
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Αιγαίου,   αφού έλαβε 
υπόψη:

 Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 310/31.01.2019 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τίτλο «Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», για υποβολή 
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» του Άξονα Προτεραιότητας 3 
«Βελτίωση Βασικών Υποδομών» - ΕΤΠΑ, 

 την υπ’ αριθμ. 97/23.05.2022 απόφαση συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 5.18 
Έγκριση διαδικασίας διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης (τεχνικού Διαλόγου) μέρους των 
εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ», 

 Τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για αναβάθμιση των υπολογιστικών και δικτυακών 
του υποδομών καθώς και των υποδομών Τηλεκπαίδευσης και Διδασκαλίας.

 Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου, 
 Την πολυπλοκότητα των προδιαγραφών, 

προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων 
(Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός)  για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για τις ακαδημαϊκές  ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου   στο Νότιο Αιγαίο,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία 
διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών 
προδιαγραφών/ προϋπολογισμού. Η διαδικασία διαβούλευσης πραγματοποιείται στη Διαδικτυακή 
Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος 
«Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» για το χρονικό διάστημα από 27.05.2022 έως 12.06.2022.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr):
Η διαδικασία της προκαταρκτικής διαβούλευσης με τη αγορά, βάσει των άρθρων 46 & 47 καθώς και 
278 & 279 του ν.4412/2016, των τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της διακήρυξης δημόσιας 
σύμβασης πραγματοποιείται στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» (βλ. 
αντίστοιχο σύνδεσμο στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες») σύμφωνα με τους αναρτημένους 
Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής.
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  Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε 
μορφή απλού κειμένου. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε 
με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί 
χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν 
είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.  
  Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. 
Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 
χαρακτήρες. 
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή 
φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της 
σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτων Φορέα που διενεργεί 
τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτων Φορέα 
περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.   
  Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το 
υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. 
  Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων 
προσώπων.  
  Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
  Απόρριψη σχολίων: 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 απορρίπτονται (αφαίρεση από τη δημόσια διαβούλευση, όχι διαγραφή) από 
τον διαχειριστή της Υπηρεσίας. Επίσης θα απορρίπτονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους 
δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον 
διαχειριστή ως καταχρηστικός. 
  Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους 
σχετικούς με τους στόχους του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aegean.gr  στην διαδρομή: http://www.aegean.gr/announcement/  
στην Κατηγορία Διαβουλεύσεις.
Επισυνάπτονται σε μορφή αρχείου .pdf οι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού οι 
οποίοι τίθενται σε διαβούλευση. 
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στο email : diavoulefsi@aegean.gr

                                                         Ο Προϊστάμενος της  Κεντρικής Δ/νσης
                                                              Πληροφορικής και Επικοινωνιών

                                                               Παναγιώτης Παπαχίου
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