
 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε 11 Μαίνπ 2015 

Αξηζκ. Πξση.. 4027 

Ππόζκληζη για απ’εςθείαρ ανάθεζη επγαζιών ζσεδιαζμού και εκηύπωζηρ 

ενηύπων διάσςζηρ και ενημέπωζηρ (brochures, guides etc.) για ηο ημήμα ηων 

Γπάζεων 6.1 “Day Care Center” και 6.2 “ Mobile Unit ” πος ςλοποιεί η «ΑΡΙ – 

Κοινωνική Οπγάνωζη Τποζηήπιξηρ Νέων» ζηο πλαίζιο ηος έπγος «Joint 

strategy for the social protection of vulnerable social groups - ''GIMMIE 

SHELTER''» ηος Ππογπάμμαηορ Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδα - 

Βοςλγαπία 2007-2013 

 

1. Αλαζέηνπζα Αξρή: ΑΡΙ – ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΔΧΝ, 
Πηνιεκαίσλ 35, 54630 Θεζζαινλίθε, 2νο φξνθνο, Σει & Fax: 2310 526150 , e-mail: 
info@arsis.gr. Η ΑΡΙ ζπκκεηέρεη σο Δηαίξνο ζην έξγν «GIMMIE SHELTER: Joint 
strategy for the social protection of vulnerable social groups» (Κνηλή ζηξαηεγηθή γηα 
ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ), πνπ εληάζζεηαη ζην 
Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα - Βνπιγαξία 2007 – 
2013».  
 

2. ηφρνο - Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: ηφρνο ηνπ έξγνπ GIMMIE SHELTER είλαη ε 

ελίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ θαηαγξαθήο, πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ παξακέιεζεο-εγθαηάιεηςεο, εθκεηάιιεπζεο θαη εκπνξίαο παηδηψλ ζηηο 

πεξηνρέο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ (Διιάδα – Βνπιγαξία).  

Η παξνχζα Πξφζθιεζε γηα απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη 

εθηχπσζεο εληχπσλ δηάρπζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ην ηκήκα ησλ Γξάζεσλ ηεο 

ΑΡΙ ζην πιαίζην ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 6. “Establishing a day care center for 

vulnerable social groups” θαη εηδηθφηεξα ζηηο δξάζεηο: 

6.1. Establishment and support of Day Φare center in Thessaloniki 

6.2 Creating  mobile units to record, identify and evaluate cases in need of support 

and, whenever necessary, to refer people to the proper agency. 

mailto:info@arsis.gr


Σα έληππα θαη ην θφζηνο, φπσο πεξηιακβάληηαη ζην Application Form ηνπ έξγνπ, 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Γξάζε ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΟΣΟ 
(ζπκπεξηιακβα-
λνκέλνπ ΦΠΑ) 

6.1 
Day 
Care 
Center 

Dissemination brochures eg. a book 60 pages & tri-fold 
brochure =  500 pieces (book & brochures) X 6,00 € 

3.000,00 € 

6.1 

Day 
Care 
Center 

Guide for providing services for child’s protection (mainly for 
social services and social workers). Guide with Authorities 
and Organizations responsible and/or active for children’s’ 
protection = 20 pages (B5) X 500 copies 

999,20 € 

6.2 

Mobile 
Unit  

Development of broschures:  

1) Generating awareness booklet for children working on 
the street, colored tri-fold brochure, 5.000 X 0,40 € 

2) Information sheets for children Colored Diptych 
brochure 2.500 X 0,4 € (languages: Greek, Albanian, 
Bulgarian) 

3) leaflet for mobile unit 5.000 X 0,4 € 

5.000,00 € 

6.2 

Mobile 
Unit 

Methodological guide for the social street work: 

1) Detailed Guide for social workers (methodology):  100 
pages (A4) X 500 copies = 1.500 € 

2) Short Guide with pictures (cartoons): 30 pages (Β5) X 
1.000 copies = 1.500 € 

3.000,00 € 

  ΤΝΟΛΟ 11.999,20 

 

Σα έληππα ζα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά logos ηνπ Πξνγξάκαηνο, ηνπ Έξγνπ θαη ησλ Δηαίξσλ.  

 

3. πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 11.999,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ή θνηλνπξαμίεο, είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 

Υψξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ, (Ν. 2513/97, ΦΔΚ Α΄139) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία 

θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη 

ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη 

έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην 



εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, νη νπνίεο ππνβάινπλ Πξνζθνξά ζχκθσλα 

κε ηελ παξνχζα Γεκνζηνπνίεζε. 

5. Τπνβνιή Πξνζθνξψλ:  

Οη πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ζπλνιηθά ηα δεηνχκελα έληππα θαη 

ηελ αλάιπζε ηνπ αλσηέξσ Πίλαθα θαη ζα αλαγξάθεηαη ην Πξνζθεξφκελν θφζηνο (κε 

θαη ρσξίο ΦΠΑ) γηα θάζε ζηνηρείν (γξακκή) ηνπ Πίλαθα.  

Γεν γίνονηαι δεκηέρ Πποζθοπέρ για ημήμα ηος ζηηούμενος έπγος. 

Οη Πξνζθνξέο Θα ππνβιεζνχλ είηε ειεθηξνληθά ζην infothes@arsis.gr ή 

ηαρπδξνκηθά ή ηδηνρείξσο ζηε δηεχζπλζε Πηνιεκαίσλ 35, ΣΚ 54630 Θεζζαινλίθε 

(2νο φξνθνο) , Σει & Fax: 2310 526150, Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξεο απφ 

09:00 πκ έσο 16:00 κκ. κέρξη ηελ 10ε Ινπλίνπ 2015. 

 

 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΘΑ ΑΝΑΡΣΗΘΔΙ - ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ 12η  

ΜΑΙΟΤ 2015 ΚΑΙ ΔΩ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΣΗΝ 10η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ 

ΣΗ «ΑΡΙ» (www.arsis.gr) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ INTERREG GREECE-BULGARIA 2007-2013 
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