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Θζμα: ΠΑΡΡΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΟ ΤΞΒΡΤΝΡΤ ΓΙΑ 
ΣΗΟ ΤΠΡΣΗΡΙΠΗ ΜΑΙ  ΤΝΡΠΡΚΗΗ ΣΡΤ 
ΕΡΓΡΤ 
"Τγειονομική περίθαλψη παιδιϊν με 
καρδιακή και αναπνευςτική ευαιςθηςία ςτη 
διαςυνοριακή περιοχή”, με ακρωνφμιο "WE 
CARE" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. INTERREG IPA 
Cross Border Cooperation Greece – Republic 
of North Macedonia  
Χρηματοδότηςη : Ε.Π. INTERREG IPA Cross 
Border Cooperation Programme Greece – 
Republic of North Macedonia  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 
Θέμα: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "Τγειονομική περίθαλυη παιδιών με καρδιακή και αναπνεσζηική 
εσαιζθηζία ζηη διαζσνοριακή περιοτή” (Health care for children with Cardio and 
Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρφνύμιο "WE CARE" ζηο 
πλαίζιο ηοσ Δ.Π. INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme Greece – 
Republic of North Macedonia 
 
H ΠΑΝΑΘΗΝΑΙKH ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

«ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ πινπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Τγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε παηδηώλ κε θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή επαηζζεζία ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή” 

(Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area), κε 

αθξσλύκην "WE CARE" θαη εηδηθόηεξα ζηελ πινπνίεζε ησλ Παξαδνηέσλ 1.2.2, 1.2.3 ηνπ 

Παθέηνπ Εξγαζίαο 1 (WP1) θαη ησλ Παξαδνηέσλ 2.2.1,  2.2.2 ηνπ Παθέηνπ Εξγαζίαο 2 

(WP2). Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Ε.Π. INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme «GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA»  θαη   ε ΠΑΝΑΘΗΝΑΙKH 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «ΘΕΡΜΑΪΔΕ»  

ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο (PB2). 

 
Αλαιπηηθόηεξα ε παξνρή ππεξεζηώλ πεξηιακβάλεη:  
 
 
ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Παξαδνηένπ 1.2.2: Αλαθνξέο 
Πξνόδνπ/Progress reports  
Αθνξά ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην Σερληθό Δειηίν, ηελ  
νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ πινπνίεζεο θαη ηελ εθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ εθζέζεσλ 
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πξνόδνπ κέζσ παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ δαπαλώλ θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
έξγνπ, θαζώο θαη ηεο επηκέξνπο απνξξόθεζεο αλά παθέην εξγαζίαο θαη παξαδνηέν. 
Επίζεο, ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθώλ θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε 
ην θπζηθό αληηθείκελν (δξάζεηο), ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν (δαπάλεο) θαη ην ρξνλνδηάγξακκα, 
θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ νινθιήξσζεο ηνπ θάζε «Παξαδνηένπ» θαη «Παθέηνπ 
Εξγαζίαο».  
 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηε πινπνίεζε ηνπ Παξαδνηένπ 1.2.3: πλαληήζεηο Δηαρείξηζεο 
Έξγνπ/Project management meetings   
Αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία κηαο ζπλάληεζεο ηεο νκάδαο Σερληθήο ππνζηήξημεο θαη 
Δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ζηελ ειιεληθή επηιέμηκε πεξηνρή.  
 
ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηε πινπνίεζε ηνπ Παξαδνηένπ 2.2.1: Ελεκεξσηηθή Ηκεξίδα/Info 
Day  
Αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία κηαο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο ζηελ ειιεληθή επηιέμηκε πεξηνρή 
επηθεληξσκέλεο ζε παηδηά θαη νηθνγέλεηεο κε αλαγλσξηζκέλα θαξδηαθά αλαπλεπζηηθά 
πξνβιήκαηα θαη εθηηκώκελν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ πεξίπνπ 200 άηνκα, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη (ελνηθίαζε αίζνπζαο, πξνζθιήζεηο, ηξνθνδνζία, 2 παλό, video θαη 
θσηνγξαθίεο, ζηνιηζκό panel, δειηίν ηύπνπ) 
 
ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 
Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηε πινπνίεζε ηνπ Παξαδνηένπ 2.2.2: Αλακλεζηηθά/ Memorabilia 
Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 2000 θαπέισλ ή άιινπ αληίζηνηρνπ αλακλεζηηθνύ κε έληππε ηελ 
ηαπηόηεηα (Logo) έξγνπ πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηα παηδηά θαη ησλ δύν ρσξώλ). 
 
Σν ζύλνιν ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζα ιάβνπλ ρώξα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζύκβαζεο έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ WE CARE, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Φνξέα. Η 
δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 20.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  
Φ.Π.Α. 24% (16.532,26 € ρσξίο Φ.Π.Α.)  

 
  

 

Η Πρόεδρος ηοσ Γ..  

 

ΟΛΓΑ ΣΙΜΙΚΗ 




