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Αναζήτηση ∆ιαβουλεύσεων Προβολή Στοιχείων ∆ιαβούλευσης

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.)

∆ηµοσιεύθηκε 25/11/2020 Τελευταία ανανέωση Ηµ/νία Λήξης 10/12/2020

Μοναδικός Κωδικός 20DIAB000014352

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ήµος Θεσσαλονίκης 24/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 333416  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                      

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών

Πληρ.: Σ. Γιουβανέλλη

Τηλ.: 2313317511

Fax: 2313316119

e-mail : s.giouvanelli@thessaloniki.gr

Θέµα: Πρόσκληση για ∆ηµόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής 

προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για δώδεκα µήνες, π.δ. 1.132.138,44 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Προσκαλούµε σε ανοικτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, µη δεσµευτικής συµµετοχής οικονοµικών φορέων, µε σκοπό τη συλλογή εποικοδοµητικών 

παρατηρήσεων και σχολίων  για  τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό για την προµήθεια µέσων 

ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για δώδεκα µήνες, π.δ. 1.132.138,44 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Περιλαµβάνονται ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  του διεθνούς διαγωνισµού και τίθενται σε ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση. Η ∆ιαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσµο “∆ιαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) στο µενού 

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-µενού «Προκηρύξεις-∆ιακηρύξεις» και στην επιλογή «∆ιαβουλεύσεις Προκηρύξεων», µε τίτλο ∆ηµόσια διαβούλευση 

των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες των 

υπαλλήλων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για δώδεκα µήνες, π.δ. 1.132.138,44 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Τα σχόλια για τη διαβούλευση µπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άµεσα και αυτόµατα, µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε την 

επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειµένου µε πληκτρολόγηση ή µε αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρµα διαβουλεύσεων του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία µπορούν να αποσταλούν 

στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν µπορούν να ενσωµατωθούν ως κείµενο στην 

«Καταχώρηση σχολίου» και είναι σηµαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). 

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων µπορεί 

να γίνει µε εισαγωγή κειµένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των 

διαβουλεύσεων, αλλά θα ενηµερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιµοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυµεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυµεί τη 

∆ιαβουλεύσεις
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διαβούλευση. 

Μετά το πέρας της προθεσµίας για τη διενέργεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) ,µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις 

που υποβλήθηκαν. 

Επισηµαίνεται ότι τα καταχωρηµένα σχόλια των οικονοµικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, ως σχόλια της 

ανακοίνωσης διενέργειας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συµµετοχή σας στη διαδικασία της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης.

Συνηµµένα :

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ενδεικτικός  Προϋπολογισµός 

Εσωτερική ∆ιανοµή :

- ∆/νση   Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

-  Τµήµα   Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών 

Με εντολή ∆ηµάρχου 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης

κ.α.α.

                                                   

Κ. Πουρσανίδου

Καταχώρηση Σχολίου

* Όνοµα

* Email

* Άρθρο

* Σχόλιο
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