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Αθήνα 19/11/2015 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  

 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος που υλοποιεί με τη 

χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  καλεί ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών 

μονάδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Κω, Σάμο, Λέρο , Χίο και Ρόδο, προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορές σε Eυρώ, για την κάλυψη των αναγκών διαμονής Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων. 

 

Οι προσφορές  που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 

α) Διαθεσιμότητα κλινών προς φιλοξενία ανά ξενοδοχειακή μονάδα 

β) Κόστος διαμονής ανά κλίνη (συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστο τριών γευμάτων ημερησίως ανά 

φιλοξενούμενο άτομο) 

 

Προσφορές δύναται να υποβάλουν ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα από την Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Κω, Σάμο, Λέρο, Χίο και Ρόδο.  

 

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών θα έχει ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο 

έως και 31/12/2015. 

 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως και την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου PRAKSIS info@praksis.gr με την ένδειξη: 

Προσφορά για Πρόγραμμα Στέγασης. 

 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του Σωματείου. Οι 

υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία που αναφέρει η πρόσκληση για υποβολή προσφορών και οι επιτυχόντες  θα 

κληθούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα και να συνυπογράψουν το Συμφωνητικό 

Συνεργασίας.  

 

Ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (ήτοι έως τις 

24/11/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του 

Σωματείου: info@praksis.gr με θέμα μηνύματος: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ. 

 

Ειδική σημείωση: 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει εξ΄ορισμού να περιλαμβάνει: 

-Τιμή ανά κλίνη ανά άτομο στην οποία τιμή θα συνυπολογίζονται  τρία (3) γεύματα σε ημερήσια βάση 

-Θα πρέπει το μεσημεριανό γεύμα κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει σαλάτα, κυρίως γεύμα και 

αναψυκτικό και το βραδινό γεύμα σαλάτα, κυρίως γεύμα και φρούτο. 



-Επιπλέον μέσω των προσφορών θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των 

γευμάτων σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για ειδικό διαιτολόγιο. 

  

Για πληροφορίες, ερωτήματα και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνετε αίτημα στο info@praksis.gr με 

θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

 
 

 

Τζανέτος Αντύπας 

    
 


