001/2016.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1702731

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σδέληα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
ζηελ ανπδηθή Αξαβία πνπ αθνξνχλ:

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία
ηει.: +35722672219/ 22672604, θαμ: +35722672703 θαη ζην
email: ecocom-nicosia@mfa.gr.

1.Aljubail Commercial Port organization Σίηινο: Provide
safety and fire-fighting services to aljubail port and it’s district
Πξνζεζκία: 1/112016

2.Ministry of Defense hospital- Jubail
Σίηινο: To provide and install CT scan machine
Πξνζεζκία: 1/11/2016

3.Ministry of Interior-General Governorate of frontiers guard
Σίηινο: To extend the date of tender, to operate and
maintain systems for northern boarders
Πξνζεζκία: 20/11/2016

4.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: Supply of medical and surgical supplies for a period
of 2 years
Πξνζεζκία: 30/10/2016

5.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: Supply of medical and surgical supplies for a period
of 2 years
Πξνζεζκία: 30/10/2016

6.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: To supply dental apparatus and kits for a period of 3
years
Πξνζεζκία: 30/10/2016

7.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: To supply laboratory supplies storage for a period of
2 years
Πξνζεζκία: 30/10/2016

8.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο:To provide & install dental devices for a period of 3
years
Πξνζεζκία: 30/10/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα: ηει.:
+00966126690824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr

Δπητεηρεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν Απγνχζηνπ 2016, ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ( ΟΔΤ ) ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο
ζηα Σίξαλα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ,
εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκοί ζηελ Διιάδα
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27/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ
ΔΛΔΥΓΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ. ΣΖΛ.: 2313320537
28/09/ 2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ». ΣΖΛ.: 2310 679172
29/09/2016 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΖΣΧΝ
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ
ΚΑΗ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΣΖΛ.: 213 2005152
30/09/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ,
ΓΗΔΘΝΖΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝΜΗΘΧΖ/ΝΑΤΛΧΖΠΛΟΗΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΑΝΑΓΚΧΝ
ΗΣΗΖ,ΓΗΑΜΟΝΖ,
ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ.
ΣΖΛ.: 213-1371081
30/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ. ΣΖΛ.: 2313320584
03/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΑΡΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ
ΔΡΔΤΝΑ Κ/Φ. ΣΖΛ.: 210 6551691
03/10/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΧΝ. ΣΖΛ.: 2132041641
4/10/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΡΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ. ΣΖΛ.: 26953-60606
04/10/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΗΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ. ΣΖΛ.: 2695360606
06/10/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ. ΣΖΛ.: 210 81944645
10/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ,
ΧΦΔΛΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΔΚΑ ΣΟΝΧΝ. ΣΖΛ.: 210 6551691
10/10/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΖΣΟΤ
ΝΔΦΡΟΤ, ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΥΛΧΡΗΧΖ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313323115

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

24/09-21/11 ΠΡΟΚΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΧΖ/ΝΑΤΛΧΖ ΠΛΟΗΟΤ. ΣΖΛ.:
2131371717

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ &
ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ
ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Γ.Ν.Α ''Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ''
ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ''
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηες ηζηοζειίδας ηοσ Δπηκειεηερίοσ κας www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ζιεθηροληθού σλεγόροσ ηοσ Βηοηέτλε ζηο
www.bizhelp.gr γηα οποηοδήποηε πρόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπερεζία ή ζέιεηε λα
σποβάιιεηε οποηοδήποηε ερώηεκα.

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ζιεθηροληθής Γηθηύωζες b2bmall ή ζηο
www.b2bmall.eu, προθεηκέλοσ λα ελεκερώλεζηε θαη λα προκεζεύεζηε προϊόληα κειώλ ηοσ
επηκειεηερίοσ.

