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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
 
 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Διαβοφλευςη ςχεδίου διακήρυξησ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν για την 
προκήρυξη ανοικτοφ δημόςιου ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για την ςφναψη ςφμβαςησ, με 
κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφορά βάςει 
τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ για την παροχή υπηρεςιϊν τηλεφωνικήσ 
εξυπηρζτηςησ, των πολιτϊν που απευθφνονται ςτον Οργανιςμό Προνοιακϊν Επιδομάτων 
και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ (ΟΠΕΚΑ)». 
 

ασ γνωρίηουμε ότι θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Ανάπησξης και Επενδύζεων 

προτίκεται ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα να διενεργιςει διαγωνιςμό για τθν παροχι 
υπθρεςιών τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ, των πολιτών που απευκφνονται ςτον Οργανιςμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΟΠΕΚΑ). 

το πλαίςιο αυτό, ςασ ενθμερώνουμε ότι ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), www.promitheus.gov.gr, ςτο πεδίο 
"Διαβουλεφςεισ" αναρτικθκαν για διαβοφλευςθ ςχζδιο διακιρυξθσ και οι Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ για τον ανωτζρω διαγωνιςμό με μοναδικό κωδικό 21DIAB000015220 . 

Η υποβολή ςχολίων και οι οποιεςδήποτε παρατηρήςεισ και προτάςεισ επί των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θα γίνονται από 26-1-2021 μζχρι τισ 10-2-2021 ςτον ειδικό χϊρο 
που υπάρχει ςτισ "Διαβουλεφςεισ" ςτην ιςτοςελίδα www.promitheus.gov.gr. 

ασ προςκαλοφμε να ςυμμετάςχετε ενεργά ςε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να 
υποβάλετε παρατηρήςεισ και προτάςεισ. τόχοσ μασ είναι θ διακιρυξθ και οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ να καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με βάςθ τισ ςυνκικεσ 



χριςθσ και να εξαςφαλίηουν τα απαιτοφμενα από τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν ποιότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιών. 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. 

Επίςθσ, παρακαλοφμε τουσ Κλαδικοφσ Φορείσ και τα Επιμελθτιρια να προωκιςουν τθν 
παροφςα πρόςκλθςθ ςτα μζλθ τουσ, ςε άλλεσ τυχόν ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ και ςε 
πικανοφσ ςυναρμόδιουσ φορείσ.  

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τη ςυνεργαςία και τη θετική ανταπόκριςη ςασ 
ςτην πρόςκληςη μασ. 

 

υνημμζνα: χζδιο διακιρυξθσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν παροχι υπθρεςιών 
τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ, των πολιτών που απευκφνονται ςτον Οργανιςμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΟΠΕΚΑ). 

 
 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ 

 

 
 
Εςωτερική Διανομή: Δ/νςθ Ζρευνασ Αγοράσ και Σεχνικών Προδιαγραφών 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

1. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

Ε-mail: info@sev.org.gr 

2. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ  

E- mail: keeuhcci@uhc.gr 

3. 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; 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; 

[ΘΔΗ ΑΚΡΙΒΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ] 
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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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