
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             
 
 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου  2022 

 

ΤΜΗΜΑ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών διαμονής (κράτηση 

δωματίων) 

 

Εν όψει του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Από τις Σέβρες στη Λωζάννη/From Sèvres 

to Lausanne» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίθουσα της Γερουσίας του 

Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», στο 

κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 14 – 

17 Δεκεμβρίου 2022, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 

και τη Δημοκρατία εκ μέρους των διοργανωτών, πρόκειται να αναθέσει σε εταιρία 

την κράτηση δωματίων για τη διαμονή καλεσμένων ομιλητών του συνεδρίου 

προκειμένου να συμμετέχουν στο διεθνές αυτό συνέδριο. 

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς:  

1. ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL  

2. DIVANI HOTEL  

3. AMALIA HOTEL  

να υποβάλουν προσφορές για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 



Ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει τη σχετική προσφορά στις ηλεκτρονικές 

διεύθυνσεις: p.moraiti@parliament.gr  και vdouska@parliament.gr 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 2η Δεκεμβρίου 2022 και 

έως τις 12:00. 

 

Σε κάθε περίπτωση στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

 

Τιμή προσφοράς: 

Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών: 

Τρόπος πληρωμής: 

Γενική περιγραφή υπηρεσίας: 

 

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, 

απορρίπτονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά 

την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η 

παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών 

θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η υπηρεσία με νεότερη 

πρόσκλησή της. 

 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί απαρέγκλιτα τις 

προδιαγραφές του αιτήματος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής & 

Πολυμέσων. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 

τη Δημοκρατία. 

Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος 

της. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, η προσφορά ισχύει για 
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εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή της από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων 

για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.   

Την ανάδοχο εταιρία θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

και της παρακράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 

3 άρθρου 4 του ν. 4013/2011). 

 

 


