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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Γρηγορίου Ε’ 50 , Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400 

E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr 

 

Χανιά, 06/9/2019 

Αρ. πρωτ.: 2316 

Προς: 

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 

2. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ) αναφορικά με το Υποέργο 3 «Κινητός εξοπλισμός επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. 

Χανίων» της ενταγμένης Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5001353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

 

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής 

συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων 

και σχολίων για την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

αναφορικά με το Υποέργο 3 «Κινητός εξοπλισμός επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων» της 

ενταγμένης Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001353 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020».  

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου συμπιεστή 

απορριμμάτων (landfill compactor) κατάλληλο για χρήση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). 

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την 30η/9/2019, ημέρα Δευτέρα. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr στο σύνδεσμο 

«Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr , στη διαδρομή 

http://www.dedisa.gr/category/nea-anakoinwseis/ με τίτλο: Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης 

της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) αναφορικά με το Υποέργο 3 

«Κινητός εξοπλισμός επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων» της ενταγμένης Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

- Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται 

άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. 
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- Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων 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 υποβάλλονται υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την 

τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής. 

- Με τη συμμετοχή του, ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τη χρήση του ηλεκτρονικού του 

ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του 

www.promitheus.gov.gr . 

- Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα, μέσω της 

πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με 

πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

- Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν 

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. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί 

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr, με τα στοιχεία 

των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι 

παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται, ότι τα καταχωρημένα σχόλια των 

οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως 

σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για 

τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας 

Διαβούλευσης. 
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Συνημμένα: Η μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 

 

 

Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ 


		2019-09-06T14:39:18+0300
	DESPOINA KALYKAKI




