ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι Τεχνικές
Προδιαγραφές για τη διενέργεια διαγωνισμού για την συντήρηση επεξεργασίας νερού της
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Έναρξη Διαβούλευσης: 8.3.2017
Λήξη Διαβούλευσης: 22.3.2017
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ενδεχόμενα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
Για ενδεχόμενες διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Δ.
Τσικνάκη του Γραφείου Προμηθειών, στο τηλέφωνο 2313-303064 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr
Επισημαίνουμε ότι τα σχόλια δεν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά στο
Γραφείο Προμηθειών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Πριν υποβάλετε σχόλια, παρακαλούμε διαβάστε τους όρους υποβολής σχολίων:













Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται
άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλλει δικαιώματα
άλλων προσώπων.
Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη
διαβούλευση.
Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία
διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν
μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό,
φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις θα αφαιρούνται από το
διαχειριστή της διαβούλευσης. Επίσης θα αφαιρούνται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε
άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο
σκοπό που κρίνεται από το διαχειριστή ως καταχρηστικός.
Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση
των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για
ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του www.promitheus.gov.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.

