GP SAFETY I.K.E.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
10ο ΧΛΜ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΑ
Τηλ: 2371053057 – 6977895872
Email: odgramm@gmail.com
Α.Φ.Μ. 800657024 Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΤΣΟΝΤΟΥ 27-29 ΚΤΙΡΙΟ 6
3Ος ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΚ 54627
Τηλ: 2310514048

Γερακινή Χαλκιδικής, 22/1/2020
Κωδικός προσφοράς ΙΑΝ.9/22-1-20

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Χαλκιδικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22ας Απριλίου 3, Πολύγυρος Χαλκιδικής
ΘΕΜΑ: Προσφορά σύνταξης φακέλου για κατάταξη ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η εταιρεία GP SAFETY Ι.Κ.Ε. είναι μία νέα εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015, με σκοπό την μελέτη, την
προμήθεια, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων που σχετίζονται με τους τομείς της
αδειοδότησης επιχειρήσεων, της ασφάλειας, της πυρασφάλειας και των συστημάτων ελέγχου
πρόσβασης.
Στο πλαίσιο της πρότασης συνεργασίας που επιθυμούμε μαζί σας και αναφορικά με την σύνταξη
φακέλου δικαιολογητικών που απαιτείται για την κατάταξη όλων των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων
Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών, σας αποστέλλουμε την οικονομική και τεχνική
προσφορά μας.

➢ Διαδικασία σύνταξης φακέλου σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση
γνωστοποίησης
1. Υποβολή αίτησης προς την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) για την έκδοση
πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών.
2. Πληρωμή από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος παράβολου ύψους 2€/δωμάτιο, με ελάχιστη
πληρωμή 40€ /κατάλυμα, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e- paravolo.
3. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές, τα
βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο συνολικός αριθμός
μορίων που συγκέντρωσε από αυτά.
4. Κατάθεση όλων των παραπάνω στην οικεία ΠΥΤ, η οποία εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης
του καταλύματος.
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Το συνολικό κόστος για την σύνταξη, τον έλεγχο και την κατάθεση όλων των παραπάνω
δικαιολογητικών, ανέρχεται στο ποσό των 150,00 € (εκατόν πενήντα ευρώ).
Στη παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.
Η πληρωμή του συνολικού κόστους πραγματοποιείτε με την κατάθεση προκαταβολής ύψους 50€
και την πλήρη εξόφληση (υπόλοιπο + ΦΠΑ) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
Συνεργαζόμενες Τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN : GR 8801722300005230076405518
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: GP SAFETY I.K.E.

➢ Επισήμανση:
Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να
πληρούν τα προβλεπόμενα στην απόφαση Αριθμ. 12868 / ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3119 / 31-07-2019 και τις
υποχρεωτικές προδιαγραφές του Παραρτήματος αυτής των καταλυμάτων του ενός κλειδιού και να
υποβάλλουν γνωστοποίηση με την τροποποίηση της κατηγορίας.

➢ Διαδικασία τήρησης φακέλου δικαιολογητικών για όλες τις επιχειρήσεις ΕΕΔΔ
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συγκέντρωση και την τήρηση αρχείου στο χώρο της εκάστοτε
επιχείρησης, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης
ΕΕΔΔ που θα πρέπει να συντάσσει και να τηρεί στο αρχείο της υπεύθυνη δήλωση ότι πράγματι
πληρούνται οι προδιαγραφές του ενός κλειδιού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 Παράρτημα της
άνω υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την πληρότητα του φακέλου της επιχείρησής σας, ώστε η επιχείρηση
να λειτουργεί νόμιμα σε περίπτωση ελέγχου.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
με εκτίμηση,
για την
G&P
SAFETY & CONTROL SYSTEMS

Γραμμένος Οδυσσέας
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

