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Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20 
: 10181
: Προϊσταμένη Δ/νσης
: 2103893605
: iatrellim@mindev.gov.gr

 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και Οθονών»

Σχετ.: Αριθμ. 61763/16-06-2022 (ΦΕΚ  Β’ 3103) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική 
Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016».

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) και σε εφαρμογή της ως 
άνω σχετικής απόφασης, προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας  
Πλαίσιο με αντικείμενα:  

- Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές δύο τύπων α) τυπικοί και β) απαιτήσεων  και  
- Επίπεδες Οθόνες LED ηλεκτρονικών υπολογιστών  δύο τύπων α) τουλάχιστον 23.8 ιντσών και β) 

τουλάχιστον 27 ιντσών.  

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ  για δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές των 
παραπάνω ειδών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής 
ανταγωνισμός.  

Κατόπιν τούτου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με υποβολή σχολίων και προτάσεων  και παρακαλούμε 
να προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση στα μέλη σας καθώς και τυχόν άλλους σχετικούς με το αντικείμενο 
οργανισμούς κατά την κρίση σας. 

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για 15 ημέρες από την ανάρτηση τους 
στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι μέχρι 07-07-2022 (www.promitheus.gov.gr -> πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» ή 
https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1, 
μοναδικός κωδικός διαβούλευσης: 22DIAB000024621).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΙΑΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος 

Εξυπηρέτησης Κοινού και 
Πρωτοκόλλου

    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

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


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕ)
e-mail:  info@sepe.gr 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
e-mail:  info@sev.org.gr 

3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
e- mail:  keeuhcci@uhc.gr 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
e- mail:

5. info@acci.gr; info@acsmi.gr; eea@eea.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-fok@gmail.gr; info@epichal.gr; epimel@chania-cci.gr; 
epimelit@otenet.gr

6. ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
e- mail:  info@enpe.gr 

7. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΚΕΔΕ)
e- mail:  info@kede.gr 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ. Σ. Αναγνωστόπουλου 
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Συμβάσεων κ. Κ. Τζανετόπουλου 
3. Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
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