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ΘΔΜΑ: Γημόζια Γιαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών προμήθειας 

ενεργειακά αποδοηικών κλιμαηιζηικών μητανημάηων 9000 BTU, 12000 BTU 

και 18000 BTU για ηις ανάγκες ηοσ Γημοζίοσ.   

 

Σας γλφρίδοσκε όηη, ζηελ ηζηοζειίδα ηφλ ειεθηροληθώλ δεκοζίφλ ζσκβάζεφλ 

www.promitheus.gov.gr ζηο πεδίο "Γιαβοσλεύζεις" έτοσλ ηεζεί ζε ηετληθό 

δηάιογο οη Εληαίες Τετληθές Προδηαγραθές  ελεργεηαθά αποδοηηθώλ θιηκαηηζηηθώλ 

κεταλεκάηφλ επηηοίτηας ηοποζέηεζες θαη δηαηρούκελοσ ηύποσ θαηεγορίας 9000, 

12000 θαη 18000 BTU/h,  γηα ηης αλάγθες ηοσ Δεκοζίοσ.   

Οη αλφηέρφ εληαίες ηετληθές προδηαγραθές ζσληάτζεθαλ από ηελ Υπερεζία κας κεηά 

από δηερεύλεζε θαη κειέηε ζύγτρολφλ ηετλοιογηθώλ ζηοητείφλ ζε ζτέζε κε ηελ 

σθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ αγορά θαη ηης ζσλήζεης αλάγθες ηφλ αλαζεηοσζώλ 

αρτώλ. Οη ηετληθές προδηαγραθές παρακέλοσλ ελεργές γηα οποηεζδήποηε 

παραηερήζεης θαη προηάζεης γηα δέθα εργάζηκες εκέρες από ηελ εκεροκελία 

αλάρηεζής ηοσς θαη ζσγθεθρηκέλα κέτρη ηης 23-11-2016, εκέρα Τεηάρηε. 

Σας προζθαιούκε λα ζσκκεηάζτεηε ελεργά ζε ασηόλ ηολ ηετληθό δηάιογο θαη λα 

σποβάιεηε παραηερήζεης θαη προηάζεης, ώζηε λα ζσκβάιεηε οσζηαζηηθά ζηε 

βειηίφζε ηφλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ γηα ηελ θάισυε ηφλ αλαγθώλ ηφλ 

αλαζεηοσζώλ αρτώλ κε ηασηότρολε δηεύρσλζε ηες ζσκκεηοτής θαη ελίζτσζε ηοσ 

αληαγφληζκού. 

Παραθαιούκε επίζες ηοσς Κιαδηθούς Φορείς θαη ηα Επηκειεηήρηα λα προφζήζοσλ ηελ 

παρούζα πρόζθιεζε ζηα κέιε ηοσς, προθεηκέλοσ λα ελεκερφζούλ ζτεηηθά. 

Εσταρηζηούκε εθ ηφλ προηέρφλ γηα ηε ζσλεργαζία θαη ηε ζεηηθή αληαπόθρηζε ζας 

ζηελ πρόζθιεζε κας.  

Ο Δηεσζσληής 

  

 Ι. Μηταήι 

Κοηλ: Γραθείο Γεληθής Δηεσζύληρηας Δεκοζίφλ Σσκβάζεφλ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

1. Γ/ΝΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΔΛΟΣ  
dt_info@elot.gr; dht_info@elot.gr; thap@elot.gr 

2.  ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ  
e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

3. ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ  
e-mail: info@sev.org.gr 

4. ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΔΛΛΑΓΟ  
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; 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 
 

4. ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΒΑΔΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ  
l.klidaras@tepse.gr; info@thermodinamiki.gr; kapapi@tee.gr; 
eshop@kolomvounis.gr; pkrikis@otenet.gr; vanagnaristom@gmail.com; 
info@climathermica.gr, climathermica@gmail.com; info@celsius-pella.gr; 
info@fgeurope.gr;  info@mantzorosp.gr; alphasa@alphagrissin.gr 
info@aktor.gr; pools@mantzorosp.gr; info@megaeuronics.gr; 
kialios@megaeuronics.gr; avas69@otenet.gr; kabepe@hol.gr; 
papadakis@electronet.gr; hlnak@otenet.gr; info@myclima.gr; 
vprodromou@hotmail.com; info@michanikoi-karditsa.gr; 
giwrgoskoulouris@gmail.com; info@altatherm.gr; 
tsakirismarkos@hotmail.com; info@kentroenergeias.gr; 
antonismenegas@yahoo.gr; info@ergoclima.gr; 
info@ahi-carrier.com; cs@inventor.ac; info@nipponsa.gr; 
info@climahellas.gr; contact@midea.com.gr; info@gedsa.gr; 
amoiridis1@funai.gr; katerina.serpetini@hitachi-eu.com;  
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