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ΣΧΕΔΙΟ

Αθήνα,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20
: 10677
: Σανοζίδου Μ.
: 213 1514287
: msanozidou@eprocurement.gov.gr

02-12-2020

Αριθ. Πρωτ. : 128074 - 02-12-2020

ΠΡΟΣ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ:

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΘΕΜΑ: «Δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων»
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις"
αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο
απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς
κωδικούς 20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα. Η διαβούλευση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για
κάδους απορριμμάτων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης, όπου
υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και ακολούθησε εποικοδομητικός τεχνικός διάλογος με τους
εμπλεκομένους φορείς.
Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των
τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 2-12-2020 μέχρι τις 17-12-2020 στον ειδικό
χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να
υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να
καλύπτουν τις ανάγκες των Αναθετουσών Αρχών, με βάση τις συνθήκες χρήσης και να
εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων.
Ταυτόχρονα όμως στόχος μας είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν
εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Επίσης, παρακαλούμε τους Κλαδικούς Φορείς, τα Επιμελητήρια και την ΚΕΔΕ να
προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε άλλες τυχόν ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην
πρόσκληση μας.
Συνημμένα:
1. Τεχνικές προδιαγραφές για πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt
2. Τεχνικές προδιαγραφές για μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt
[ΘΕΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ]

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κ.Α.Α.
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

α/α

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΚΕΔΕ – Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Ε-mail: info@kedke.gr
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ε-mail: info@sev.org.gr
3. ΕΒΕΤΑΜ
Ε-mail: volos.office@mirtec.gr; thess.office@mirtec.gr ; athens.branch@mirtec.gr; athens.office@mirtec.gr;
thiva.office@mirtec.gr
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
E- mail: keeuhcci@uhc.gr
5. 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; info@eviachamber.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;
info@lesvos-chamber.com;
ebelef@otenet.gr;
info@c-magnesia.gr;
info@messinianchamber.gr;
press@messinianchamber.gr;
ebex@otenet.gr;
info@pellachamber.gr;
etaep@pel.forthnet.gr;
champier@otenet.gr; info@prevezachamber.gr; eber@otenet.gr; samcci@otenet.gr; eves@eves.gr;
info@trikala.chambernet.gr; info@trikala-chamber.gr; info@fthiotidoscc.gr; eveflo@otenet.gr; epimfo@hol.gr; info@epichal.gr; epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr; info@epimelitiriofokidas.gr

