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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην 
Αργεντινή 
 Η νέα κυβέρνηση της Αργεντινής έχει θέσει ως στόχο την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε ποσοστό 8% 
έως το 2017 και σε ποσοστό 20% έως το 2025. 
 Προκειµένου επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της 
Αργεντινής CAMMESA προχώρησε στην κατάρτιση του σχεδίου RENOVAR, στο 
πλαίσιο του οποίου προκηρύχθηκε σηµαντικός διεθνής διαγωνισµός για την 
παραγωγή ενέργειας Α.Π.Ε. 
 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της CAMMESA (Av. 
Paseo Colon 171, Buenos Aires, Γραφείο 902) µε καταληκτική προθεσµία την 5η 
Σεπτεµβρίου 2016. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού αναµένεται να ανακοινωθούν 
τον Οκτώβριο και τα συµβόλαια να υπογραφούν εντός του Νοεµβρίου του τ.έ. 
 Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
http://portalweb.cammesa.com/Pages/RenovAr.aspx  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μπουένος Άιρες , 9.8.2016 

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 

∆ιεθνές Τεχνολογικό Φόρουµ «Middle East and North Africa Information and 
Communications Technology Forum – MENA ICT» (Αµµάν Ιορδανίας, 9-
10/11/2016) 
 
 Στις 9-10/11/2016 θα πραγµατοποιηθεί στο King Hussein Business Park του 
Αµµάν της Ιορδανίας διεθνές τεχνολογικό φόρουµ µε τίτλο «Middle East and North 
Africa Information and Communications Technology Forum – MENA ICT». Το 
φόρουµ αυτό διοργανώνεται από τον Ιορδανικό Σύνδεσµο Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Jordanian Information and Communications 
Technology Association) και το Υπουργείο Επικοινωνιών και Πληροφορικής της 
Ιορδανίας.  
 Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται 
στην ιστοσελίδα www.menaictforum.com .  
 
Πηγή: Β3 ∆/νση, 28.7.2016 
 

ΙΝ∆ΙΑ 
 

- ∆ιεθνής Έκθεση “Beauty India” (24-26 Οκτωβρίου 2016, Μουµπάι Ινδίας) 
 
 Στις 24-26 Οκτωβρίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στο Μουµπάι Ινδίας (πρώην 
Βοµβάη) η ∆ιεθνής Έκθεση καλλυντικών προϊόντων «Beauty India», η οποία 
αποτελεί την µεγαλύτερη διεθνή έκθεση του είδους της στη χώρα. 
 Λεπτοµέρειες για την εν λόγω έκθεση βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
www.BeautyIndiaShow.com . 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν. ∆ελχί,3. 8.2016 
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- India – Central Europe Business Forum, Νέο ∆ελχί, 8-9.12.2016 
 
 Στις 8-9 ∆εκεµβρίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στο Νέο ∆ελχί το 3ο 
Επιχειρηµατικό Φόρουµ Ινδίας – «Κεντρικής Ευρώπης». Σηµειώνεται ότι ο όρος 
«Κεντρική Ευρώπη» χρησιµοποιείται εν προκειµένω µε εξαιρετική ευρύτητα, καθώς 
εκτείνεται από τις χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας έως την Τουρκία.  
 Λεπτοµέρειες για το εν λόγω συνέδριο βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
www.ficci-indiace-businessforum.com  . 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν. ∆ελχί,4 8.2016 
 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

Νέοι περιορισµοί και απαγορεύσεις κατά την εισαγωγή φυτοφαρµάκων στο 
Λίβανο 
 Τα Υπουργεία Γεωργίας και Υγείας του Λιβάνου µε κοινές αποφάσεις (υπ. 
αριθµ. 310/13.6.2016 & 501/13.6.2016) διεύρυναν τον κατάλογο των απαγορευµένων 
προς εισαγωγή φυτοφαρµάκων – καθαρές ουσίες και παρασκευάσµατα – µε την 
έκδοση δύο καταλόγων. 
 Ο ένας κατάλογος εµπεριέχει τα νέα προς απαγόρευση φυτοφάρµακα 
(προβλέπεται περίοδος χάριτος µέχρι 1/6/2017, κατά τη διάρκεια της οποίας τίθεται 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των προαναφεροµένων χηµικών, η 
υποβολή πιστοποιητικού αναλύσεων, πραγµατοποιηµένων σε εργαστήριο του 
Λιβάνου, µε ευθύνη και δαπάνη του εισαγωγέα. 
 Ο δεύτερος κατάλογος περιλαµβάνει τα ήδη απαγορευµένα προς εισαγωγή 
χηµικά προϊόντα. 
 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο ΟΕΥ 
Βηρυτού (ecocom-beirut@mfa.gr).  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού 1.8.2016 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Πρόγραµµα κατασκευής νέου πολυλειτουργικού σταδίου στο Βίλνιους  
 Το τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων της πόλης Βίλνιους ανακοίνωσε την πρόθεσή 
του για κατασκευή νέου πολυλειτουργικού σταδίου (Multifuctional Hub Stadium 
PPP) για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. 
 Η πρόβλεψη αφορά στάδιο τουλάχιστον 15.000 θέσεων, µε έκταση έως 1.500 
τετραγωνικών µέτρων για την στέγαση µουσείου αθλητισµού, δηµιουργία 
νηπιαγωγείου 300 τουλάχιστον θέσεων, υποδοµές για ποδόσφαιρο, µπάσκετ, στίβο, 
χάντµπολ και άλλα αθλήµατα. 
 Οι αναθέτουσες αρχές είναι ο ∆ήµος Βίλνιους και το Τµήµα Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, το οποίο υπάγεται στην λιθουανική κυβέρνηση.  
 Σχέδιο εγγράφου δηµοσίου διαγωνισµού µε περίληψη στην αγγλική υπάρχει 
στον κάτωθι σύνδεσµο: 
http://www.vilnius.lt/index.php.22234449822 . 
 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών αναµένεται να δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. (The Official Journal of the European Union). 



 5

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται επίσης στην κα Rasa 
Kasiroviene, Project Manager, στο email: rasa.kasiroviene@vilniausvysfymas.lt .   
Πηγή: Πρεσβεία Βίλνιους,  17.8.2016 
 

ΝΙΓΗΡΙΑ 

∆ιεθνές Συνέδριο για τις Αφρικανικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Λάγγος, 
Νιγηρία 12-16/9/2016) 
 Στις 12-16 Σεπτεµβρίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στο Λάγγος της Νιγηρίας 
∆ιεθνές Συνέδριο για τις Αφρικανικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µε τον τίτλο 
“Maiden Edition Of The African Small and Medium Enterprises (SME) Expo” µε 
θέµα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την αειφόρο ανάπτυξη (“SME For Sustainable 
Growth”).  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
K. Mohammed, Director Trade, FMITI 
Tel. +2348059617156 
Email: ABDULLAHIKAOTE@YAHOO.COM 
ή 
I.A.Ahmed 
Tel. +2348029597791 
Website: www.africans@meexpo.com  
 
Πηγή: Β5 ∆/νση,  11.8.2016 
 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Αίτηµα εισαγωγής ειδών συσκευασίας και ετικετοποίησης 
 Η τυνησιακή εταιρεία CMS CONSTRUCTION MACHINES SPECIALES 
έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή ειδών συσκευασίας και ετικετοποίησης για 
υγρά (π.χ. καλλυντικά, τρόφιµα), φάρµακα και κονσέρβες.  
 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
κ. Abdallah Brik 
Z. I. M’Ghira 2, No 35 Fouchana 2082, 
Τηλ. +216 794087 35 /65  
Φαξ +216 79408721 
www.cmsindustrie.com 
email: info@cmsindustrie.com  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας,  3.8.2016 
 


