
The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries 

in the INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece - Republic of North Macedonia 

2014-2020» 

 
Ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π.11538/21-11-2019 για την 

προμήθεια έντυπου υλικού δημοσιότητας (σχεδιασμός και εκτύπωση)   

  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για την προμήθεια έντυπου υλικού δημοσιότητας (σχεδιασμός και 

εκτύπωση) (CPV: 22140000-3 - Ενημερωτικά έντυπα)  για τις ανάγκες του έργου 

“Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από 

ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme «GREECE - REPUBLIC OF 

NORTH MACEDONIA 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την 

ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA  Cross Border Cooperation 

Programme «GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020», με τη 

συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών 

που  υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 

3/11538/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 

Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος  της πρόσκλησης για την προμήθεια έντυπου υλικού 

δημοσιότητας (σχεδιασμός και εκτύπωση)   η εξής επιχείρηση: 

 

Η ομόρρυθμη επιχείρηση «Γαλαζούλας Δημήτρης &  Σια ΟΕ» με το Διακριτικό Τίτλο 

«VELVETPRINTING», που εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Συντ. Αβδελά 3), με ΑΦΜ: 

999475792, ΔΟΥ Ι΄ Θεσσαλονίκης  για το ποσό των  978,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και συνολικά προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 1212,72€, και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη 

της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία, με την προϋπόθεση προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 

Η υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος “In4Child” 

 

Για την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Σοφία Στεφανίδου 


