
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

      
 
         Αθήνα,      31/05/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 57865 - 31/05/2019

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20 
: 10181
: Σεϊτανίδης / Μωυσίδης/Θεοχάρη
: 2103893431/326/341
: tseitanidis@eprocurement.gov.gr
 imoissidis@eprocurement.gov.gr 
theoharim@ggb.gr 

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΚ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής γραφείου 
(Η/Υ με οθόνες, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται  να διενεργήσει 

άμεσα ανοικτό  διαγωνισμό  Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 

γραφείου (Η/Υ (2 κατηγοριών) με οθόνες καθώς και πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές μεσαίας 

δυναμικότητας) για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών έχει 

εκπονήσει/επικαιροποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές κατά περίπτωση και διενεργεί δημόσια 

διαβούλευση αυτών για την υποβολή σχολίων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή 

των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός .

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή από 31/5/2019-18/6/2019 στο 

ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, πεδίο «Διαβουλεύσεις»).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν το διάλογο, υποβάλλοντας παρατηρήσεις και 

προτάσεις. Παρακαλούμε επίσης τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια να προωθήσουν την 

παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε άλλες τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σε πιθανούς 

συναρμόδιους φορείς.

mailto:tseitanidis@eprocurement.gov.gr
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mailto:theoharim@ggb.gr


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην πρόσκληση 

μας. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα: 
1. Τεχνικές προδιαγραφές για Η/Υ (2 κατηγορίες) με οθόνη 

2. Τεχνικές προδιαγραφές για εκτυπωτές ασπρόμαυρους/ έγχρωμους μεγέθους Α3/Α4 
(σύνολο 4 είδη) 

3. Τεχνικές προδιαγραφές για πολυμηχανήματα ασπρόμαυρα/ έγχρωμα μεγέθους Α3/Α4 
(σύνολο 4 είδη) 

4. Τεχνικές προδιαγραφές για σαρωτές μεγέθους Α3/Α4 (2 είδη)

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Γ’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕ)
Ε-mail: info@sepe.gr
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Ε-mail: info@sev.org.gr
3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E- mail: keeuhcci@uhc.gr
4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 
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; diaxagel@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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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