ttlΑγE}t 2l14-e0el

Aβ{rArft

EΠlχEΙFΗrΗκΟ npοrpAFηMA

f\Ι

}frΤΙ}tθTΗTΑ. Hn| χElpΗμηΛTl}tοTΗΤΑ. }tΑlμΙθTοMlΑ
Αvαfitisμlrsι-ι ποr1u μiιtριλv & μικριirv
εnr xεlριiαει*rv για ιf}1/ αvdntιlξn
tt,.tv txοvnτnΙ{λlψ

ιsus αιt*

γιξεE *lγnρπ*

Η εnrxεiρηoη.........MAXXΙs ΙNTERNATΙoNAL ΗΕLLAS AΕ....'..........noυ εδρευεr σrηV nεριφiρειο.........Kεvτρlκηg
Mοκεδοviαg... εvτοxΘηκε αrη Δρooη <ΑvoβoΘμloη noλi μlκρδv & μlκρδv εnlyεlρηoεωv γlο τηv αvοnτυξη τωv
tκοvoτητωv ToUζ στlq vθεg αγoρθgr> nρoυπολoγιoμoυ 310 εκoτ. Eυρδ. H δρdoη θxεr ωg αrδxo τηv βελτiωoη τηg

viωv nρoTδvτωv/υnηρεolδv τo onoiα Θο
κολ0nτoυv oυγκεκρlμθvεg ovoγκεq τηg oγoραg. Enioηg, τo εnεvδυτlκo oxiδrο δ0vοvται vo αroxευoυV στηV μεΙωoη
τoυ κδαroυg η τηv ουξηoη τηg οnoτελεoμοτlκδτητοg τωv λεlτoυργlκδv καt nορoγωγlκιbv δtοδικooιδv κοι oφoρo oλεg
noloτητog τωv Πρoσφερδμεvωv nρoΤδvτωv κol υnηρεotδv η τη δημloυργiο

τrg nεριφθρεlεg τηg xιi:ρoq.

o

oυvoλlκδg nρoιjnολoγιoμδζ τηζ εnθvδυoηg εivol ............1t2'378,B2........'.'. € εκ τωv onoiωv η δημoαlo δαnοvη
ovθρxετοl oε -...........56.1B9,41.'.......'.. € καl oυγxρημoτoδoτεiτοι οnδ τηv Eλλoδo καl τo ΕυρωπoΤκδ TαμεΙo
Περlφερεlακηq Avδnτυξηg τηg EυρωnαΙκηq'Evωoηg.

Τo επl1εlρηματικδ cr1iδlo πoυ εγκρΙΘηκε πρoξ 11ρημoτoδδτηση κoι υλonolεiτoι, περlλoμβovει επεvδioεlg
ατlg παρακdτιιr κατηγoρiεg:
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z Aυλεζ Δοnοvεg
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MιoΘoλoγικδ κδαrog εργαζoμθvωv (υφtαrομεvo η/κοl vθo nρooωnlκδ)

Mθoor τηg oυμμετo1ηq <rτη Δρdoη, η επl1εΙρηoη πEτυ1ε:

/

βελTiωση τηζ crvτογωvrαrlκ6τητoq τηq

ουξηση τηg κερδoφoρiοq τηq
v εVlσXUση Tηζ εξωσΤρεφεloζ
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/ εnθκτοoη τηg oγoραg pε τη nρooΘηκη vθωv nρoΙδvτωv & υnηρεorδv
/ εξoo'φoλloη υψηλδτερηζ noιδτητog nρo[δvτα & υπηρεαiεg
/ οιξηση Τηζ Πoρογωγlκδτητοg & βελτiωoη λεlτoυργικδv δloδtκοoιδv
/ εviσXUση τηq εnlXεlρημoτtκδτηταg
/ δημroυργiα / δloτηρηoη noloτlκδv θiαεωv εργοoiοq
Mε τη oυμβoλη τoυ EΠΑvEK εvloΧυΘηκε η επιXεiρηoη η onoiο λει

oε θvοv vευρολγικδ τoμθο τηg ελληvlκηg

oικovoμiog, onoφdρovτog oφθλη αrηv οvToYωVισΤ|κδτητο τηg ΧdJραζ
αrηv onoio εδρευεl.
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