
  

Στουρνάρη 57,10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201,  d.katrinis@praksis.gr ,  
       Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης 

       
 
 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση για την προμήθεια  Τριών (3) επιβατικών  αυτοκινήτων τύπου βαν  στο πλαίσιο 
του Προγράμματος RELOCATION SCHEME AND EMERGENCY REPORT, 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 
 

Αποφασίζει 

1.Την έγκριση της δαπάνης  για προμήθεια τριών (3) επιβατικών  αυτοκινήτων τύπου βαν, 
συνολικού προϋπολογισμού 96.000,00 € με ΦΠΑ και συγκεκριμένα για την προμήθεια : 
 

 Τριών (3) επιβατικών  αυτοκινήτων τύπου βαν  βάσει των προδιαγραφών που 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 
τoυ Σωματείου PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα για μεταφορά ανηλίκων από και προς τους 
Ξενώνες Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

  Την αναζήτηση  προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους από επιχειρήσεις  με συναφή 
επαγγελματική δραστηριότητα και την ανάθεση της προμήθειας. 

 Την ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική 
τιμή (χωρίς ΦΠΑ), με βάση το συνημμένο υπόδειγμα .  

 Καταληκτική Ημερομηνία αποδοχής προσφορών είναι η Τετάρτη 10 Αυγούστου  2016 . 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 
 

 
 

       ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 

  
 
 
 

 
     

Αθήνα, 1/8/16 
Αριθ. πρωτ.:  Δ5921 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 Κυβισμός : 1600 ( κ.εκ )  

 Πετρελαιοκίνητο  

 Κινητήρας ΕURO 6  

 8/9 θέσεων  

 Λευκού χρώματος  

 Κλιματιζόμενο  

 
 

Επίσης θα εκτιμηθούν επιπρόσθετες παροχές – σε εξοπλισμό, υπηρεσίες ( όπως δωρεάν 

ασφάλιση - οδική βοήθεια, πολυετή εγγύηση ), οι οποίες θα δηλώνονται ρητά στην 

κατατεθημένη προσφορά . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  
 

Προς:     PR.A.K.S.I.S  
 
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια επιβατικών οχημάτων τύπου βαν  . 

Ημερομηνία: ____________________ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ  3   

 
Γ. Πρόσθετες πληροφορίες 
1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι __________________ ημέρες. 
2. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν σε _____________________ημέρες. 
3. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τέλη ταξινόμησης / πινακίδες  
.  
 

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς για την προμήθεια ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   στην τιμή των : 
 

 
Σημείωση:  

 Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.  
 Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στην « PRAKSIS», Στουρνάρη 57 , Αθήνα, 

10432, Υπόψη Κατρίνη Δημήτρη, ΜΑΖΊ με αναλυτική προσφορά της επιχείρησης σας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕ 
ΦΠΑ 

  

Εταιρία/Επιχείρηση     

Όνομα Προσφέροντος   

Ιδιότητα  

Υπογραφή  

Σφραγίδα  


