
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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     Αθήνα,      08-09-2022

     Αριθ. Πρωτ. : 86287 - 08-09-2022

Ταχ. Δ/νση    
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20 
: 10181
: Εύη Λειβαδά
: 210 3893321
:  gramcpb@mindev.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη Συμφ
ωνίας Πλαίσιο προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4, για την κάλυψη αναγκών φορέω
ν του Δημοσίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.149.845,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.»

Σας γνωρίζουμε ότι η  Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (κατά 
το άρθρο 41 παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016), δημοσίευσε τη με αρ. 02/2022 Διακήρυξη της ανοι
κτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας ενός (1) 
έτους για την προμήθεια 410.991 δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους 
A4 (CPV 30197643-5) για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, συνολικής εκτιμώμενης α
ξίας 2.149.845,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Η διαδικασία διενεργείται με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συ
μβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20
η Σεπτεμβρίου του 2022 και ώρα 15.00μ.μ. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 22PROC011099438. Επίσης το σύνολο των 
εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι διαθέσιμα στο ΕΣΗΔΗΣ για ελεύθερη πρόσβαση 
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 169482. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως συμβάλετε στην κατά το δυνατόν ευρεία  
ενημέρωση των οικονομικών φορέων και ειδικότερα των μελών σας που δραστηριοποιούνται 
στο αντικείμενο της Διακήρυξης. 

    
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ : Ε-mail: info@sev.org.gr
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  E- mail: keeuhcci@uhc.gr
3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 
info@acci.gr; info@acsmi.gr; veatelenet@gmail.com; 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;  
info@chamberofkavala.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@lesvos-chamber.com; ebelef@otenet.gr; info@cci-
magnesia.gr;magnesiachamber@gmail.com; info@messinianchamber.gr;  
press@messinianchamber.gr; ebex@otenet.gr; info@pellachamber.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; epimfok@gmail.com; epimfokidas@gmail.com; 
info@epichal.gr; epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr;

Εσωτερική Διανομή: 

1. Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών
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