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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πρόκειται να πραγματοποιήσει το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 

2013 και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός φορτηγού αυτοκινήτου επαγγελματικής χρήσης με τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού τύπου, πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο με τις εξής κατ’ ελάχιστον 

προδιαγραφές: κυβισμός 1600cc, ωφέλιμο φορτίο 750 κιλά, όγκος χώρου φόρτωσης 3 κυβικά μέτρα, 

ισχύς κινητήρα 90hp, με υψηλή οροφή, συρόμενη πλευρική πόρτα, και μεγάλες πίσω θύρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις  προσφορές, από  05-02-2013 έως  11-02-2013 στα γραφεία του 

Κοι.Σ.Π.Ε., ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση του φορέα 

Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 324333, fax. 2313 588784, E-mail: koispethess@gmail.com, στις 

οποίες απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται: 

 Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, 

 Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους ( καθαρή αξία , ΦΠΑ, έξοδα πινακίδων), 

 Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι παράδοσης του αυτοκινήτου, 

 Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες service και τεχνικής 

υποστήριξης, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή/ έκπτωση ανταλλακτικών, κα). 

 

Η δημοσίευση της παρούσας δε δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, 

έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια 

να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και συμφερότερη να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες του έργου.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ 

 

Στυλιανός Χατζηγεωργιάδης 
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