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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής
προστασίας-Διαβολάκι-τσαπάκι»,

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, για ανοιχτή, μη
δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στα πλαίσια υλοποίησης του ανοικτού διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΣΗΣ κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας-Διαβολάκι-τσαπάκι» αριθμ.μελ.29/18, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και
εκτιμώμενης αξία 98.760,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.645,16€, ΦΠΑ: 19.114,84€).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):432000005.
Η σύμβαση αφορά την Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα
Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 5657/05-11-18
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5030142. Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η διαβούλευση θα αφορά χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών (15) από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πλατφόρμα διαβουλεύσεων.
Επίσης, τα σχετικά έγγραφα να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του δήμου με διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr
Τα σχόλια για την κάθε διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε
παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο της τεχνικής προδιαγραφής. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα
διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δε 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, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου (www.ampelokipi-menemeni.gr) με τα
στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία της διαβούλευσης και τις παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΣΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Οι παρατηρήσεις δεν είναι δεσμευτικές για το δήμο.
Επισυνάπτονται η μελέτη, οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή αρχείου pdf οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στην διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
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