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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2021 Μελέτης του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών 
ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-
2016 »- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 
5000179) αντίστοιχα στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) π.δ. 1.951.818,87€.»

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής 
οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για 
την υπ΄αριθμ. 1/2021 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , 
Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018- 2019 και 2015-2016 »- ΚΩΔ. 
ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179) αντίστοιχα στο 
«Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) π.δ. 
1.951.818,87€»
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 13-4-2021 έως και τις 28-4-2021, ημέρα Τετάρτη.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο 
σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(www.thessaloniki.gr), στο banner «ΘΕΛΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ», στο μενού «ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στην επιλογή «Διαβουλεύσεις 
Προκηρύξεων», με τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1/2021 Μελέτης του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
αναφορικά με την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 »- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179) αντίστοιχα στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) π.δ. 1.951.818,87€.»

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης 
άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 διαβούλευση. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα 
αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της 
Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας 
Διαβούλευσης.

Συνημμένα :
 Η υπ΄αριθμ. 1/2021Μελέτη  του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
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