
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

      
 
         Αθήνα,      22/05/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 54450 - 22/05/2019

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20 
: 10181
: Σανοζίδου Μ., Ζυγούρη Ε.
: 213 1514287, 213 1514551
: msanozidou@eprocurement.gov.gr
  ezigouri@eprocurement.gov.gr

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΚ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΓΡΑΦ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ KAI  
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(Ε.Ο.ΑΝ.)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για 
διαβούλευση Τεχνικές Προδιαγραφές για τσάντες πολλαπλών χρήσεων και για συρμάτινο 
καρότσι με τους αντίστοιχους μοναδικούς κωδικούς που παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα, για διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργήσει ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.) για την προμήθεια των παραπάνω ειδών.

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πάνινη  τσάντα πολλαπλών χρήσεων 19DIAB000004582

Πλαστική τσάντα πολλαπλών χρήσεων 19DIAB000004576

Συρμάτινο καρότσι 19DIAB000004581

Πλαστική τσάντα πολυαιθυλενίου 19DIAB000004577

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των 
τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 20-05-2019 μέχρι τις 04-06-2019 στον ειδικό χώρο 
που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.

mailto:msanozidou@eprocurement.gov.gr
mailto:akatsibra@eprocurement.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 και τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται 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, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών 
διαδικασιών.

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις, συνεργάτες σας και σε πιθανούς συναρμόδιους φορείς.

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

Συνημμένα:
 Τεχνικές προδιαγραφές για πάνινη  τσάντα πολλαπλών χρήσεων
 Τεχνικές προδιαγραφές για πλαστική τσάντα πολλαπλών χρήσεων
 Τεχνικές προδιαγραφές για συρμάτινο καρότσι 
 Τεχνικές προδιαγραφές για πλαστική τσάντα πολυαιθυλενίου 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. HELLASLAB
Ε-mail: n.benmayor@teemail.gr

2. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Ε-mail: s.fratzeskou@mirtec.gr

3. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ε-mail: industrialab@gcsl.gr

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΠΕ)
Ε-mail:  info@ahpi.gr

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ και ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΣΥΒΙΠΥΣ) 
Ε-mail: info@pac.gr

6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 
info@acsmi.gr; peleki@acsmi.gr; 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;
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