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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €1.864.300,00 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 
 
 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 
 
α) την υπ’ αριθμ. 3604/06.07.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά 
με την Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5063320, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» που 
αφορά: (α) στην προμήθεια εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού πληροφορικής, (β) στη 
λειτουργική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης, (γ) στην προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου 
προσβασιμότητας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, (δ) στην προμήθεια εξοπλισμού έρευνας 
εφαρμογών κοινωνικής ρομποτικής (ε) στην προμήθεια εξοπλισμού έρευνας διαταραχών λόγου, 
ομιλίας, ακοής & επικοινωνίας και (στ) στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
 
β) την υπ’ αριθμ. 29/15.07.2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συγκλήτου,  
 
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν σε ανοιχτή, μη δεσμευτική 
διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016, για την κατάθεση 
προτάσεων/παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προκήρυξη ειδών, πριν την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.  
 
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 
την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
https://www.uom.gr/supplies  
 
Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προκήρυξη ειδών που 
τίθενται σε διαβούλευση.  
 
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση tprom@uom.gr . 
 
Επισημαίνεται πως ο σχολιασμός των οικονομικών φορέων είναι άμεσος και σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στον παρακάτω σύνδεσμο. 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=17478129678319611#%2Foracle%2Fwebcent
er%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%
3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D100ntsrwut_4.  
 



Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί 
σχετική ανακοίνωση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, με τα στοιχεία των 
οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.  
 

 
Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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