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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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Θέμα: «Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός 

σύμβουλος) (cpv 79400000-8 υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας 

Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the protection and improvement of public health in the 

Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA 

“CCI 2014 TC 16 I5CB 009”,  παραδοτέο 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.3, 4.3.1, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (31.834,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και με 

κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής». 

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της με αριθμό 

37684/30.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΑΛΦΟΡ1Ο-2ΕΙ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, την   18 / 10 /2019, για την παροχή υπηρεσιών για τη «Διοικητική υποστήριξη» (εξωτερικός 

σύμβουλος-Εxternal Expertise and Services), ήτοι για τη διοικητική και οικονομική παρακολούθηση  του έργου, την 

οργάνωση μιας τεχνικής συνάντησης, τη δημιουργία ιστοσελίδας, το σχεδιασμό και την παραγωγή ενημερωτικού 

υλικού, τη δημοσιότητα του έργου «Joint  Actions  for the protection and improvement of public health in the Cross-

Border Area » με ακρωνύμιο “ IpA Shield II” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “CCI 

2014 TC 16 I5CB 009” (cpv 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 

θέματα διαχείρισης), παραδοτέο 1.3.2., 1.3.3., 2.3.1., 2.3.3., 4.3.1., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα 

μία χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (31.834,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής. 

Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με τη με αριθμό 27/2019 

Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.    

 

 

                

  Προς :  Κάθε Ενδιαφερόμενο  
Οικονομικό Φορέα 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης  
 
 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ          
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            

ΤΜΗΜΑ :           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

 

Tαχ. Διεύθυνση :   Αριστοτέλους 16  

Tαχ. Κώδικας :   546 23 Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες  :    Σ.Τσιπανίδου 
Τηλέφωνο :    2313 327.812  
Fax :   2313 327.838 
email :    promithies@4ype.gr  

 
 

 

Θεσσαλονίκη,        4 / 10 /2019 

Αρ. Πρωτ.               38646 
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