
 
 
 

 
 

 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,

     

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνές, T.K 13677 
Πληροφορίες: ΣΕΜΛΙ ΣΟΝΙΑ 
Τηλέφωνο: 210 24 20 226 
EMAIL: ssemli@prokeka.gr  
Website: www.aemy.gr 

 

Για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, 
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ

(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη 
Διερμηνείας)» Με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Κριτήριο αξιολόγησης

Πλέον συμφέρουσα
οικονομική άποψη 

προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου 

Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο 

Προμηθειών 
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Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 

    

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                             Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

                             website 

  Ολυμπιακό Χωριό, 

  Αρ.Πρωτ.: 9535

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ια την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, για τις ανάγκες της Δράσης
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών 

(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη 
Διερμηνείας)» Με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έως 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Δικτυακό Τόπο της 

Εταιρείας 
Πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη 
προσφορά  

20/10/2020 

CPV 63510000-7 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ

Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου 

Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Γραφείο 
30/10/2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο  

Ολυμπιακό Χωριό, 19/10/2020 

9535 

για τις ανάγκες της Δράσης 
αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών – 

(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη - Υπηρεσίες 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Δικτυακό Τόπο της 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 

ΑΔΑ: ΨΑΚΧΟΡΡ3-ΔΡ5



 
 
 

 
 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, (ΑΕΜΥ Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1.1 τις διατάξεις του Ν. 3580/2007

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18
1.2 τις διατάξεις του Ν. 4250/2014

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

1.3 τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου 
Νόμου.  

1.4 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.5 τις διατάξεις του Ν. 3861/2010
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.6 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

1.7 τις διατάξεις του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004)
Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,

1.8 τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27
όπως ισχύει, 

1.9 τις διατάξεις του Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30
του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. 
1.10 το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ

Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 
Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»
όπως εγκρίθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ (ID: 71194), καθώς και τη σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 
456/17-01-2020 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, όπως εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 43 
θέμα1ο /09-12-2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ Α.Ε.

1.11 την υπ’ αριθμ. ΤΑΜΕ/30/2
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ
(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 
Διερμηνείας)» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για τα ημερολογιακά έτη 2017
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α. 
ΩΩΓΤ46ΜΤΛΒ-604) 

1.12 το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 

1.13 της υποπαραγράφου Δ9 του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις: Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης……..» σχετικά με δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας
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Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, (ΑΕΜΥ Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη:  

Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου 

Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτ
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, 
Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» 

Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30-3-1963) «Περί ανωνύμων εταιρειών»
του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»

ο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ
Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική 
Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)501
όπως εγκρίθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ (ID: 71194), καθώς και τη σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2020 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, όπως εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 43 
2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ Α.Ε. 

ιθμ. ΤΑΜΕ/30/2-ρξα΄/20-12-2019 «Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης 
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 
(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

)» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για τα ημερολογιακά έτη 2017-2019 της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α. 

ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου 

ης υποπαραγράφου Δ9 του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις: Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης……..» σχετικά με δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας

«Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
2007) όπως ισχύει σήμερα. 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου 

(ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

Προπτωχευτική διαδικασία 

Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

«Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, 

«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» 

«Περί ανωνύμων εταιρειών» 
Α.Ε.» 

ο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-
(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510», 
όπως εγκρίθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ (ID: 71194), καθώς και τη σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2020 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, όπως εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 43 

2019 «Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης 
Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – 

(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 
)» με κωδικό ΟΠΣ 5010510 από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 

2019 της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α. 

ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου 

ης υποπαραγράφου Δ9 του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις: Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης……..» σχετικά με δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας 

ΑΔΑ: ΨΑΚΧΟΡΡ3-ΔΡ5



 
 
 

 
 

1.14 την ανάγκη μετακινήσεων εκτός έδρας στην Βόρεια Ελλάδα (Παρανέστι Δράμας, Ξάνθη, Φυλάκιο 
Ορεστιάδας) και στα νησιά Λέσβο και Κω, 
υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών».

1.15 την με αριθμ. πρωτ. 8991/05
την έγκριση  πρόσκλησης συλλογής  προσφορών για την προμήθεια υπηρε
διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, προϋπολογισμού έως 5.000,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ:6ΣΟΠΟΡΡ3

 

Προκηρύσσει πρόσκληση συλλογής προσφορών για 
 
Προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, για τις ανάγκες της Δράσης «Ανάπτυξη 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ
(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχ
Διερμηνείας)» Με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Eπι πιστώσει παροχή υπηρεσιών 
μετακίνησης διαμονής & ενοικίασης ΙΧ
 
Εξεύρεση των συμφερότερων από οικονομικής άποψης όρων, (σχέση προσφοράς παρεχόμενων 
υπηρεσιών και τιμής κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη μετακίνησης)
(αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, μέσων μαζ
επιβατηγών ΙΧ οχημάτων, για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας στην δράση (ΣΑΕ 791/2, με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510). 
 

Η προϋπολογισθείσα αξία των υπηρεσιών είναι 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα της 
εταιρείας ΑΕΜΥ ΑΕ, Γεωργίου Δαμάσκου 
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ην ανάγκη μετακινήσεων εκτός έδρας στην Βόρεια Ελλάδα (Παρανέστι Δράμας, Ξάνθη, Φυλάκιο 
δας) και στα νησιά Λέσβο και Κω,  για λόγους έλεγχου και συντονισμού των παρεχόμενων 

αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης που λειτουργούν στα πλαίσια
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών».
ην με αριθμ. πρωτ. 8991/05-10-2020 απόφασης της υπ’αριθμ. 40(θέμα 7) του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ για 

την έγκριση  πρόσκλησης συλλογής  προσφορών για την προμήθεια υπηρε
διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, προϋπολογισμού έως 5.000,00€ (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ:6ΣΟΠΟΡΡ3-Ν4Α) 

Προκηρύσσει πρόσκληση συλλογής προσφορών για την:  

ρομήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, για τις ανάγκες της Δράσης «Ανάπτυξη 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών 
(Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη 
Διερμηνείας)» Με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510 

πι πιστώσει παροχή υπηρεσιών (30 ημερών από την έκδοση των παραστατικών) 
διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας στην δράση

ξεύρεση των συμφερότερων από οικονομικής άποψης όρων, (σχέση προσφοράς παρεχόμενων 
υπηρεσιών και τιμής κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη μετακίνησης), για την παροχή εισιτηρίων 

μέσων μαζικής μεταφοράς, κλπ.), διαμονής (ξενοδοχείο, κλπ.) και 
επιβατηγών ΙΧ οχημάτων, για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας στην δράση (ΣΑΕ 791/2, με 

Η προϋπολογισθείσα αξία των υπηρεσιών είναι έως 5.000,00€ (Πέντε Χιλ
 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα της 
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακού Χωριό, Αχαρνές, ΤΚ 13677.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

για τα Προ.Κε.Κ.Α. 
 
 
 

Κουρτσούνης Θεόδωρος 
 

ην ανάγκη μετακινήσεων εκτός έδρας στην Βόρεια Ελλάδα (Παρανέστι Δράμας, Ξάνθη, Φυλάκιο 
έλεγχου και συντονισμού των παρεχόμενων 

Κράτησης που λειτουργούν στα πλαίσια της Δράσης 
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών». 

2020 απόφασης της υπ’αριθμ. 40(θέμα 7) του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ για 
την έγκριση  πρόσκλησης συλλογής  προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, 
διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) 

ρομήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής & ενοικίασης ΙΧ, για τις ανάγκες της Δράσης «Ανάπτυξη 
αναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών – 

ολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη - Υπηρεσίες 

(30 ημερών από την έκδοση των παραστατικών) για έξοδα 
των εργαζομένων της εταιρείας στην δράση.  

ξεύρεση των συμφερότερων από οικονομικής άποψης όρων, (σχέση προσφοράς παρεχόμενων 
για την παροχή εισιτηρίων 

(ξενοδοχείο, κλπ.) και ενοικίασης 
επιβατηγών ΙΧ οχημάτων, για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας στην δράση (ΣΑΕ 791/2, με 

Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα της 
13677. 

ΑΔΑ: ΨΑΚΧΟΡΡ3-ΔΡ5


		2020-10-20T11:37:18+0300
	Athens




