
                                                            

                            

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                

                  Θεσσαλονίκη     14   Ιανουαρίου 2020
                  Αριθμ. Πρωτ.: 809301(18256)
                  

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:                
                                

      
ΚΟΙΝ.:
 
     
       

  Συμμετέχοντες
   

 Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
E-mail :S.Pousini@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση  σχετικά  με  την  αναβολή  διενέργειας  συνοπτικών  διαγωνισμών  για  την
ανάθεση παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Τουρισμού  Π.Κ.Μ.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ.πρωτ.604640(13763)/27-12-2019 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

β) Η αριθ.πρωτ. 757167(17158)/27-12-2019  Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

γ) Η αριθ.πρωτ.466630(11221)/27-12-2019  Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

   Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια των συνοπτικών διαγωνισμών  για την
επιλογή αναδόχου των εξής έργων, των οποίων η αποσφράγιση θα πραγματοποιούνταν  στις 16-1-2020:

α) (ώρα 09:00 π.μ.)    «Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν

τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις»  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού

προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (40.322,58 € άνευ Φ.Π.Α.),

β)  (ώρα  11:00  π.μ.)    «Διαδικτυακή προβολή-στρατηγική επικοινωνίας» με  κριτήριο  αξιολόγησης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης ποιότητας  –τιμής

συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (40.322,58 € άνευ Φ.Π.Α.)

και  

γ) (ώρα  13:00  μ.μ.)   «Κάλυψη  δαπανών  επαγγελματιών  για  την  προβολή  του  τουριστικού

προϊόντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας» με  κριτήριο  αξιολόγησης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης ποιότητας  –τιμής  συνολικού

προϋπολογισμού   25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.161,29€ άνευ Φ.Π.Α.), 



ότι  η  διενέργεια  των  διαγωνισμών δε  θα  πραγματοποιηθεί   στις  16-1-2020  ,  όπως  αναφέρεται  στις
σχετικές διακηρύξεις, λόγω αδυναμίας απαρτίας της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού. 

  Η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  για  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  αναβληθεί  για  την  23η
Ιανουαρίου 2020, ημέρα  Πέμπτη, την ίδια ώρα που αναφέρεται αντίστοιχα σε κάθε διακήρυξη.

                           

                                                                                                                Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Αν.Προϊστάμενος   Δ/νσης Οικονομικού
                              

                                                                                                     

                                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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