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ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ:
«Ανάπηςξη ςποδομών και εξοπλιζμών ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηο ΣΔΙ Κενηπικήρ
Μακεδονίαρ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 666.209,00 (με Φ.Π.Α.)
To Σερλνινγηθό Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, έρνληαο ππόςε:
1.

2.

Σελ αξηζ. 4936/06-10-2017 απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο
Πξάμεο «Αλάπηπμε ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΕΘ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο» κε θσδηθό MIS 5009798 ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία
2014-2020» θαη
Σελ κε αξηζ. 154/16/19-04-2018 ζέκα 16ν απόθαζεο ηεο πγθιήηνπ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο.
Καλεί

Σνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζε αλνηρηή, κε δεζκεπηηθή ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ/παξαηεξήζεσλ επί ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο
δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο
Η δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο ζα δηεμαρζεί κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ΕΗΔΗ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
promitheus.gov.gr γηα ρξνληθό δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο.
Επίζεο, ε παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Σερλνινγηθνύ
Εθπαηδεπηηθνύ Θδξύκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.teicm.gr ζηελ
δηαδξνκή http://www.teicm.gr
ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΕΗΔΗ:
Οη πξνηάζεηο θαη ηα ζρόιηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε δηαβνύιεπζε ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην
ππό δηαβνύιεπζε δήηεκα θαη λα είλαη επαξθώο ηεθκεξησκέλα.
Σν πεξηερόκελν ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ζρνιίσλ δελ πξέπεη λα πξνζβάιιεη δηθαηώκαηα άιισλ
πξνζώπσλ. Θα πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε
δηαβνύιεπζε.
Πξνηάζεηο, ζρόιηα, ππεξζύλδεζκνη ή νπνηνδήπνηε άιιν πεξηερόκελν, ηα νπνία δηαηππώλνληαη ζε
γιώζζα θαη κε ηξόπν πβξηζηηθό, ρπδαίν ή πεξηέρνπλ ή ππνθηλνύλ κηζαιινδνμία θαη δηαθξίζεηο πνπ
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βαζίδνληαη ζε θύιν, ειηθία, ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή ή ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο ζα αθαηξνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηεο δηαβνύιεπζεο. Επίζεο ζα αθαηξνύληαη ζρόιηα ηα
νπνία παξαπέκπνπλ ζε άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα ιόγνπο δηαθήκηζεο, δεκνζηόηεηαο ή
νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό πνπ θξίλεηαη από ην δηαρεηξηζηή σο θαηαρξεζηηθόο.
Οη πξνηάζεηο, ζρόιηα ή εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη, ππόθεηληαη ζε έιεγρν σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ
παξόλησλ όξσλ ρξήζεο θαη ζπκκεηνρήο.
Με ηε ζπκκεηνρή ζαο απνδέρεζηε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζαο ηαρπδξνκείνπ γηα ελεκεξσηηθνύο
ιόγνπο ζρεηηθνύο κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ www.promitheus.gov.gr .
Σα ζρόιηα γηα ηελ θάζε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα
θαη απηόκαηα κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΕΗΔΗ κε ηε επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή
θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ηεο ηερληθήο
πξνδηαγξαθήο.
Επηζπλάπηεηαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο νπνίαο νη όξνη θαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηίζεληαη ζε δηαβνύιεπζε
Πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα δεηνύληαη ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο despoudi@teicm.gr ,
gzekos@teicm.gr , conpapa@teicm.gr
Ο Αληηπξύηαλεο
Οηθνλνκηθώλ, Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο
ηνπ Σ.Ε.Θ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΩΫΙΑΓΗ
Καζεγεηήο
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