
 
 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ5758/14-12-2022 

 

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 

κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

στους Ταγαράδες και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στο 

γραφείο Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και του γραφείου διοικητικής 

υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.380,00 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ και 1.711,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων 

αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου 

«ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025, 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών  

συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στη 

Μακρινίτσα Βόλου και στο γραφείο Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και του 

γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη. 

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας 

απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
6 30,00 € 180,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2  
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
4 30,00 € 120,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3  
ΑΛΕΞ/ΛΗ (ΦΡΙΞΟΣ) 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
8 30,00 € 240,00 € 

Αποκατάσταση βλάβης 
σύνδεσης 

κλιματιστικής μονάδας 
(αποκατάσταση 

διαρροής) 

1 150,00 € 150,00 € 



 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 4 
ΑΛΕΞ/ΛΗ (ΕΛΛΗ) 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
12 30,00 € 360,00 € 

ΤΜΗΜΑ 5α 
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
3 30,00 € 90,00 € 

ΤΜΗΜΑ 5β  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
2 30,00 € 60,00 € 

ΤΜΗΜΑ 6  
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ 

Συντήρηση 
κλιματιστικών 

μονάδων 
6 30,00 € 180,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.380,00 € 

ΦΠΑ 24% 331,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.711,20 € 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, 
προσφέροντας για το σύνολο των υπηρεσιών για το κάθε ΤΜΗΜΑ, προσφέροντας για ένα 
ή περισσότερα τμήματα. 

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η παροχή υπηρεσιών θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
προσφερόμενης τιμής άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν. 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 
4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας 
(ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). 

• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη 

• Fax: 2310526150 

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com 

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 22/12/2022 ώρα 
15.00  

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα 
προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr 

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr 

http://www.arsis.gr/


 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr 
ή στα τηλέφωνα: 2316009753, 2316007622. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ 


