
                                          

                              Β Α Σ .  Ο Λ Γ Α Σ  1 9 8  • 5 4 6  5 5  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η • Τ Η Λ :  2 3 1 0  4 0 3 0 0 0  •  e - m a i l : i n f o @ r d f c m . g r                 
    

   

      
                                                                                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες:  Χ.Κισκίνη 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 
Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310 403074 
Fax: 2310 404059 
email: c.kiskini@rdfcm.gr 
 

       Θεσσαλονίκη,11 Μαρτίου 2021                                                         
Αριθμ. πρωτ.: 951 

    
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των προφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την 
υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα 
υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE 
of ageing population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG 
V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020»,προϋπολογισμού 92.000,00€ με ΦΠΑ. (ΤΤ 
736/26-02-2021 διακήρυξη) 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

    Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις: 

α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 
β. του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
γ.  του Ν.4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
δ. της υπ’ αριθμ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/04-02-98) 
ε. της υπ’ αριθμ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των 
ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-02-98) 
στ. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την με υπ. αριθμ. 16/2021 (2η συνεδρίαση/19-02-2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΠΤΑ ΚΜ για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων 
του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις 
περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in 
ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”  

3. Την καταγραφή και έγκριση του αιτήματος στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ αριθμός 21REQ008157234 και 21REQ008177413 αντίστοιχα. 

ΑΔΑ: 6ΤΤΕΟΡΡΓ-ΟΞ2
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4. Την με αριθμ. πρωτ. : οικ 736/26-02-2021 Απόφαση Προέδρου ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ προκήρυξης 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες 
εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την 
ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for 
integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας 
INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 Απόφαση Διενέργειας οικ.736 

5. Την υπ’ αριθμ. ΤΤ  736/26-02-2021 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την 
υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας 
ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE of ageing 
population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 
Programme 2014-2020» 

6. Την με υπ. αριθμ. 17/2021 (3η συνεδρίαση/11-03-2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΠΤΑ ΚΜ για την παράταση υποβολής προσφορών στα πλαίσια διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες 

εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την 

ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for 

integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Την παράταση προθεσμίας υποβολής των προφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω 
των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την 
υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας 
ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE of ageing 
population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 
Programme 2014-2020»,προϋπολογισμού 92.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Σε διόρθωση αυτής ισχύει:  

 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών : 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 15 :00 μ.μ. 

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr 

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 106958,1 

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 1 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη, 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr 

 

Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

        του ΠΤΑ ΚΜ 

   
 

Χρυσάνθη Κισκίνη Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης         Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΔΑ: 6ΤΤΕΟΡΡΓ-ΟΞ2
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