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ΘΕΜΑ: Διαβοφλευςθ ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών προμικειασ ελαςτικών επιςώτρων οχθμάτων. 

ασ γνωρίηουμε ότι θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειών τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ προτίκεται, ςτο 
αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα (αρχζσ του 2018) να διενεργιςει ανοικτό διεκνι 
διαγωνιςμό με ςυμφωνία – πλαίςιο για τθν προμικεια «Ελαςτικών επιςώτρων μοτοςικλετών», 
«Ελαςτικών επιςώτρων αυτοκίνθτων», «Ελαςτικών επιςώτρων λεωφορείων», «Ελαςτικών 
επιςώτρων αςτικών λεωφορείων» και «Ελαςτικών επιςώτρων φορτθγών αυτοκινιτων» για τισ 
ανάγκεσ φορζων του Δθμοςίου. 

το πλαίςιο αυτό, ςασ ενθμερώνουμε ότι ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), www.promitheus.gov.gr, ςτο πεδίο 
"Διαβουλεφςεισ" αναρτικθκαν προσ διαβοφλευςθ οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για: 

 Ελαςτικά επίςωτρα μοτοςικλετών  

 Ελαςτικά επίςωτρα αυτοκίνθτων 

 Ελαςτικά επίςωτρα λεωφορείων 

 Ελαςτικά επίςωτρα αςτικών λεωφορείων  

 Ελαςτικά επίςωτρα φορτθγών αυτοκινιτων 

Η υποβολι ςχολίων και οι οποιεςδιποτε παρατθριςεισ και προτάςεισ επί των 
τεχνικών προδιαγραφών, κα είναι δυνατι για ζναν μινα από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ 
τουσ ςτο ΕΗΔΗ, δθλαδι μζχρι τισ 19-01-2018 ςτον ειδικό χώρο υποβολισ ςχολίων ςτθν 
ανωτζρω ιςτοςελίδα. 

ασ προςκαλοφμε να ςυμμετάςχετε ενεργά ςε αυτόν το διάλογο και να υποβάλετε 
παρατθριςεισ και προτάςεισ. τόχοσ μασ είναι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ να καλφπτουν τισ 
ανάγκεσ του ςκοποφ για τον οποίο προορίηονται, να εξαςφαλίηουν τα απαιτοφμενα από τθ 
νομοκεςία ςχετικά με τθν ποιότθτα των προϊόντων και να προςδίδουν όρουσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Σαυτόχρονα όμωσ 
ςτόχοσ μασ είναι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ να εξαςφαλίηουν ευρεία ςυμμετοχι, άρςθ τυχόν 
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εμποδίων και ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ, με αποτζλεςμα τθ διευκόλυνςθ και ςυντόμευςθ 
των διαγωνιςτικών διαδικαςιών. 

Επιπρόςκετα, θ Διεφκυνςθ μασ επικυμεί οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μασ 
αποςτείλουν τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

1. Σθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ που προκθρφςςει θ 
Εκνικι Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι (ΕΚΑΑ) – Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Προμθκειών για το αναφερόμενο είδοσ. 

2. Σθ γεωγραφικι περιοχι που δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ 
3. Σισ πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ που διακζτει θ επιχείρθςθ (π.χ. ISO, οικολογικά ςιματα 

κ.ο.κ.) 
4. Σο μζςο κφκλο εργαςιών τθσ τελευταίασ τριετίασ 

Σα ςτοιχεία αυτά κα αξιοποιθκοφν για τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων με ςτοιχεία 
δυνθτικών προμθκευτών του Δθμοςίου  για τθν προμικεια αυτών των αγακών και κα 
ςυμβάλουν ςτθν εξαγωγι ολοκλθρωμζνων και αξιόπιςτων αποτελεςμάτων ζρευνασ αγοράσ. 

Απαντιςεισ επί των τεχνικών προδιαγραφών και των πρόςκετων ηθτοφμενων 
πλθροφοριών μποροφν να αποςτζλλονται, εναλλακτικά, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
marketsearch@eprocurement.gov.gr. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ. 

Παρακαλοφμε όπωσ προωκιςετε τθν παροφςα πρόςκλθςθ ςε ενδιαφερόμενεσ 
επιχειριςεισ, ςυνεργάτεσ ςασ και ςε πικανοφσ ςυναρμόδιουσ φορείσ. Επίςθσ, παρακαλοφμε 
τουσ Κλαδικοφσ Φορείσ και τα Επιμελθτιρια να προωκιςουν τθν παροφςα πρόςκλθςθ ςτα 
μζλθ τουσ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν όλοι ςχετικά. 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυνεργαςία και τθ κετικι ανταπόκριςθ ςασ ςτθν 
πρόςκλθςθ μασ.  

 

 

Ο Διευκυντισ 

 

 

    Ι. Μιχαιλ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Ε-mail: info@sev.org.gr 

2. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ  
E- mail: keeuhcci@uhc.gr 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  
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; 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΕΙ 

1. Γραφείο κασ. Γεν. Δ/ντριασ Δθμοςίων υμβάςεων & Προμθκειών  

2. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ και χεδιαςμοφ/ Σμιμα χεδιαςμοφ, Προγραμματιςμοφ και Ενοποίθςθσ 
Αναγκών 

3. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 
- ΓΕΕΘΑ/Γ3: gpans81@hotmail.com 
- ΓΔΟΤ/ΔΟΙ: prom@mil.gr, sdaniel@mod.mil.gr 
- ΓΕ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ/40 ΓΡΑΦΕΙΟ: dyp2@army.gr 
- ΓΕΝ/Ε1: gen_e1i@navy.mil.gr 
- ΓΕΑ/Δ6: d64.hafgs@haf.gr 
- ΓΕΑ/Δ7: d74.hafgs@haf.gr 

4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
- oikonomikontm2@astynomia.gr 

5. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 
- apsviii4@psnet.gr 

6. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
- dipea.a@yna.gov.gr 

7. ΟΔΙΚΕ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. 
- dieuthpromitheion@ethel.gr 
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