
 

 
  

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο του υποέργου «Έναρξη και Πιλοτική 

Λειτουργία» της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και  κωδικό 

ΟΠΣ 376053, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥπΥΚΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14  – «Εδραίωση της 

μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση 

της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να 

αναθέσει : 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, προϋπολογισμού € 5.000 (επιπλέον του Φ.Π.Α. 23 %). 
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:   

- 24 μήνες   

 
Περιγραφή του έργου: 

Για τις ανάγκες του έργου και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να 

συμμετέχει σε συναντήσεις, όποτε και όπου αυτές ορίζονται και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέο: Υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης 

προόδου, τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Τεχνικών Δελτίων Υποέργου, σύνταξη έκθεσης 

ολοκλήρωσης πράξης. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις 

κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

α) οι προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας συναφείς δραστηριότητες με το 

περιεχόμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

υλοποίηση έργων συναφούς αντικειμένου με το υπό ανάθεση έργο. 



 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

. 

 
Ενημέρωση ενδιαφερόμενων  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, από τα 

γραφεία του Φορέα Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 324333, fax. 2313 588784, E-mail: 

koispethess@gmail.com. Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα. Ηλιάδου Στέλα (Λογιστήριο).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ,από 11/11/2013 μέχρι και τις  

20/11/2013  και ώρα 12:00 πμ, ιδιοχείρως  ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη  διεύθυνση του 

φορέα Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 

 

 


