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Προσ:  Πίνακασ Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: Διαβοφλευςθ ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών προμικειασ φωτοαντιγραφικοφ 

χαρτιοφ Α4, φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ Α4 Ανακυκλωμζνου και φωτοαντιγραφικοφ χαρτιοφ 

Α3.   

 

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

 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 

 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Ανακυκλωμζνο 

 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 

Οι ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυντάχκθκαν ςτα πλαίςια των διακθρφξεων (ςυμφωνίεσ – 
πλαίςιο) που ςχεδιάηεται να προκθρυχτοφν τθν περίοδο 2016 – 2017 από τθν Τπθρεςία μασ.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ παραμζνουν ενεργζσ για οποιεςδιποτε παρατθριςεισ και 
προτάςεισ για δεκαπζντε θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τουσ, δθλαδι 
μζχρι τισ 11-10-2016. 

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

Παρακαλοφμε όπωσ προωκιςετε τθν παροφςα πρόςκλθςθ ςε τυχόν άλλουσ 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 

 



 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 
1. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Β΄ Χθμικι Τπθρεςία, Σμιμα Α΄  

Ε-mail: industrial@gcsl.gr  

2. ΣΕΙ Ακινασ/χολι Καλλιτεχνικών πουδών/Σμιμα Γραφιςτικισ/ Σεχνολογία Γραφικών Σεχνών 

E- mail: vbelessi@teiath.gr 

3. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

Ε-mail: info@sev.org.gr 

4. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ  

E- mail: keeuhcci@uhc.gr 

5. 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; 
proedros@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; 

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΒΑΕΙ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ  

nikos.bregiannis@arones.gr; lhartiki@otenet.gr; xtoulatos@angpaper.gr; 

d.pappa@anastopoulos-sa.gr; a.theodosiou@lykos.gr; b2b@e-samaras.gr; info@plaisio.gr; 
irispaper2@gmail.com 
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