Ηράκλειο, 9/10/2017
Αρ. πρωτ.: 9119

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΚΜΙΘΩΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΓΑΗ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ ΑΤΛΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

Η Αναπτυξιακι Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΣΑ ςε ςυνεργαςία με τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟ ςτο
πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ ζργου τζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο ςτθν Κριτθ (GRC01/2017/0000000109), με τθ
χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ μζςω τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ,
προτίκεται να μιςκώςει διαμερίςματα ςτθ θτεία για τθν προςωρινι ςτζγαςθ προςφφγων, ςφμφωνα με
τα παρακάτω:

 Να βρίςκονται κατά προτεραιότθτα εντόσ τθσ πόλθσ τθσ θτείασ ι ςε περιοχζσ και οικιςμοφσ
πλθςίον τθσ πόλθσ.
 Να είναι κατάλλθλα για τθν ςτζγαςθ 4 ζωσ 6 ατόμων.
 Να βρίςκονται ςε τοποκεςία με εφκολθ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ όπωσ νοςοκομεία, κοινωφελείσ
δομζσ κτλ, κακώσ και να υπάρχει ςφνδεςθ με αςτικι/υπεραςτικι ςυγκοινωνία.
 Ο μιςκωτισ (Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι Πλοθγόσ) αναλαμβάνει τθν επίπλωςθ και τον εξοπλιςμό
των διαμεριςμάτων, τουσ λογαριαςμοφσ ΔΕΚΟ, τα κοινόχρθςτα και τθν αποκατάςταςθ τυχόν
ηθμιών μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, δίδεται θ δυνατότθτα προπλθρωμισ των ενοικίων
ζωσ το τζλοσ του 2017.
 Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κα είναι ζωσ 31/12/2017 με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ ζτουσ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν τισ αιτιςεισ τουσ θλεκτρονικά ι αυτοπροςώπωσ, κατά τισ
εργάςιμεσ μζρεσ και ώρεσ από τισ 9.00 – 15.00, ςτισ ζδρεσ των εμπλεκόμενων φορζων.
Οι αιτιςεισ και αναλυτικά οι Όροι και οι Προχποκζςεισ για τθν εκμίςκωςθ των κατοικιών βρίςκονται ςτισ
ιςτοςελίδεσ www.anher.gr και www.ploigos-ea.gr.

Αναπτυξιακι Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΣΑ,
Διεφκυνςθ: Ν. Παχάκθ 2, 70100, Αρχάνεσ
Iςτοςελίδα: www.anher.gr.
Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ για αποςτολι αιτιςεων: developer@anher.gr
Πλθροφορίεσ κ. Ντζπυ Ροβίκθ, τθλ. 2810 753316, 2810 753300 φαξ 2810 753310

Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟ,

Κεντρικά γραφεία
Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ 62 Μαρτφρων 146, 71303, Ηράκλειο
Iςτοςελίδα: www.ploigos-ea.gr
Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ για αποςτολι αιτιςεων: info@ploigos-ea.gr
Πλθροφορίεσ κ. οφία Σςεντελιζρου τθλ. 2810792207, φαξ, 2810792206
θτεία
Διεφκυνςθ: Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ θτείασ, Ανκζων 5, Σ.Κ. 72300, θτεία - Κριτθ
Πλθροφορίεσ κ.Γιώργοσ καρβελάκθσ, τθλ. 6977488658

Για τθν Αναπτυξιακι Ηρακλείου
Ο Πρόεδροσ

Εμμανουιλ Κοκοςάλθσ

Για τθν Ε.Α. Πλοθγόσ
Ο Πρόεδροσ

Χάρθσ Ροδιτάκθσ

