
 

ΘΕΜΑ: Διαβοφλευςη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για υποδήματα  

 

 ασ γνωρίηουμε ότι θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του 

Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ προτίκεται, ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα, να 

διενεργιςει διαγωνιςμό για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ – πλαίςιο για τθν προμικεια «Τποδθμάτων πόλθσ» 

για τισ ανάγκεσ φορζων του Δθμοςίου και ςυγκεκριμζνα για το ζνςτολο προςωπικό των ΓΕ, ΓΕΑ, ΓΕΝ, 

Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ και του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

το πλαίςιο αυτό, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), www.promitheus.gov.gr, ςτο πεδίο "Διαβουλεφςεισ" αναρτικθκαν προσ 

διαβοφλευςθ οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για: 

1) Τποδιματα  ανδρϊν ςκαρπίνια: χειμερινά μαφρα (ματ ι λουςτρίνι) ι κερινά λευκά και  

2) Τποδιματα γυναικϊν γόβεσ: χειμερινά μαφρα (ματ ι λουςτρίνι) ι κερινά λευκά. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ παραμζνουν ενεργζσ για οποιεςδήποτε παρατηρήςεισ και προτάςεισ για 

δεκαπζντε ημερολογιακζσ ημζρεσ από την επόμενη ημζρα τησ ανάρτηςήσ τουσ, δηλαδή μζχρι τισ  

6/11/2018. 

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 των 

Ανακετουςϊν Αρχϊν, με βάςθ τισ ςυνκικεσ χριςθσ 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 διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. 

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.  

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

(α/α) 

 

 

 

ΦΙΛΔΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
& ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  
Δ/ΝΗ ΕΡΕΤΝΑ  ΑΓΟΡΑ  &  
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
Σαχ. Δ/νςθ: Κάνιγγοσ 20, 10181 Ακινα 
Πλθροφορίεσ:  Ε. Ζυγοφρθ 
Σθλ. : 2131514551 
E- mail:  ezigouri@eprocurement.gov.gr 
  

ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ                 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ,   22/10/2018 
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 111464   

 
 

ΠΡΟ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 



ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ & 

ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΛΕΒΒΤΕ) 

Ε-mail: info@elsevie.gr  mk@skee.gr  

2. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

Ε-mail: info@sev.org.gr 

3. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ  

E- mail: keeuhcci@uhc.gr 

4. 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; 

5. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

Ε-mail: industrialab@gcsl.gr 

6. ΧΗΜΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ – ΓΕ 

Ε-mail: hal-xhs@otenet.gr 

7. ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε. - Παράρτθμα Ακθνϊν (πρϊθν ETAKEI)   

E-mail: athens.branch@mirtec.gr s.fratzeskou@ebetam.gr 
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