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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2249/2014 

 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό 
Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Ε. 271/18-07-2014) για την ανάδειξη ανάδοχου ή 
αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων 
και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) στο πλαίσιο της Πράξης "Αλκυόνη: Εθνική 
Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού" με κωδικό ΟΠΣ πράξης 
346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, 
μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
τμήματα: 
 
Τμήμα Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 
ευαισθητοποίησης   
Τμήμα Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  
Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό 
πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (158.500,00€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά είτε για το σύνολο από 
Παρασκευή 01/08/2014 μέχρι και Τετάρτη 10/09/2014 και ώρα 14:00  
Αποσφράγιση προσφορών: 15/09/2014 ημέρα Δευτέρα  ώρα 10:00 γραφεία της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526 
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/ 
(ανακοινώσεις/νέα), στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. http://www.ygeia-
pronoia.gr/ Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 
και σε δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες. 
 Η Επιστημονικά Υπεύθυνη 

 
 

……..………………… 
Ιωάννα Αντωνιάδου – Κουμάτου 
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