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Γ/νζη: Κάληγγνο 20, ΤΚ 10181 
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Email: azacharopoulou@eprocurement.gov.gr 

Αξ. πξση.: 124278 

Αζήλα,    25/11/2016 
Προς: Πίλαθα Απνδεθηώλ  

ΘΔΜΑ: Γημόζια Γιαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών προμήθειας 

Λαμπηήρων LED για ηις ανάγκες ηοσ Γημοζίοσ.   

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη, ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

www.promitheus.gov.gr ζην πεδίν "Δηαβνπιεύζεηο" έρνπλ ηεζεί ζε δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε / ηερληθό δηάινγν νη Εληαίεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο  Λαμπηήρων LED 

για ηις ανάγκες ηοσ Γημοζίοσ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ιακπηήξεο LED θζνξίνπ 

ηύπνπ TUBE T8  θαη Τ5 θαη ιακπηήξεο LED ηύπνπ Ε14 θαη Ε27.  

Οη αλσηέξσ εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληάρζεθαλ από ηελ Υπεξεζία καο κεηά 

από δηεξεύλεζε θαη κειέηε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη ηηο ζπλήζεηο αλάγθεο ησλ αλαζεηνπζώλ 

αξρώλ κε γλώκνλα ηε δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνύ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέλνπλ ελεξγέο γηα νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα δέθα εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζήο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 9-12-2016, εκέξα Παξαζθεπή. 

Σαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζε απηόλ ηνλ ηερληθό δηάινγν θαη λα 

ππνβάιεηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο, ώζηε λα ζπκβάιεηε νπζηαζηηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

αλαζεηνπζώλ αξρώλ, ζηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ.  

Παξαθαινύκε επίζεο ηνπο Κιαδηθνύο Φνξείο θαη ηα Επηκειεηήξηα λα πξνσζήζνπλ ηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε ζηα κέιε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά. 

Επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζεηηθή αληαπόθξηζε ζαο 

ζηελ πξόζθιεζε καο.  

Ο Δηεπζπληήο 

  

 Ι. Μηραήι 

Κνηλ: Γξαθείν Γεληθήο Δηεπζύληξηαο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

1. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ  
e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
 

2. ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ  
e-mail: info@sev.org.gr 
 

3. ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΔΛΛΑΓΟ  
info@acci.gr; info@acsmi.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr; 
epepthe@otenet.gr; grammateia@epepthe.gr; evep@pcci.gr; info@bep.gr; 
eepir@otenet.gr; info@rodopicci.gr; ccirodop@otenet.gr; info@everodopi.gr; 
contact@epimetol.gr; ebear@otenet.gr; info@arcadianet.gr; 
epimarta@otenet.gr; ea@e-a.gr; epimviot@otenet.gr; ebegreve@grevenanet.gr; 
ccidrama@dramanet.gr; info@ebed.gr; ccirho@otenet.gr; epimevro@otenet.gr; 
epimevia@hol.gr; epimevri@otenet.gr; info@epimelitirio-evrytania.gr; 
zantecci@otenet.gr; ilich-gr@otenet.gr; chamimat@otenet.gr; info@ebeh.gr; 
stefanoudaki@ebeh.gr; cci@e-thesprotias.gr; mitroa@e-thesprotias.gr; info@cci-
ioannina.gr; eic157@otenet.gr; info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.gr; 
info@karditsacci.gr; kastcham@otenet.gr; corfucci@otenet.gr; 
chamberk@otenet.gr; ebekilk@otenet.gr; Chambers@otenet.gr; 
info@korinthiacc.gr; info@cycladescc.gr; gytheioc@otenet.gr; info@Larissa-
chamber.gr; info@epimlas.gr; chamber@les.forthnet.gr; ebelef@otenet.gr; 
info@c-magnesia.gr; info@messinianchamber.gr; press@messinianchamber.gr; 
ebex@otenet.gr; champella@pel.forthnet.gr; etaep@pel.forthnet.gr; 
champier@otenet.gr; info@prevezachamber.gr; eber@otenet.gr; 
samcci@otenet.gr; eves@otenet.gr; info@trikala.chambernet.gr; info@trikala-
chamber.gr; info@fthiotidoscc.gr; eveflo@otenet.gr; epim-fo@hol.gr; 
info@epichal.gr; epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr 
 

4. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΒΑΔΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 
ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ  
info@lampadiko.gr;  info.seilx@gmail.com; info@elektrodynamiki.gr; 

seip@otenet.gr;  info@megawatt.com.gr; info@seile.gr; 

info@ledison.gr; customercare@kafkas.gr; info@ecowired.gr; 
info@thelightstore.gr; info@lightpoint.gr; info@ledopolis.gr; info@ledmania.gr; 
sales@lightingsexpert.gr; info@ledcosmos.gr; info@solvent.gr; 

papadopoulos@spotlight.gr;  
info@digital-shop.gr ; info@dgitech.gr; sales@dgitech.gr; 
kariotispandelis@kariotis.gr 
eshop@meidanis.gr; y.kapetangeorgis-ext@osram.com; info.gr@havells-
sylvania.com; info@geyer.gr  
Mέζσ webmail ησλ ηζηνζειίδσλ www.lampsled.gr, www.lighting.philips.gr  
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