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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μίσθωση Δωματίων Ξενοδοχείων 
και Διαμερισμάτων Βραχυπρόθεσμης μίσθωσης 

 

H Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων», στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και 

Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) και στο πλαίσιο του προγράμματος «Providing 

urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case 

management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF αναζητά 

δωμάτια ξενοδοχείων και διαμερισμάτων  βραχυπρόθεσμης μισθώσεως προς ευκαιριακή μίσθωση.  

 Τα δωμάτια θα  αξιοποιηθούν για την έκτακτη φιλοξενία αστέγων και άλλων ατόμων εξυπηρετούμενων 

από την ΑΡΣΙΣ τα οποία έχουν ανάγκη για επείγουσα φιλοξενία ( πρόσφυγες, οικογένειες, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι, άτομα  που έχουν ζητήσει άσυλο στη χώρα μας, άτομα που  αναμένουν τη μετεγκατάστασή 

τους σε άλλες χώρες της ΕΕ κ.α.) . 

Τα δωμάτια των ξενοδοχείων και των διαμερισμάτων  βραχυπρόθεσης μισθώσεως  πρέπει να είναι 

μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα με πρωινό. Οι τιμές θα παραμένουν σταθερές για όλη τη 

διάρκεια του έργου. Επιπλέον, τα δωμάτια των ξενοδοχείων θα πρέπει να είναι καθαρά και να έχουν 

ψυγείο, τηλεόραση, είδη μπάνιου και ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο και τα δωμάτια των 

διαμερισμάτων  βραχυπρόθεσης μισθώσεως θα πρέπει να έχουν όλα τα παραπάνω και επιπλέον κουζίνα 

(εστία μαγειρέματος ή/και φουρνάκι) και μαγειρικά σκεύη . 

Χρόνος Υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας: Ο χρόνος υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας 

είναι από 15/03/2018 έως 31/05/2018. 

Τόπος υλοποίησης της υπηρεσίας: Tα ξενοδοχεία και τα διαμερίσματα  βραχυπρόθεσμης μισθώσεως θα 

πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο Θεσσαλονίκης 



 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνεται εντός 7 ημερών μετά την έκδοση του 

αντίστοιχου παραστατικού για τα ξενοδοχεία και τα διαμερίσματα  βραχυπρόθεσμης μισθώσεως καθώς 

και την ηλεκτρονική υποβολή στο taxis του αντίστοιχου συμβολαίου στην περίπτωση των διαμερισμάτων  

βραχυπρόθεσμης μισθώσεως , και την παράδοσή του στην Άρσις. 

Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει έως την 23η Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00 με κάθε 

πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στα γραφεία της Αναθέτουσας Οργάνωσης στην Εγνατίας 30 στη 

Θεσσαλονίκη, είτε με αποστολή φάξ στον αριθμό 2310552813, είτε με αποστολή επιστολής 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Οργάνωσης 

arsisprocurement@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Από το σύνολο των προσφορών θα δημιουργηθεί σχετική λίστα με αύξουσα σειρά βάσει τιμής 

ενοικίασης ανά ημέρα. Όταν προκύπτει ανάγκη μίσθωσης, θα γίνεται επικοινωνία με τον πρώτο 

προσφέροντα στη λίστα, σε περίπτωση που ο πρώτος προσφέρων δεν έχει διαθέσιμο δωμάτιο θα γίνεται 

επικοινωνία με τον επόμενο κ.ο.κ. 

 

 

 

 


