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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης 

Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια Συστήματος παρακολούθησης 

είσπραξης του πόρου 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.”» 

                                                              
 
 

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) προβαίνει σε 

Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

υλοποίηση της σύμβασης “Προμήθεια Συστήματος παρακολούθησης είσπραξης του 

πόρου 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ”. 

Αντικείμενο της εν θέματι σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη συστήματος λογισμικού για 

την ορθή παρακολούθηση και βεβαίωση των εσόδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. από την κράτηση 

0.07% επί των δημοσίων συμβάσεων, η αποτύπωση των οφειλετών και η 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των βεβαιωμένων εσόδων. 

Παρακαλείται ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, όπως προχωρήσει σε ενδεχόμενα 

σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την 

οριστικοποίηση του, έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την 

ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του 

τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης. 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eaadhsy@eaadhsy.gr με βάση πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων που βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr). 
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Επιπλέον οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει τα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις του, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.eprocurement.gov.gr) στη θεματική 

ενότητα «Διαβουλεύσεις».  

H Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία ανάρτησης του Σχεδίου Διακήρυξης στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Η παρούσα ανακοίνωση, καθώς και το Σχέδιο Διακήρυξης προς Διαβούλευση, 

αναρτάται  στον επίσημο τόπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.hsppa.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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                                                                                                                 Αδάμ Καραγλάνης 

 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 
5. Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 
7. Διεύθυνση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων 
8. Διεύθυνση Ελέγχου 
9. Διεύθυνση Συντονισμού 
10. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
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