Οκτώβριος 2012
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας, ανακοίνωσαν τους Νέους
Κανόνες ∆ιακίνησης/Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ) και τη νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη, που
τίθεται σε ισχύ άµεσα. Με το νέο θεσµικό πλαίσιο διευκολύνεται
η επιχειρηµατικότητα, αίρονται τα εµπόδια στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, τονώνεται ο ανταγωνισµός και προστατεύεται ο
καταναλωτής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω:
•
Καταργούνται παρωχηµένες ρυθµίσεις /παρεµβάσεις
του κράτους στη λειτουργία της αγοράς που έχουν
ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.
•
Καταργούνται ρυθµίσεις που διατηρούσαν κλειστές
αγορές εµποδίζοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών.
•
∆ιασφαλίζεται η προστασία των συµφερόντων του
καταναλωτή και της δηµόσιας υγείας µε την εφαρµογή
όλων των κοινοτικών κανόνων και των ειδικών
νοµοθεσιών που αναφέρονται στα θέµατα αυτά.
•
Παρέχονται, ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
νέες
δυνατότητες
να
αντεπεξέλθουν
στον
ανταγωνισµό, µε την απελευθέρωση της δυνατότητας
να εµπλουτίσουν την ποικιλία των προσφεροµένων
προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.
Ειδικότερα, µε τη νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη που έχει ήδη
υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας και τίθεται άµεσα σε
ισχύ, µεταξύ άλλων:
•
Καταργούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων
τετραγωνικών µέτρων και οι πρόσθετες άδειες
προκειµένου να επιτραπεί η διάθεση επιπλέον
κατηγοριών τροφίµων από τα καταστήµατα.
•
Οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση
ασφαλών τροφίµων στον καταναλωτή και όχι για
τυπικές προϋποθέσεις που δεν είχαν καµία σχέση µε
τη ∆ηµόσια Υγεία.
•
Ενισχύεται
η
εφαρµογή
ευέλικτων
και
αποτελεσµατικών συστηµάτων αυτοελέγχου, ανάλογα
µε την δυναµικότητα των επιχειρήσεων.
Τι πετυχαίνουν οι ∆ΙΕΠΠΥ;
1. Νέες ρυθµίσεις για τον καταναλωτή που αναµένεται
να συµβάλουν και στη µείωση τιµών µέσω της
µείωσης κινδύνου παραπλάνησης
2. Μείωση διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις.
3. Άρση περιορισµών και αδικαιολόγητων υποχρεώσεων
για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων.
4. Ασφάλεια δικαίου ώστε να ενισχύεται η αίσθηση
ασφάλειας των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
5. Αίρονται
κάποιες
απαγορεύσεις
οι
οποίες
δυσχεραίνουν την οµαλή διακίνηση των προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310-241383.
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Παράταση αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
Κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.Ε), των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων αλλά
και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την 1-10-2012
απόφαση µε την οποία παρατείνονται οι προθεσµίες για την
απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσµία
υποβολής ορίζεται ως εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
Μέχρι την 3η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
Μέχρι την 10η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
Μέχρι την 17η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
Μέχρι την 24η Νοεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
Μέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
Μέχρι την 8η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
Μέχρι την 15η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
Μέχρι την 22η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους
υπόχρεους

Για τους αστικούς συνεταιρισµούς και τα υποκαταστήµατα
ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσµία
υποβολής είναι από 1η Νοεµβρίου 2012 έως τις 29 ∆εκεµβρίου
του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

•
•
•

Μέχρι την 20η Νοεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 10η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9, 0.

Για τις Ατοµικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους
Οικονοµικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές
Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εµπορία, η
προθεσµία παρατείνεται :
Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3, 4.
• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους
που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5, 6, 7, 8, 9, 0.
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

•

.
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Στα πλαίσια αναβάθµισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ,
αποφασίστηκε η σύσταση και πιλοτική λειτουργία Γραφείου
Συµβούλου για ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποθέσεις,
από την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012.
Σκοπός του Γραφείου είναι η έγκυρη, ευρεία και
στοχευµένη ενηµέρωση των ασφαλισµένων και των
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν.
Το Γραφείο θα λειτουργεί µία µέρα την εβδοµάδα και
συγκεκριµένα κάθε Τετάρτη από 8:30πµ έως 14:00, στην Α΄
Περιφερειακή ∆/νση ΟΑΕΕ Θεσ/νίκης, 26ης Οκτωβρίου 8Α,
ο
στον 1 όροφο.

Με τον ΟΠΕ στη Μόσχα
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει στην ∆ιεθνή Κλαδική Έκθεση Τροφίµων-Ποτών
Prodexpo 2013, που θα πραγµατοποιηθεί 11 έως 15
Φεβρουαρίου 2013, στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη
Μόσχα.
Τα προϊόντα που προβάλλονται είναι γαλακτοκοµικά, φρούτα
& λαχανικά κατεψυγµένα τρόφιµα, ελαιόλαδο, προϊόντα
υγιεινής διατροφής, προϊόντα κρέατος και πουλερικών,
ιχθυηρά, αλκοολούχα ποτά, χυµοί, αναψυκτικά, τσάι, καφές,
δηµητριακά, snacks, τσιγάρα, καπνός, είδη ζαχαροπλαστικής,
παγωτά, ζυµαρικά, είδη αρτοποιίας, κ.α.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 600 ευρώ/τµ + 374 ευρώ
για την καταχώρηση του εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της
Έκθεσης. Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. 23%
και περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή και βασικό
εξοπλισµό stand, αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των
εκθεµάτων (δεν περιλαµβάνει επιστροφή στην Ελλάδα),
τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, επιτόπια
παρουσία
υπαλλήλου
του
ΟΠΕ
και
αριθµού
διερµηνέων/βοηθητικού προσωπικού, για το σύνολο των
εκθετών και παροχή στοιχείων για την αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κ. Β.
Κωνσταντινόπουλος τηλ. 210 9982224, fax 210 9982411, email: konstantopoulos@hepo.gr, site: www.hepo.gr].

Βιώσιµη διαχείριση Βιοµηχανικών Περιοχών: Παρουσίαση
µοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας
Τα δύο Εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης: Γενικής και Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας,
Σχολή Θετικών Επιστηµών & Μετάδοσης Θερµότητας και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Πολυτεχνική Σχολή, στο πλαίσιο
του έργου “Mediterranean Eco-Industrial Development-MEID”
που υλοποιείται µέσω του προγράµµατος MED Europe in the
Mediterranean) προσκαλούν στην εκδήλωση:
<Βιώσιµη
διαχείριση
Βιοµηχανικών
Περιοχών:
Παρουσίαση µοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας» MEID,
την Τρίτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.µ., στην Επιτροπή
ης
Ερευνών
ΑΠΘ-Ηµιόροφος,
3
Σεπτεµβρίου,
Πανεπιστηµιούπολη.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
www.medmeid.eu.

Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση
προσκόµισης εγγράφων θεωρηµένων από τις αρµόδιες αρχές
ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ
διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για
λογαριασµό των νοµίµων εκπροσώπων των υπόχρεων µπορεί
να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος, διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των
στοιχείων των ισολογισµών του τελευταίου οικονοµικού έτους
δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της
απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από
την ειδικότερη νοµοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε.-

Με τον ΟΠΕ στο Μπορντώ
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
th
συµµετέχει στην ∆ιεθνή Κλαδική Έκθεση Οίνων και Ποτών 17
VINEXPO, που θα πραγµατοποιηθεί 16 έως 20 Ιουνίου 2013,
στον εκθεσιακό χώρο Bordeaux-Lac Exhibition Centre στο
Bordeaux, Γαλλία.
Θεωρείται ως η σπουδαιότερη εκθεσιακή εκδήλωση για το
κρασί παγκοσµίως και προσελκύει τους σηµαντικότερους και
τους πλέον εξειδικευµένους επισκέπτες του κλάδου από όλον
τον κόσµο, όπως επαγγελµατίες, εµπόρους, διανοµείς,
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, δηµοσιογράφους κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής (το
αργότερο µέχρι 22 Οκτωβρίου) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κ. Γιώργο Παπαπαναγιώτου τηλ.
210 9982205, fax 210 9982411, e-mail: papapanag@hepo.gr,
site: www.hepo.gr].

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17 Γ5026804 ΕΞ2012, που αφορά
πρόσκληση προς τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που
πραγµατοποιούν εξαγωγές σε Προτιµησιακές Χώρες να
αποκτήσουν «Άδεια Εγκεκριµένου Εξαγωγέα» ως προς την
καταγωγή ή την ελεύθερη.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 552/1012 του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2012 σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1344/2011 για την αναστολή των αυτόνοµων δασµών του
κοινού δασµολογίου για ορισµένα γεωργικά, αλιευτικά και
βιοµηχανικά προϊόντα, και ο οποίος ισχύει από 1-7-2012 (276.2012 L166).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Α 5026704 ΕΞ2012, που αφορά
κοινοποίηση κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 551/2012 του Συµβουλίου
ης
της 21 Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ.7/2010 σχετικά µε το άνοιγµα και τον τρόπο
διαχείρισης
αυτόνοµων
ενωσιακών
δασµολογικών
ποσοστώσεων για ορισµένα γεωργικά και βιοµηχανικά
προϊόντα, και ο οποίος ισχύει από 1-7-2012. (27-6.2012 L166).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση της αριθ.∆17Α 5027904 ΕΞ2012, που αφορά
διευκρινήσεις ως προς τη δασµολογική κατάταξη ροφηµάτων.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πόλη: Ολυµπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, Αθήνα
Ηµεροµηνία: 7-10.12.2012
Εκθέµατα: Απευθύνεται σε εταιρίες που παράγουν ή εισάγουν
τρόφιµα και ποτά, σε οργανισµούς προώθησης αγροτικών
προϊόντων, σε καταστήµατα παραδοσιακών και βιολογικών
τροφίµων και ντελικατέσεν, σε καταστήµατα και εισαγωγείς
κουζινών, ειδών κουζίνας και Arts de la Table.
Πληροφορίες: VINETUM, e-mail: info@vinetum.gr:

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Επωνυµία: DOOR TECH
∆ιεύθυνση: 51, NABIL EL WAKKAD, ARD EL GOLF,
HELIOPOLIS, CAIRO
Τηλέφωνο: (+202) 241 48 955
Fax: (+202) 241 48 955
E-mail : INFO@DOORTECK.ORG
∆ραστηριότητα : Κατασκευή αυτόµατων ή µη ρολών
πυρασφάλειας και πορτών για γκαράζ κ .α
Ενδιαφέρον για: Επαφές µε ελληνικές εταιρίες

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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5/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ 210-4633314
5/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ 2310-220464.
Α) 6/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4564/3-10-2012, ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΦΥΛΑΞΗΣ Β) 25/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4567/3-10-2012, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ)
7/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΤΗΛ 23710-20207
13/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 57661/2012,ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ»
ΤΗΛ 213-1307578
16/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΗΛ 23853-50266
16/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2012,ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ) ΤΗΛ 23853-50266
16/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2012,ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΟ) ΤΗΛ 23853-50266
22/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΚΨΜ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) 4612
26/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ" ΤΗΛ 210-6926798
26/11/12 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ) " ΤΗΛ 210-6926798
27/11/2012, ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 53/2012, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ 2313-307190
28/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ "ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ (∆ΙΚΥΚΛΕΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ)
ΤΗΛ 210-6926798
28/11/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ ΤΗΛ 2313-307184
28/11/2012,∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑ∆Α,ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΗΛ 2313-307190
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