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ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της  «Προμήθεια Εξοπλισμού 

Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Σύμμεικτων Απορριμμάτων»                                                                                 
  

1. Με το υπ΄36939/05-12-2014 έγγραφο του Δήμου Νάουσας εξεδόθη πρόσκληση για δημόσια 
διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς 
Σύμμεικτων Απορριμμάτων»  της πράξη «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας» του 
Επιχειρησιακού Πρόγραμματος Μακεδονίας-Θράκης. Η πρόσκληση όριζε 15 ημερολογιακές ημέρες ως χρόνο 
διαβούλευσης, ο οποίος έληγε στις 22-12-2014. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που προέκυψαν , το Τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών τροποποιήθηκε σε κάποια σημεία. 

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει συνημμένο το 
νέο τροποποιημένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων –
σχολίων επί του τελικού περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της 
ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. 

3.        Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής 
της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.naoussa.gr, στον σύνδεσμο www.naoussa.gr/news/announcements από τις 
25/02/15 έως και 03/03/15. 

4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους 
όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή 
ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών  

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να 
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :papafilippou@naoussa.gr 

6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, μαζί με τις τελικές προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της 
διαδικασίας της διαβούλευσης . 

7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια 
διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.         
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