
18/11/21, 8:06 π.μ. Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης - Διαβουλεύσεις

www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2 1/2

Χρήστης: Anonymous Φορέα

Επιστροφή

    Αναζήτηση Διαβουλεύσεων   Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)

Δημοσιεύθηκε 02/11/2021  Τελευταία ανανέωση  Ημ/νία Λήξης 17/11/2021

Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000020209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 TK 54636 

Πληρ.:   Μαρία Βελνίδου 

Τηλ.:  2313 317757  

E-mail:  m.velnidou@thessaloniki.gr                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 

δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 

59.520,00€, με Φ.Π.Α. 24%. 

   

  Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών 

παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 59.520,00€, με Φ.Π.Α. 24%. 

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

  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 μενού 

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ», υπο-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» και στην επιλογή «Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων», με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση 

για την Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 59.520,00€, με Φ.Π.Α. 24%. 

  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 δεν 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. 18/2021 μελέτη 

Εσωτερική Διανομή 

- Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 

  

Σχόλια

Διαβουλεύσεις

Κατεβάστε το αρχείοΚατεβάστε το αρχείο

ΑναζήτησηΑναζήτηση
ΔιαβουλεύσεωνΔιαβουλεύσεων
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Όνομα Δημητριάδου
Αναστασία

Email

pm@ermisltd.com.gr
Άρθρο Τεχνικές Προδιαγραφές 1.
Κατασκευή στο εργοστάσιο

Ημ/νία

08/11/2021
Αγαπητοί 

Καταρχάς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας 

εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων) 

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε αναφερόμενοι στις Τεχνικές Προδιαγραφές όσο "...αφορούν στο ακριβές σχήμα, στο υλικό κατασκευής, στις διαστάσεις 

κατασκευής ......" ο τελικός τρόπος κατασκευής του, χωρίς να επηρεάζεται η τελική μορφή του ποδηλατοστάτη, να μπορεί να είναι & συγκολλητός όσο 

αφορά το κομμάτι που βρίσκεται μέσα στο έδαφος & λόγο της μορφής του αλλά & λόγο του ότι το ανάπτυγμα μίας συνεχούς σωλήνας του εν λόγο 

ποδηλατοστάτη  είναι μεγαλύτερο των 3,0m με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετές "φύρες" σε σχέση με τις τυποποιημένες διαστάσεις των Α υλών, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους κατασκευής.  

Εξάλλου & στο υπόδειγμα ποδηλατοστάτη που έχετε (Φωτογραφία 1 των Τεχνικών προδιαγραφών) φαίνεται ότι στο κάτω μέρος του υπάρχει 

συγκολλούμενη επιφάνεια. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση. 

Με εκτίμηση  

ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ 


