
 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 2015 

Αριθμ. Πρωτ.: 3853 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ»  ΓΙΑ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6.1 " DAY CARE CENTERS  FOR VULNERABLE SOCIAL 

GROUPS” ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL 

PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS - ''GIMMIE SHELTER''» ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, 

Πτολεμαίων 35, 54630 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Τηλ & Fax: 2310 526150 , e-mail: 

info@arsis.gr 

2. Στόχος - Περιγραφή του έργου: Στόχος του έργου GIMMIE SHELTER είναι η 

ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής, πρόληψης και καταπολέμησης του 

φαινομένου παραμέλησης-εγκατάλειψης, εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών στις 

περιοχές συνεργασίας των δύο χωρών (Ελλάδα – Βουλγαρία).  

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στο  παρδοτέο 6.1.3. Establishment and support of 

"Day Care Support and Training Center" in Thessaloniki / Hall B όπως περιγράφεται  

στο Application Form του Έργου. Ειδικότερα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης σε 

κλειστό χώρο κτιρίου, περίπου 150 τ.μ. στεγάζεται το Κέντρο Υποστήριξης Νέων 

(Day Care Support and Training Center" in Thessaloniki / Hall B) της Κοινωνικής 

Οργάνωσης ΑΡΣΙΣ. Ο εσωτερικός χώρος του Κέντρου  απαιτεί εργασίες 

συντήρησης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης ώστε να καταστεί λειτουργικότερος και 

να εξυπηρετεί ομαλά και με ασφάλεια τις ανάγκες λειτουργίας κέντρου υποστήριξης 

νέων και να αποφευχθούν τυχόν μη αναστρέψιμες φθορές 



3. Προϋπολογισμός έργου: 30.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4. Διαδικασία ανάθεσης: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου 

πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφορά 

σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 

νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες, είναι 

εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι 

εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, (Ν. 2513/97, ΦΕΚ Α΄139) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία 

κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει 

τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και 

έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 

εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, οι οποίες πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο τεύχος της προκήρυξης. 

6. Διάθεση των εγγράφων: Η Διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από 

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, Πτολεμαίων 35, 54630 

Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Τηλ & Fax: 2310 526150 , e-mail: info@arsis.gr από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09:00 πμ έως 16:00 μμ. 

7. Τόπος κατάθεσης εγγράφων: Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η ΑΡΣΙΣ 

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, Πτολεμαίων 35, 54630 

Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, είτε ιδιοχείρως αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε με συστημένη επιστολή, ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) ως την 30/4/2015, Ώρα: 14:00 μ.μ. Προσφορές που 

πρωτοκολλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. 

8. Διάρκεια της σύμβασης: 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  

9. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 

30/04/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στην ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, Πτολεμαίων 35, 54630 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Τηλ & 

Fax: 2310 526150 , e-mail: info@arsis.gr 

mailto:info@arsis.gr

