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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
5, 9 & 10 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ MIS 5010951 

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σε ανοιχτή ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση, µη δεσµευτικής συµµετοχής οικονοµικών φορέων, µε σκοπό τη συλλογή 

εποικοδοµητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τα υποέργα 5, 9 & 10 της Πράξης «Λαέρτης-

Καινοτόµο Επιχειρησιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων» µε Κωδικό MIS 5010951. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 

ανάρτησης. Η παρούσα ανακοίνωση, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν οι τεχνικές 

προδιαγραφές του προς προµήθεια εξοπλισµού, θα αναρτηθεί στον ισότοπο του Εθνικού 

Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο 

σύνδεσµο «∆ιαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

(www.pin.gov.gr) στην επιλογή «∆ιαβουλεύσεις» µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
5, 9 & 10 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ MIS 5010951». 

Τα σχόλια για την κάθε διαβούλευση µπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της 

διαβούλευσης άµεσα και αυτόµατα µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ 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 ΕΣΗ∆ΗΣ 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. 

Επιπλέον, θα επιθυµούσαµε οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να υποβάλλουν τα σχόλιά 

τους, εκτός από τον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

pol_prostasia@pin.gov.gr της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση tsoykas@pin.gov.gr µε θέµα «∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών 

της Πράξης Λαέρτης». 

Μετά το πέρας της προθεσµίας για τη διενέργεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, θα αναρτηθεί 

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr), µε τα 

στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία καθώς και καθώς και τις 

παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 

Επισηµαίνεται ότι τα καταχωρηµένα σχόλια των οικονοµικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια 

στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης. 

 

Παρακαλείστε για την ανταπόκριση και τη συµµετοχή σας στη διαδικασία της δηµόσιας 

∆ιαβούλευσης. 

 

Συνηµµένα: 

Τεχνικές Προδιαγραφές υποέργων 5, 9 & 10 της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόµο Επιχειρησιακό 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων». 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ 

 

 



 
 


