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       ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θέμα:  Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης με την αγορά στο πλαίσιο 
επικείμενης Προ- Εμπορικής Δημόσιας Σύμβασης.   

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με το ακρωνύμιο INCAREHEART θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε 
σε μια σειρά εκδηλώσεων (διαβουλεύσεις με την αγορά) που θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο του 2021 και 
έχουν ως στόχο να ενημερώσουν έγκαιρα τους δυνητικούς αναδόχους μιας επικείμενης Προ-εμπορικής 
Δημόσιας Σύμβασης.   

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου INCAREHEART θα υλοποιηθεί μια Προ-εμπορική Δημόσια Σύμβαση 
για την προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Κάθε αναθέτουσα 
αρχή (από τις 5 συνολικά) θα διοργανώσει μια εκδήλωση διαβούλευσης με την αγορά στην τοπική της 
γλώσσα για να προσελκύσει εθνικούς φορείς. Επιπλέον θα διοργανωθεί και ένα διεθνές διαδικτυακό 
συνέδριο σε διεθνές επίπεδο με το ίδιο θέμα στα αγγλικά.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 
με την υποστήριξη του One Stop Liaison Office - Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας, θα διοργανώσει εκδήλωση διαβούλευσης με την αγορά στις 17/06/2021 και ώρα 
13:00-15:00 διαδικτυακά, στα ελληνικά.  

Η εγγραφή τόσο για την τοπική εκδήλωση της ΠΚΜ όσο και για τις άλλες τοπικές εκδηλώσεις αλλά και 
για το διεθνές συνέδριο είναι δυνατή μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του έργου: 
https://incareheart.eu/#OMC. 

Ειδικότερα για την τοπική εκδήλωση της ΠΚΜ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τη φόρμα 
συμμετοχής (registration form) στον εξής σύνδεσμο: https://incareheart.eu/omc/omc-thessaloniki/. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε το έργο INCAREHEART, τις 
Προ-εμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίγονται μέσω της 
συμμετοχής στις συμβάσεις αυτές.  

Παρακάτω, βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο INCAREHEART και το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε: 
Βασίλης Τσανίδης, Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τηλ. 2313 319 605  
Μαντζανάκης Σταύρος, Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τηλ: 
2313 319668 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος  
της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης  

Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κ.Μακεδονίας 
           Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
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Σχετικά με την Προ-εμπορική Δημόσια Σύμβαση (PCP) του έργου με το ακρωνύμιο INCAREHEART  
 

 
 
 
Το έργο INCAREHEART ενώνει πέντε αναθέτουσες αρχές: Περιφέρεια Jämtland Härjedalen (Σουηδία), 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Ιταλία), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), Santa 
Casa Da Misericordia Da Amadora (Πορτογαλία) και Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας. Σκοπός του είναι η 
από κοινού προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) για την ανάπτυξη καινοτόμων 
ψηφιακών λύσεων ολοκληρωμένης πρόνοιας για την αποτελεσματική διαχείριση προηγμένης δια-
τομεακής υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για την ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων υποστήριξης όσον 
αφορά σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.  
     
Για πρώτη φορά, μια σειρά χαρακτηριστικών θα ενσωματωθεί σε μια ολοκληρωμένη λύση για την 
αποτελεσματική διάδραση διαφορετικών παρόχων φροντίδας, οικογενειακών φροντιστών και ασθενών 
σε μια κοινή διαδικασία περίθαλψης για τη Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια. Η λύση θα εμπεριέχει στοιχεία 
όπως η διάγνωση, η εντατική θεραπεία και η από κοινού διαχείριση της μακροχρόνιας περίθαλψης.  
 
Οι διαβουλεύσεις με την αγορά έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021. Ο δημόσιος διαγωνισμός 
θα ακολουθήσει μετά τη λήξη της προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά και  αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2021. 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η συμμετοχή στη διαβούλευση με την αγορά δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να εξοικειωθείτε με 
την επικείμενη διαδικασία προμηθειών στο πλαίσιο μιας Προ-Εμπορικής Δημόσιας Σύμβασης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

13:00 – 13:05 
Local institutional welcome 

13:05 – 13:35 
INCAREHEART main challenges and scope 

 Building blocks 
 Use cases 

 
13:35 – 13:50 
Q&A 

13:50 – 14:05 
Pre-Commercial Procurement as a tool. Benefits and practicalities. 

14:05 – 14:15 
INCAREHEART PCP phases and tender process 

14:15 – 14:30 
Q&A 

14:30 – 14:40 
INCAREHEART Open Market Consultation and Next Steps 

 OMC local and international events 
 Matchmaking and consortia building 
 OMC questionnaire 

 
14:40 – 15:00 
Wrap up & closing 


