
 

Δπιηποπή Γιαππαγμάηεςζηρ 

Αμοιβών και Τιμών Ιαηποηεσνολογικών 

Πποϊόνηων Δ.Ο.Π.Υ.Υ. 

 
 

                                                       14/01/2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

                                       

Σε ζςνέσεια ηηρ ςπ’απιθμ. 1288/Σςν.498/3-10-2018 Απόθαζηρ ΓΣ ΔΟΠΥΥ και ζηο πλαίζιο ηος 

έπγος ηηρ Δπιηποπήρ Γιαππαγμάηεςζηρ Αμοιβών και Τιμών Ιαηποηεσνολογικών Πποϊόνηων 

ΔΟΠΥΥ, όπωρ έσει οπιζηεί με ηην ςπ. απιθμ. ΔΑΛΔ /Γ.Π. οικ. 58781/02.08.2018 Υποςπγική 

Απόθαζη (ΦΔΚ 3190/η.Β/2018), ανακοινώνεηαι η έναπξη διαππαγμάηεςζηρ για: 

   

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑΒΗΣΗ: ΣΑΙΝΙΔ ΜΔΣΡΗΗ ΑΚΥΑΡΟΤ 

 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ  για διαππαγμάηεςζη, αθού 

ζςμπληπώζοςν και αποζηείλοςν ηην ζςνημμένη αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηο 

email:ed@eopyy.gov.gr έωρ 31/01/2019. Σε πεπίπηωζη ςποβολήρ αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ 

διαππαγμάηεςζηρ  Σςλλόγος, Σωμαηείος, κ.λ.π. θα ππέπει να δηλωθεί νόμιμορ εκππόζωπορ για 

ηην διεξαγωγή ηων ζςνανηήζεων και ηην εκπποζώπηζη ηων μελών ηος. 

Θα ακολοςθήζει ενημέπωζη από ηον Σςνηονιζηή ηηρ Υποεπιηποπήρ Ιαηποηεσνολογικού 

Δξοπλιζμού ππορ ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ πος θα έσοςν καηαθέζει εμππόθεζμα αίηηζη 

ζςμμεηοσήρ ζηη διαππαγμάηεςζη, ζηην οποία θα αναθέπεηαι η ημεπομηνία και ο ηόπορ πος 

θα διεξασθεί η ππώηη ζςνάνηηζη επγαζίαρ. Η πποζέλεςζη ηων ενδιαθεπομένων ζηη 

διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ είναι ςποσπεωηική. 

Για πληποθοπίερ: - Γπαμ. Δπιηποπήρ Γιαππαγμάηεςζηρ 210 6871707, 8 

- Τμ. Γιαππαγμάηεςζηρ Σςμβάζεων ΔΟΠΥΥ 210 8110625-8 

  

Ο Πρόεδρος  
Δπιηροπής Γιαπραγμάηεσζης 

 
 ΣΑΤΡΟ ΝΣΔΓΙΑΝΝΑΚΗ 
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Υποεπιηποπή Ιαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού Δ.Ο.Π.Υ.Υ. 

 
 

ΑΙΣΗΗ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 
(ςφμφωνα με την 14/01/2019 Ανακοίνωςη τησ Επιτροπήσ Διαπραγμάτευςησ ΕΟΠΥΥ) 

 
1. Πληροφορίεσ:          

Επωνυμία:   

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ:   

Διεφθυνςη:   

Νομόσ / Πόλη:  Τ.Κ. :  

Τηλ. Επικοινωνίασ  Σταθερό:   Κινητό:  

Ηλεκτρ. Διεφθυνςη (email):  

 
2. Νομική μορφή :       

Ατομική Επιχείρηςη  ☐     

Εταιρική Επιχείρηςη ☐      Περιγραφι (ΑΕ,ΕΠΕ κλπ):  ________________ 

 

Σφλλογοσ (εκπρ. αςθενών) / Ζνωςη / Σωματείο /ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ ☐     Περιγραφι: ____________  

 
3. Εκπροςώπηςη κατά τη διαδικαςία διαπραγμάτευςησ : 
 
Στοιχεία Συμμετζχοντα/όντων:  ____________________  

Ιδιότητα: ______________   

 
4. Τφιςτάμενη ςυμβατική ςχζςη με ΕΟΠΤΤ :   
 

      ΝΑΙ   ☐       Περιγραφή αντικειμζνου Σφμβαςησ : ________________________________ 
    

      ΟΧΙ   ☐ 
 

5.  Ειςαγωγζασ ………………….   ☐        

Εγχώριοσ Παραγωγόσ / Καταςκευαςτήσ ....   ☐        

Διανομζασ  ……………………  ☐        

 

6. Ζγκριςη ταινιών μζτρηςησ ςακχάρου ςτο Μητρώο ΕΚΑΠΣΤ ΕΟΠΤΤ: 
  

      ΝΑΙ   ☐       Κωδικοί Προϊόντων : ________________________________ 

      ΟΧΙ   ☐ 
 

Με τθν παροφςα αίτθςθ αποδζχομαι ότι θ προςζλευςθ μου ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ είναι 

υποχρεωτικι, δυνάμει τθσ με Αρικμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 58781/ 02.08.2018 Υπουργικισ Απόφαςθσ και ςυγκεκριμζνα 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 7, όπου ορίηεται θ διαδικαςία για τθν υποβολι αιτιματοσ ενδιαφερομζνου.Βεβαιώνω ότι 

τα παραπάνω ςτοιχεία είναι αλθκι και ακριβι. 

________ 

Ημερομηνία/Σφραγίδα / υπογραφζσ       

Αντικείμενο Διαπραγμάτευςησ 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΔΙΑΒΗΣΗ: ΣΑΙΝΙΕ ΜΕΣΡΗΗ ΑΚΧΑΡΟΤ 


