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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Αφορά το δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με Αρ. ∆ιακήρυξης: 20/2012 
για την Ανάθεση της Ταμειακής ∆ιαχείρισης και συναφών με αυτήν υπηρεσιών των Τομέων 
Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη 

προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 995.000,00 €   
 
 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να συμμετάσχουν στο δημόσιο διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό,για την «Ανάθεση της Ταμειακής ∆ιαχείρισης και συναφών με αυτήν 
υπηρεσιών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και 
τεχνική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 995.000,00 €» (Αρ.∆ιακήρυξης 20/2012), 
ο οποίος είχε προκηρυχτεί για τις 27 ∆εκεμβρίου 2012,  
ότι ύστερα από την απόφαση του ∆Σ του Ε.Τ.Α.Α. επί του 16ου θέματος της 209ης/13-12-2012                   
συνεδρίασης του, 
τροποποιήθηκαν οι Πίνακες Συμμόρφωσης και Οικονομικής Προσφοράς (Παραρτήματα Γ.3 
και Γ.4) του εν λόγω διαγωνισμού και μετατέθηκε ο χρόνος διεξαγωγής του, για την 23η 
Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στα Γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, Αθήνα, 
Τ.Κ. 104 33, στο 2ο όροφο - αίθουσα συνεδριάσεων του ∆Σ.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης Νο 20/2012 – ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του 
Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr. 
 
 Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
  
  

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 
 

 
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 …………………………….………………

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                                  Ε.Τ.Α.Α.  
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Μάρνη 22  – Τ.Κ. 104 33 – ΑΘΗΝΑ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ,       14/12/2012 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  185362 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Α) Για θέματα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού:    
Β. Πολίτη – Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, 1ος όροφος -  τηλ. 210 5217312  
fax: 210 5217315   
e-mail: vpoliti@etaa.gr 
Β)  Για θέματα σχετικά  με το αντικείμενο του έργου: 
Α. Χήνου – Αχαρνών 27 Τ.Κ. 104 39  -   τηλ: 210 8830120 
fax: 210 8217398 
 e-mail: axinou@tsay.gr  


