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Provision of Hotel Accommodation Services for Persons of Concern in the Islands 

Παροχή Υπηρεσιών Στέγασης σε Ξενοδοχεία για Αιτούντες Άσυλο και Πρόσφυγες στα Νησιά 

Annex A-Terms of reference. 

Παράρτημα Α - Όροι αναφοράς. 

 

 [English text follows] 

Αντικείμενο:  

Παροχή Στέγασης και συναφών υπηρεσιών από επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ξενώνες, απλά 

καταλύματα με πρωινό (bed and breakfasts), ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας) που 

διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού ή άλλη αρμόδια αρχή, για 

αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στα νησιά.  

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) πρόκειται να αναθέσει συμβάσεις σε προμηθευτές 

οι οποίοι συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και προσφέρουν την καλύτερη δυνατή τιμή, υπό 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

- Οι χρεώσεις στέγασης διαμορφώνονται βάσει του κανόνα πληρότητας (για τον συνολικό αριθμό 

κρεβατιών που έχουν καταληφθεί).  

- Οι χρεώσεις διατροφής (φαγητό / γεύματα) διαμορφώνονται βάσει του πραγματικού αριθμού των 

ενοίκων άνω των 2 ετών που διαμένουν στο ξενοδοχείο.  

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει 15 κλίνες στη σύμβαση της Υ.Α. και σε 

δεδομένη χρονική περίοδο υπάρχουν 10 αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ηλικίας άνω των 2 ετών που 

διαμένουν στο ξενοδοχείο, η Υ.Α. θα πληρώσει για τα δωμάτια και τη διατροφή που προβλέπονται στη 

συμφωνίας μας, στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε βάσει του παρόντος, μόνο για τα 

10 άτομα που πραγματικά διαμένουν στο ξενοδοχείο και που τους προσφέρεται διατροφή.  

- Η σύνθεση του πληθυσμού που θα φιλοξενηθεί ενδέχεται να ποικίλει, από  οικογένειες, μητέρες που 

είναι μόνες τους ή και άνδρες που είναι μόνοι τους, ενώ στο μέτρο του δυνατού, δεν θα πρέπει να 

στεγάζονται στο ίδιο δωμάτιο άτομα διαφορετικού φύλου που δεν έχουν οικογενειακό δεσμό μεταξύ 

τους.  Η κατανομή των ατόμων στα δωμάτια θα πραγματοποιηθεί από την Υ.Α. ή από ΜΚΟ εταίρους 

της Υ.Α., σε συνεργασία με τον προμηθευτή.  

- Η Υ.Α. θα διασφαλίσει την περιορισμένη και συνεπή παρουσία κοινωνικού λειτουργού και διερμηνέων 

μέσω των ΜΚΟ εταίρων της, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους δικαιούχους και να 

παρεμβαίνουν όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

- Στις τιμές μονάδας δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, δεδομένου ότι η Υ.Α. χαίρει απαλλαγής. Η 

καταβολή του ΦΠΑ θα γίνει από την Υ.Α. σε δεύτερη φάση, μετά την καταβολή του καθαρού ποσού 

κάθε τιμολογίου.   

- Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, ο φόρος ανά δωμάτιο θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά του 

προμηθευτή.  

 

Προϋποθέσεις:  

1. Άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού ή την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.  

2. Άμεση διαθεσιμότητα και περίοδος έναρξης για μια σύμβαση διάρκειας 3 μηνών.  
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3. Γενικές υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης των χώρων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των 

υπνοδωματίων κάθε εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των λευκών ειδών) ή όταν απαιτείται άμεση αλλαγή 

των ενοίκων, - παροχή χαρτιού υγείας.  

4. Διαθέσιμες επιλογές θέρμανσης και ψύξης,  

5. Πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις για πλύσιμο ρούχων, παρέχοντας  τουλάχιστον τη δυνατότητα για 

πλύσιμο στο χέρι και στέγνωμα των ρούχων, καθώς και διαθέσιμο απορρυπαντικό (σκόνη).  

6. Το προσωπικό της Υ.Α. ή το ορισθέν προσωπικό των εταίρων της Υ.Α. πρέπει να μπορεί να έχει 

πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όποτε απαιτείται, προκειμένου να έρχονται σε επαφή με τους ενοίκους, να 

παρέχουν πληροφορίες, να διεξάγουν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να παρέχουν 

συμβουλευτική καθοδήγηση και οποιαδήποτε άλλα σχετική βοήθεια.  

8. Συμπεριλαμβάνεται το φαγητό / γεύματα (3 θρεπτικά γεύματα ημερησίως - πρωινό, μεσημεριανό, 

δείπνο), λαμβάνοντας υπόψη το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις διατροφικές ιδιαιτερότητες των ενοίκων, που 

απορρέουν από τη θρησκεία, τη χρονική περίοδο και την ώρα που γευματίζουν.  

Επιπλέον, θα εκτιμηθεί εαν ο πλειοδότης μπορεί να διαθέσει: Προϊόντα βρεφικής διατροφής (γάλα, βρεφική 

φόρμουλα σε μορφή σκόνης, φρούτα και / ή συνδυασμό με στερεά τροφή) όταν είναι απαραίτητο.  

 

Επιπλέον προϋπόθεση - επιθυμητό:  

Να διατίθενται σε κάθε ένοικο κατά την άφιξή τους, βασικά είδη ατομικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, 

οδοντόκρεμα, σαμπουάν, σαπούνι, σερβιέτες για γυναίκες και κορίτσια και παιδικές πάνες), τα οποία θα 

αντικαθιστώνται τακτικά και κατά περίπτωση.  

 

Scope:  

Provision of Accommodation and associated services for hospitality entities (hotels, hostels, bed and 

breakfasts, rooms to let and other hospitality entities) licenced by the National Greek Tourist Organization 

or other respective authority for Persons of Concern in Islands.  

UNHCR plans to award contracts to suppliers who will comply with the Technical Requirements and Offer 

the best rate under the following conditions:  

- Accommodation charges will be accepted under the occupancy rule (for all the no. of beds that have 

been occupied).  

- Board (food/meals) charges will be accepted based on the real number of occupants above 2 years 

old residing in the hotel.  

For example, in case the supplier offers a capacity of 15 beds to UNHCR contract and on a given period of 

time there are 10 Persons of Concern (POCs) (age of 2+) residing in the hotel, UNHCR will pay for the  rooms 

and the board component of our agreement, under the financial offer submitted under this quote, only for the 

10 Persons, actually residing in the hotel offered food.  

- The composition of the population that will be hosted can vary from families, single mothers and 

single males and to the extent possible, there should be no room accommodating people of different 

sex if there is no familial tie among them. The settlement in rooms will be done by UNHCR or through 

NGO Partners to UNHCR, in cooperation with the supplier  

- UNHCR will provide limited punctual presence of social worker and interpreters through NGO 

Partners in order to facilitate the communication with the beneficiaries and to intervene in cases 

deemed necessary.  
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- The Unit prices should not include VAT as, UNHCR is exempted. Payment of VAT will be done by 

UNHCR in a second face after payment of net amount of each invoice.   

- The tax per room, as per Greek Legislation, should be mentioned in the quote of the supplier.  

 

Requirements:  

1. Licenced by National Greek Tourist Organization or the respective authority Accommodation,  

2. Immediate availability and starting period for a contract of 3 months  

3. General cleaning services and maintenance of the premises, including cleaning of the bedrooms every 

week (including linen) or whenever an immediate change of occupants, is required, - provision of toilet pater  

4. Heating and cooling options available,  

5. Access to basic laundry facilities, enabling at least hand washing, and drying of clothes, with availability 

of detergent (washing powder),  

6. UNHCR staff or designated staff of UNHCR Partners to be able to access the premises as and when 

required, in order to contact the occupants, disseminate information, conduct educational and recreational 

activities, and provide guidance and relevant assistance as required.  

8. Board/ food included (3 nutritious meals per day – breakfast, lunch, dinner), taking into consideration 

the culture and religious specific diets of the occupants related to dietary, calendar and eating times.  

In addition, it is preferred for the bidder to offer: Infant feeding products (milk, formula, fruits and/or 

combination with solid foods) when necessary.  

 

Additional requirement- preferred:  

A kit of basic hygiene items (Tooth brush, toothpaste, shampoo, soap, and sanitary towels for women and 

girls and diapers for infants) should be provided to each occupant upon arrival and will be replaced regularly 

as appropriate.  

 

 


