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Αθήνα,   07 – 02 - 2019 

Αριθ. Πρωτ. :16384 

  
 
         ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νςη     
Σαχ. Κώδικασ  
Πληροφορίεσ 
Σηλζφωνο 
Email  
 
 
 

 

: Κάνιγγοσ 20  
: 10181 
: Ηυγοφρθ Ε., ανοηίδου Μ. 
: 213 1514551, 213 1514287 
: ezigouri@eprocurement.gov.gr 
msanozidou@eprocurement.gov.gr 
 
   
 

 ΠΡΟ : 
 
 
 
KOIN.: 
 
 
 
 

ΑΝΑK.: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 
 
 
1. Γραφ. Προϊςταμζνου Γεν. Δ/νςησ 
Δημοςίων υμβάςεων 

2.Δ/νςη Τποςτήριξησ και 
χεδιαςμοφ 
 
Γραφ. Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου 
και Προςταςίασ Καταναλωτή 
 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταςη διαβοφλευςησ τεχνικών προδιαγραφών επίπλων και ειδών 
κλωςτοχφαντουργίασ» 

 

ασ γνωρίηουμε ότι θ πρϊτθ διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν επίπλων και ειδϊν 
κλωςτοχφαντουργίασ ςτο πλαίςιο των διαγωνιςμϊν (ςυμφωνίεσ – πλαίςιο) που προτίκεται 
να διενεργιςει ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων 
παρατείνεται ζωσ τισ 20-02-2019. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των επίπλων και ειδϊν κλωςτοχφαντουργίασ είναι 
αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΘΔΘ), www.promitheus.gov.gr, ςτο πεδίο "Διαβουλεφςεισ", με τουσ αντίςτοιχουσ 
μοναδικοφσ κωδικοφσ. 

ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΘ 

εντόνια και μαξιλαροκικεσ 19DIAB000004088 

Κουβζρτεσ πικζ  19DIAB000004089 

Κουβζρτεσ μάλλινεσ 19DIAB000004090 

Πετςζτεσ προςϊπου και μπάνιου 19DIAB000004091 

Βιβλιοκικεσ  19DIAB000004092 

υρταριζρεσ τροχιλατεσ 19DIAB000004093 

Περιςτρεφόμενα κακίςματα, ςτακερά κακίςματα, πολυκρόνεσ 
και καναπζδεσ 

19DIAB000004094 

mailto:ezigouri@eprocurement.gov.gr
mailto:msanozidou@eprocurement.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


Γραφεία, τραπζηια ςυςκζψεων, τραπζηια αναμονισ και άλλα 
μικροζπιπλα   

19DIAB000004095 

Η υποβολή ςχολίων και οι οποιεςδήποτε παρατηρήςεισ και προτάςεισ επί των 
τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνεται ζωσ τισ 20-02-2019 ςτον ειδικό χώρο που υπάρχει ςτισ 
"Διαβουλεφςεισ" ςτην ιςτοςελίδα www.promitheus.gov.gr. 

ασ προςκαλοφμε να ςυμμετάςχετε ενεργά ςε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να 
υποβάλετε παρατθριςεισ και προτάςεισ.  

Παρακαλοφμε επίςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 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. 

 

υνημμζνα:  

1. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για ςεντόνια και μαξιλαροκικεσ 

2. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για κουβζρτεσ βαμβακερζσ πικζ  

3. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για κουβζρτεσ μάλλινεσ 

4. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για πετςζτεσ προςϊπου και μπάνιου 

5. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για βιβλιοκικεσ  

6. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για ςυρταριζρεσ τροχιλατεσ 

7. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για περιςτρεφόμενα κακίςματα, για ςτακερά κακίςματα, για 

πολυκρόνεσ και καναπζδεσ 

8. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για γραφεία, τραπζηια ςυςκζψεων, τραπζηια αναμονισ και 

άλλα μικροζπιπλα 

 

 

 

     

   

 

Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΘ Δ/ΝΘ 

 

 

 

 
ΑΡΑΒΑΚΟΤ ΟΦΙΑ 

 
 
 
 
 
Εςωτερική Διανομή: Διεφκυνςθ Ζρευνασ Αγοράσ & Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. φνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων Κλωςτοχφαντουργϊν 

E-mail: sevk@sev.org.gr 

2. φνδεςμοσ Επιχειριςεων Πλεκτικισ και Ετοίμου Ενδφματοσ Ελλάδοσ (ΕΠΕΕ) 

E-mail:info@greekfashion.gr 

3. ΤΝΔΕΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΕΣΟΙΜΟΤ ΕΝΔΤΜΑΣΟ 

E-mail:mk@skee.gr 

4. ΕΛΕΒΒΤΕ: ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΩΝ ΤΠΟΔΘΜΑΣΩΝ KAI ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

E-mail: info@elsevie.gr 

5. HELLASLAB 

Ε-mail: n.benmayor@teemail.gr 

6. ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε. 

Ε-mail: s.fratzeskou@mirtec.gr 

7. ΓΕΝΙΚΟ ΧΘΜΕΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

Ε-mail: industrialab@gcsl.gr 

8. ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΣΦΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 

Ε-mail: gntalos@teilar.gr 

9. ΚΕΝΣΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ (ΚΔΕΠ)  

Ε-mail: a.papadopoulos@dei.com.gr 

10. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ  

Ε-mail: info@sev.org.gr 

11. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ  

E- mail: keeuhcci@uhc.gr 

12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟ  

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ:  

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; chamimat@otenet.gr; info@ebeh.gr; 

stefanoudaki@ebeh.gr; cci@e-thesprotias.gr; mitroa@e-thesprotias.gr; info@cci-ioannina.gr; 

info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.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; 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-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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