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ΑΛΜ ΕΛΟΤ 

ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ 50 - ΤΚ 12133  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χαϊτίδης Γεώργιος 

Δ/νση: Λ. Κηφισού 50  

12133 - Περιστέρι Αττικής 

Τηλ: 210 2120318 

Email: gchch@elot.gr 

 

Π ρ ο ς: 

Κάθε Ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαβούλευση. 

 

Η αυτόνομη λειτουργική μονάδα ΕΛΟΤ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας(ΕΣΥΠ) , σε εφαρμογή των 

αναφερόμενων στην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΣΥΠ 797-21/21-09-2021  (ΑΔΑ:9ΔΦΨΟΨΜΓ-ΖΔΛ) αλλά και 

των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη  

με τίτλο ««Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022 από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα»  - 

C.P.V. : 79530000-8, εκτιμώμενης αξίας 72.000 € + 30 % (21.600€) δικαίωμα προαίρεσης μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ.                                                                                                                                                                                        

Κατόπιν των παραπάνω καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως υποβάλλουν σχόλια – 

παρατηρήσεις – απόψεις επί της διακήρυξης. 

 Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (www.promitheus.gov.gr) στον 

σύνδεσμο Διαβουλεύσεις. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια 

Επιτροπή τα σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr). 

Τα σχόλια – παρατηρήσεις – απόψεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση δεν 

δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από το  ΕΣΥΠ, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των όρων που θα 

διέπουν την επικείμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, με αντικειμενικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι τα σχόλια – 

παρατηρήσεις – απόψεις των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.promitheus.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Εθνικού 

Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) (www.esyp.eu) και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού 

Τυποποίησης(ΕΛΟΤ)(www.elot.gr). 

Με Εντολή Προέδρου του 

Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας(ΕΣΥΠ) 

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών 

Γεώργιος Χαϊτίδης 

http://www.elot.gr/

