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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. 

Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ 
Σερρών» 

 

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη: 

 Τη με αριθμό 372/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με την οποία έγινε αποδοχή 
χρηματοδότησης από το ΠΔΕ ύψους 1,5εκ. ευρώ για την πράξη με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. 
Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ 
Σερρών» 

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) των εγγράφων (Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Διακήρυξη) για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο 
ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, 
προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών» 

και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη 
διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της 
δημόσιας σύμβασης. 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος Σερρών συγκεντρώνει, 
καταχωρίζει στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι παρατηρήσεις 
δεν είναι δεσμευτικές για τον Δήμο.    

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών www.serres.gr. 
Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf  οι τεχνικές προδιαγραφές και η διακήρυξη οι οποίες τίθενται σε 
διαβούλευση.  
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