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Θέµα: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την προµήθεια α)  υπηρεσιών εκκαθάρισης 
συναλλαγών (πληρωµών) µέσω καρτών, µε ταυτόχρονη παροχή του 
απαιτούµενου εξοπλισµού (συσκευών POS) και υπηρεσιών 
υποστήριξης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 92.000,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. (CPV:66172000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συµψηφισµού) β)  
υπηρεσιών προπληρωµένης ανταλλαγής data σε 70 συνδέσεις (sim 
cards) για την λειτουργία των ασύρµατων συσκευών POS µέσω 
κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.070,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Τ.Π. και ∆ανείων και για διάστηµα 
ενός έτους» 
 

 ΤΟ  Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ανακοινώνει: 
 
 Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 
«Προµήθεια υπηρεσιών α) εκκαθάρισης συναλλαγών (πληρωµών) µέσω 
καρτών, µε ταυτόχρονη παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού (συσκευών 
POS) και υπηρεσιών υποστήριξης (CPV:66172000-6), β) υπηρεσιών 
προπληρωµένης ανταλλαγής data σε 70 συνδέσεις (sim cards) για την 
λειτουργία των ασύρµατων συσκευών POS µέσω κινητής τηλεφωνίας, (CPV: 
64212900-4 Υπηρεσίες παρόχου προπληρωµένων τηλεφωνικών καρτών) 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.070,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.», όπως αυτές 
υπεβλήθησαν µε τo υπ. αριθµ. πρωτ.: (0)138534_18 έγγραφo των αρµοδίων 
∆ιεύθυνσεων Πληροφορικής(∆14) και Οργάνωσης, Προγραµµατισµού και 
Μελετών (∆12). Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ενώ 
σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 µέχρι την 
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 µ.µ. στην πλατφόρµα 
διαβουλεύσεων του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν 
δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να 



επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Μετά το πέρας της 
προθεσµίας για τη διενέργεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, θα αναρτηθεί 
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τ.Π. και ∆ανείων, µε τα στοιχεία 
των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στην διαδικασία και τις 
παρατηρήσεις που κατέθεσαν. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 
ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο ∆ιαβουλεύσεις, και 
στην ιστοσελίδα του Τ.Π. και ∆ανείων (www.tpd.gr) , στο πεδίο Προκηρύξεις 
Προµηθειών. 
Συνηµ. : Προδιαγραφές έργου 


