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Αναζήτηση Διαβουλεύσεων Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διαβ/ση για ''συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ''

Δημοσιεύθηκε 21/12/2022 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 09/01/2023

Μοναδικός Κωδικός 22DIAB000025599

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ: Ν. Παπαοικονόμου

Τηλ. : 2313-317524

E-Mail : n.papaoikonomou@thessaloniki.gr

Βασ. Γεωργίου Α’ 1 Τ.Κ. 54640                                            ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 17/20-12-2022 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της 

Δ/νσης  Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με την Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 134.936,80€ με Φ.Π.Α. 24%»

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

παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ΄αριθμ. ΔΚΣ 17/20-12-2022 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης  Κατασκευών 

& Συντηρήσεων αναφορικά με την Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 134.936,80€ με Φ.Π.Α. 24%

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει δεκαεννιά (19) ημέρες 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 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. ΔΚΣ 17/20-12-2022 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της 

Δ/νσης  Κατασκευών & Συντηρήσεων αναφορικά με την Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 134.936,80€ 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 

Διαβουλεύσεις
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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.   

                                                                                                             Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών

                                                                                                                                                              Α. Φαρμάκη

Συνημμένα :

Η υπ’αριθμ. ΔΚΣ 17/20-12-2022 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων

Εσωτερική Διανομή :

Τμήμα Προμηθειών
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