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ΘΕΜΑ: «Απόφαση για σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου κατασκευαστικών εργασιών  στο πλαίσιο 
του Προγράμματος RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY RESPONSE, το οποίο υλοποιείται από 
το Σωματείο PRAKSIS και χρηματοδοτείται από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
( UNHCR )». 
 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ PR.A.K.S.I.S  
Έχοντας υπόψη  : 
 

 Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των έργων του σωματείου 
PR.A.K.S.I.S. 

 To Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ( UNHCR ) και του Σωματείου PR.A.K.S.I.S (AGREEMENT SYMBOL: 

GRC01/2016/PILLAR1/0000000044/000 
 Τη φύση και το αντικείμενο του προγράμματος, όπως επίσης την έκτακτη και 

επιτακτική ανάγκη για τη στέγαση των ωφελουμένων  
 

Αποφασίζει 

1.Την πρόσκληση για  υποβολή προσφορών από κατασκευαστικές – επισκευαστικές εταιρείες ( ή 
μεμονωμένους εργολάβους ) σχετικά με εργασίες που θα γίνουν σε χώρους που θα φιλοξενήσουν 
ωφελούμενους όπως ακόμη και προσωπικό που θα απασχοληθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου 
προγράμματος.  
 
 
2. Την αναζήτηση  προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους από επιχειρήσεις  με συναφή 
επαγγελματική δραστηριότητα και την ανάθεση της προμήθειας. 
 
3.Την ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση που θα συμμορφωθεί πλήρως στις προδιαγραφές 
εκτέλεσης του έργου. 
 
4. Καταληκτική Ημερομηνία αποδοχής προσφορών είναι η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου  2016 . 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
     

Αθήνα, 25/1/2016 
Αριθ. πρωτ.:  Δ5221Α 



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 
 
 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ( ΝΑΙ/ΟΧΙ ) 
Ανάληψη παντός τύπου κατασκευαστικών εργασιών από 
εξειδικευμένους τεχνίτες  : 
 

 Διαμόρφωση χώρων 

 Ελαιοχρωματισμοί  

 Τοποθετήσεις ηλεκτρικών συσκευών 

 Επισκευές – επιδιορθώσεις υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 

 Επισκευές – επιδιορθώσεις ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων 

 Ξυλουργικές εργασίες 

 

Διαθέσιμο εξειδικευμένο, εργατικό δυναμικό το οποίο θα 
βρίσκεται σε αναμονή για την κάλυψη των 
προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών, αλλά και για την 
κάλυψη των επείγουσων/έκτακτων εργασιών που αφορούν 
το Σωματείο PRAKSIS.  
 

 

Άμεση απόκριση στις ανάγκες του Σωματείου από τη στιγμή 
που θα ζητηθεί, ακόμη και εντός της ίδια ημέρας ( 
συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών ) σε 
ένα ή και περισσότερα σημεία στην περιοχή της Αττικής.  

 

Το κόστος των εργασιών θα ποικίλουν ανάλογα με τη φύση 
της εκάστοτε εργασίας και πάντα εντός των πλαισίων της 
αγοράς με συμπίεση προς την συμφερότερη τιμή.  
 

 

Όποια βλάβη ή απαιτούμενη ανάγκη για επισκευή 
εργασίας που έχει ήδη  καλυφθεί από το συμφωνητικό 
συνεργασίας  λάβει χώρα εντός εξαμήνου, θα 
αποκαθίσταται δωρεάν και χωρίς επιπλέον χρέωσης της 
επίσκεψης του συνεργείου.  

 

 
 
 
 



Εταιρία/Επιχείρηση     

Όνομα Προσφέροντος   

Ιδιότητα  

Υπογραφή  

Σφραγίδα  


