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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Mία νέα χρονιά γεµάτη προκλήσεις αλλά και δυσκολίες,
ξεκινά.
Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, έχουµε ανάγκη από
ελπίδα, αισιοδοξία και κυρίως µεθοδική και επίπονη δουλειά
προκειµένου να ξεπεράσουµε το σκόπελο της ύφεσης που
ταλανίζει την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι αδήριτη ανάγκη οι
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις να γίνουν
περισσότερο εξωστρεφείς και να κερδίσουν εκ νέου το
στοίχηµα της ανταγωνιστικότητας.
Είναι δεδοµένο ότι και το 2013 το ΒΕΘ θα συνεχίσει να
στέκεται αρωγός στους προβληµατισµούς και στις ανησυχίες
των µελών του, ενώ παράλληλα, καταθέτοντας προτάσεις,
ως σύµβουλος της Πολιτείας, θα καταβάλλει προσπάθειες
για έξοδο από την κρίση.
Η διοίκηση του Επιµελητηρίου και εγώ προσωπικά σας
ευχόµαστε από καρδιάς χρόνια πολλά, γεµάτα υγεία και
ευηµερία.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
Ανοικτά τα Εµπορικά Καταστήµατα της Θεσσαλονίκης
την Κυριακή 23 & την Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 2012 από
τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα
Ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενηµερώνει ότι
σύµφωνα µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, «Επιτρέπεται η
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων κατά τις δύο
τελευταίες Κυριακές του έτους, δηλαδή στις 23 και στις 30
∆εκεµβρίου, σε προαιρετική πάντοτε βάση και µε τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Η ρύθµιση γίνεται µε
στόχο την τόνωση της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο
και τη διευκόλυνση των καταναλωτών».

Β.Ε.Θ. : Υπ΄ αριθµόν ένα εχθρός για το
επιχειρείν το υπουργείο Ανάπτυξης
Την οργή του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για την Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου που καταργεί την υποχρεωτική εγγραφή των
επιχειρήσεων στα επιµελητήρια από 1-1-2015. «Μετά το βίαιο
κούρεµα των αποθεµατικών των επιµελητηρίων, τώρα
έρχεται η χαριστική βολή της κατάργησης της
υποχρεωτικότητας εγγραφής στα επιµελητήρια. Αντί να
υλοποιούνται
αναπτυξιακές
πολιτικές,
αντί
να
καταπολεµούνται τα εκατοντάδες εµπόδια για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, οι δοµές και οι θεσµοί που στηρίζουν
παραδοσιακά τις ελληνικές επιχειρήσεις δέχονται µία ανηλεή
επίθεση» τονίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Υπό το βάρος των έντονων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει η οικονοµία της χώρας, η κυβέρνηση
αποδέχεται τις πιεστικές και παράλογες απαιτήσεις των
δανειστών της. Αντί να ασχολείται µε τα µείζονα προβλήµατα
που ταλανίζουν την αγορά που έχει πέσει σε χειµέρια νάρκη,
εξαιτίας της παρατεταµένης ύφεσης αναλώνεται σε ήσσονος
σηµασίας ζητήµατα, προσπαθώντας να αποδείξει ότι παράγει
έργο» αναφέρει ο πρόεδρος ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι το
υπουργείο Ανάπτυξης εξελίσσεται σε υπ΄αριθµόν ένα εχθρό
για την επιχειρηµατικότητα.
«Το υπουργείο Ανάπτυξης εσκεµµένα λησµονεί ότι τα
επιµελητήρια προσφέρουν µία σειρά
ανταποδοτικών
υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο, στους µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες µε το κόστος εγγραφής να ανέρχεται, κατά
µέσο όρο, σε 50 ευρώ. Επιπλέον τα επιµελητήρια
χρηµατοδοτούν πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια όργανα και
συγκεκριµένα τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, το ∆ιεθνές
Επιµελητήριο καθώς και όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς,
οι οποίοι εκπροσωπούν τους επιχειρηµατίες. Την ώρα που το
υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίζει την κατάργηση των 50
ευρώ για την εγγραφή στα επιµελητήρια, έρχεται και επιβάλει
χαράτσι 1.000 ευρώ, φόρο επιτηδεύµατος.

Β.Ε.Θ. :

1.770 βιοτεχνίες κατέβασαν ρολά το

2012
Στους µεγάλους χαµένους της οικονοµικής ανοµβρίας που
ταλαιπωρεί τη χώρα µας εξελίσσονται οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, και δη οι βιοτεχνίες που καθηµερινά
προσθέτουν και νέους κρίκους στην αλυσίδα των λουκέτων.
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι από τις
αρχές του τρέχοντος έτους µέχρι και τις 14 ∆εκεµβρίου, 1.770
επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά συνεχίζοντας την αρνητική
πορεία του 2011, οπότε κατά το αντίστοιχο περσινό διάστηµα
1.894 επιχειρήσεις αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση.

Αυτόν τον τρόπο επιλέγει το υπουργείο Ανάπτυξης για να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων;»
αναρωτιέται ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι η
κατάργηση
της
υποχρεωτικότητας
εγγραφής
των
επιχειρήσεων στα επιµελητήρια, χωρίς µάλιστα εναλλακτική
πρόταση χρηµατοδότησης θα έχει ως αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί µία χαοτική κατάσταση στους φορείς που
εκπροσωπούν το επιχειρείν".
«Είναι ολοφάνερη, πλέον, η επιθυµία φίµωσης τόσο των
µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, που αποτελούν τον βασικότερο
πυλώνα της οικονοµίας, όσο και των φορέων που τους
στηρίζουν» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος προσθέτοντας ότι ο
επιχειρηµατικός κόσµος αναµένει από την κυβέρνηση άµεσα
απαντήσεις για τους στόχους των παραπάνω βεβιασµένων
και ερασιτεχνικών χειρισµών της.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Κυριότερος λόγος για την παύση λειτουργίας των
επιχειρήσεων το 2012, αποτυπώνει και την εκρηκτική
κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, το γεγονός ότι η
πλειονότητα αυτών κρίθηκαν ασύµφορες. Συγκεκριµένα 1.114
επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκαν ασύµφορες όταν ένα χρόνο
πριν, κατά το αντίστοιχο εξεταζόµενο διάστηµα, 1.139
επιχειρήσεις κατατάχθηκαν στην εν λόγω κατηγορία. Κατά
συνέπεια καταγράφεται µία οριακή µείωση της τάξης του
2,1% µεταξύ των δύο ετών αναφορικά µε τις επιχειρήσεις που
κρίθηκαν ασύµφορες. Τα σκήπτρα των διαγραφών και το
2012 κρατούν οι ατοµικές επιχειρήσεις (1.415 σταµάτησαν να
λειτουργούν) έναντι 1.496 ένα χρόνο πριν.
Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των επιχειρήσεων που
κατεβάζουν ρολά αποτυπώνεται στα στοιχεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) όπως αυτά προκύπτουν
από το µητρώο του επιµελητηρίου.
Εξίσου ζοφερή είναι η κατάσταση και µε τις εγγραφές καθώς
το εξεταζόµενο διάστηµα του 2012, 684 επιχειρήσεις έκαναν
έναρξη, έναντι 751 το αντίστοιχο περσινό διάστηµα.
Συγκεκριµένα καταγράφηκε µείωση κατά 8, 9%.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ψαλίδα µεταξύ των εγγραφών
και των διαγραφών συνεχώς αυξάνεται µε αποτέλεσµα την
τρέχουσα χρονιά ο αριθµός των διαγραφών να είναι
υπερδιπλάσιος των εγγραφών, συνεχίζοντας µε τον τρόπο
αυτό την κακή πορεία των προηγούµενων ετών.
Απαραίτητη η στρατηγική ανάπτυξης
«Η ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά
αποτυπώνεται µε τον πιο ηχηρό τρόπο στις εγγραφές και
διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης» σηµειώνει ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι «ο ιδιωτικός τοµέας δεν έχει άλλες
αντοχές, έχει στραγγίξει. Οι ανελέητες φοροεπιδροµές επί
δικαίων και αδίκων και η πρωτοφανής λιτότητα δεν µπορούν
να έχουν θετικά αποτελέσµατα αντίθετα συνεχίζουµε να
βουλιάζουµε σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο». «Περιµένουµε
συνεχώς ως µάννα εξ ουρανού τις δόσεις της τρόικας
προκειµένου να πούµε ότι απλά πήραµε µία ανάσα.
∆υστυχώς η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται µε δανεικά»
αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι αν δεν
υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης θα συνεχίσουµε να ζούµε
συντροφιά µε την αβεβαιότητα, που είναι ο χειρότερος
σύµβουλος για το επιχειρείν.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων µας ενηµέρωσε µε ∆ελτίο Τύπου
για τα παρακάτω:
1.Αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί για οφειλές έως
200.000 ευρώ (όπως ίσχυε) για ένα χρόνο . Παρατείνονται
δηλαδή µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2013.
η
λειτουργία
των
εµπορικών
2.Επιτρέπεται
καταστηµάτων κατά τις δύο τελευταίες Κυριακές του
έτους, δηλαδή στις 23 και 30 ∆εκεµβρίου, σε προαιρετική
πάντοτε βάση και µε τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας. Η ρύθµιση γίνεται µε στόχο την τόνωση της
αγοράς κατά την εορταστική περίοδο και τη διευκόλυνση των
καταναλωτών.
3.Παρατείνεται για ένα χρόνο, (δηλαδή για τις καταγγελίες
µισθώσεων που θα γίνουν ως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2013),
η ισχύς της διάταξης σύµφωνα µε την οποία: Στις µισθώσεις
διατηρητέων καθώς και στις περιπτώσεις που ο µισθωτής
έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα καταγγελίας, της µίσθωσης,
µπορεί να αποχωρήσει από αυτήν καταβάλοντας ως
αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη ένα ενοίκιο. Η ίδια αποζηµίωση
(ενός ενοικίου) προβλέπεται ήδη από τη νοµοθεσία για όλες
τις εµπορικές µισθώσεις.

Πρακτική άσκηση φοιτητών
από το Πανεπιστήµιο Μακεδονία
Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µε στόχο την εδραίωση και
συστηµατοποίηση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας,
µας ενηµερώνει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του.
Μπορούν να συµµετέχουν επιχειρήσεις και φορείς του
ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε αντικείµενο
απασχόλησης συναφές µε αυτό των τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου.
Οι συνεργαζόµενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν τις επίκαιρες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ιδέες των νέων και ικανών ανθρώπων χωρίς σηµαντικό
οικονοµικό κόστος και να δηµιουργήσουν υποδοµές για τις
µελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό. Η
πρακτική άσκηση κάθε φοιτητή µπορεί να διαρκέσει από δύο
έως έξι µήνες,
είναι προαιρετική και µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί
είτε
µέσω
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια βίου µάθηση »,
(Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 2007 – 2013, είτε από το Φορέα
απασχόλησης σε περιόδους που δεν υλοποιείται κάποιο
επιδοτούµενο πρόγραµµα .
Το Πανεπιστήµιο αναλαµβάνει την πληρωµή της
ασφαλιστικής εισφοράς των ασκούµενων φοιτητών µηνιαίως
και τη δήλωση των ενσήµων του ΙΚΑ τριµηνιαίως. Για
περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 891259/326 φαξ
2310 891273 practice@uom.gr/http://practice.uom.gr

∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής

Επιχειρηµατικές συναντήσεις στην Τουρκία

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Εµπορικό &
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και
ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - προκειµένου να κάνουν
πράξη την ευαισθησία των µελών τους στα κοινωνικά
προβλήµατα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση και µε σκοπό
να βοηθήσουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής,
υπέγραψαν στις 22 Φεβρουαρίου 2012 συµφωνητικό
συνεργασίας µε το οποίο αποφάσισαν να δράσουν από κοινού
στον ειδικό φορέα µε την επωνυµία «∆ίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αρωγής», δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό
µια ευρύτερη δεξαµενή υποψηφίων δωρητών.

Η Global Business Bridges µας ενηµερώνει για
επιχειρηµατικές συναντήσεις στη Μερσίνα – Τουρκίας στις
7 - 8 Φεβρουαρίου 2013 και στην Αττάλεια –Τουρκίας 21 –
22 Φεβρουαρίου 2013 .
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
κυρίως µεταφορές και logistics, ΑΠΕ, τουρισµός , shopping
Malls, franchise, υδροκαλλιέργειες, αγροκαλλιέργειες,
γαλακτοκοµικά , τρόφιµα – ποτά , κατασκευές, ένδυµα,
µηχανική – αεροναυτική κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. Michele
Villani , τηλ. 0090 312 459870, e-mail
michele.villani@ec.europa.eu

Ειδικότερα οι σκοποί του ∆ικτύου είναι :Η υποστήριξη ατόµων,
οµάδων, φιλανθρωπικών σωµατείων, οργανώσεων και
συναφών φορέων, µε τη διασύνδεσή τους µε την επιχειρηµατική
κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου, µε στόχο την προσφορά
προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες από
ενδιαφερόµενα µέλη των επιχειρηµατικών φορέων. Ο ρόλος του
∆ικτύου είναι µεσολαβητικός και παρέχει, κυρίως, οργανωτική
βοήθεια. Η συστηµατική επιδίωξη συνεργασιών και ο
συντονισµός της δράσης της διασύνδεσης, µε στόχο την
προώθηση της διασύνδεσης µε τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες.

Ελληνική ΄Ενωση Στέβια

Η προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και
ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της
κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας, µέσα από την ανάδειξη και
αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών
και δράσεων.
Το ∆ίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει
και προωθεί εργαλεία για την εφαρµογή των αρχών του, τόσο
προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτοµα ή
οµάδες πληθυσµών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες
ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα,
ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις.
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, και λόγω του ότι οι
σκοποί του ∆ικτύου θα επιτευχθούν µε την παροχή χρηµατικών
ενισχύσεων ή παροχών σε είδος [προϊόντα ή/και υπηρεσίες],
σας καλούµε να υποστηρίξετε τη συγκέντρωση προϊόντων
ή και ενδεχοµένως χρηµατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες
των φορέων/ή ιδρυµάτων µε τους οποίους το ∆ίκτυο έχει
υπογράψει Μ Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ∆ικτύου www.solidaritynet.gr ή
στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 271708, φαξ
2310 232667, email
public@veth.gov.gr

Η Ελληνική ΄Ενωση Στέβια (GRAST), σε συνεργασία µε την
εταιρεία
SweetFitness
(www.sweetfitness.org),
διοργανώνουν στο Βόλο, από 1 έως 3 Μαρτίου 2013, το
Ο
1 ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Στέβια .
Στο Συνέδριο θα συµµετάσχουν εταιρίες, που ήδη
δραστηριοποιούνται µε έτοιµα προϊόντα Στέβια, το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, επιστήµονες διεθνούς κύρους ,
επαγγελµατικοί φορείς και κλαδικές ενώσεις από την Ελλάδα
και το εξωτερικό , σε συνεργασία µε την Πανευρωπαϊκή
΄Ενωση Στέβια και ξένοι προσκεκληµένοι , µέσω των
οποίων θα επιδιωχθεί η σύναψη επιχειρηµατικών
συµφωνιών µε ΄Ελληνες επιχειρηµατίες
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 24210-24760 e-mail :
info@grast.org

Επιχειρηµατικά νέα από τη Βουλγαρία
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που
αφορούν:
•

Προµήθεια φαρµάκων, ιατρικού εξοπλισµού ,
απολυµαντικών και αναλώσιµων για τις ανάγκες
τεσσάρων νοσοκοµειακών φορέων [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 15-1-2013]

•

Προµήθεια διαφόρων τροφίµων για παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθµούς και κοινωνικά ιδρύµατα
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 14-1-2013]

•

Προµήθεια µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)
επιτραπέζιων υπολογιστών και πολύµηχανηµάτων
(εκτυπωτών
πολλαπλών
λειτουργιών).
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 21-1-2013]

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
κα Desislava Borisova ,
economy@grembassysofia.org , www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
924

8/1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΧΕΠΑ
ΤΗΛ:2310-993064

ΑΧΕΠΑ

873

09/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 71/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ:2310993062,3,4

ΑΧΕΠΑ

838

9/1/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 58-2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 128
ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ ΤΗΛ:2313303063

ΑΧΕΠΑ

830

09/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 608.6Ν/11 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΦΝ/∆ΕΑ/Α∆∆ΜΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.ΜΕ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΛ.:
210-3368630

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

853

09/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.34/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΗΛ:23213-51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

876

09/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 69/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΚΕΝΕΣ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

848

10/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.24/2012 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ:
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
ΤΗΛ:23213-51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

861

10/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12026 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ
ΤΗΛ:2105297229

ΟΣΕ

871

10/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:2310993145

ΑΧΕΠΑ

887

11/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 75/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΛ:25313-51551/51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

812

14/1/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 027/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (CPV: 33140000-3)
ΤΗΛ: 2313323115 & 2313323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

854

14/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ «ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΛ:210-6926798

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

863

14/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45 Μ.Τ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΤΗΛ:213-1514-565

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

894

14/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΤΗΛ:23710-20207

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

895

15/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΛ:2610969055

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

839

15/1/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 57-2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ
ΤΗΛ:2313303145

ΑΧΕΠΑ

840

15/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60/2012∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ:2531351351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

