
 
 

Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ 
Δράση/ έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του ΤΑΜΕ 

 
 

 

                               
ΠΡΟΣ  

την ένωση εταιριών με την επωνυμία «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-01-2020   

               
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 
                Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το  με αριθμ. 2-1ΝΕ/2019 Πρακτικό των 

νομίμων εκπροσώπων της αναθέτουσας ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού  (συστημ. Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 83110) για την προμήθεια   
«ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΠΥΛΑΙΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΛΛΗ)»( Αρ. Διακηρ. 1/2020 - (CPV) : 

55320000-9), που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 30-06-2020, για την 

αποσφράγιση και έλεγχο των προσφορών των συμμετεχόντων και ανακηρυχθήκατε 

προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ Ι της 

προμήθειας, ήτοι την παροχή υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα στις Δομές Φιλοξενίας 

στην Θεσσαλονίκη ( Ωραιόκαστρο , Ταγαράδες, Πυλαία) . Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το 

σχετικό  άρθρο της Διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού,  σας καλούμε εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλετε τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα τη Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται  ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση  εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους,  σε σφραγισμένο φάκελο, που 

θα απευθύνεται στην οικεία επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και θα αποσταλεί 

στη διεύθυνση της αναθέτουσας, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης .  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία και διευκρίνιση, 
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης . 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ακριβές αντίγραφο , αυθημερόν  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  
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