Παράρτημα 1 – Συνοδευτική Επιστολή
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Annex 1 - Cover Letter of Expression of Interest

(τόπος, ημερομηνία)

(location, date)

Προς:
Επιτροπής Αξιολόγησης και Προσφορών και
Ανάθεσης Συμβολαίων
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ελλάδος
(Δ.Ο.Μ.)
Δωδεκανήσου 6, Άνω Καλαμάκι, Άλιμος, ΤΚ
17456

To:
Bids, Evaluation and Awards Committee
International Organization for Migration of
Greece (IOM)
6, Dodekanisou Str. Alimos, PC 17456

Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία,

In response to the Call for Expressions of Interest
of the IOM (CEI: 2022.Lease Athens) for
participation in the Building Leasing process for
the operation of Accommodation facilities for
Unaccompanied Minors for six months with the
possibility of extension for another six months,
the following signatories submit this proposal.

Σε απάντηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Δ.Ο.Μ. (CEI: 2022.Lease
Athens) για την συμμετοχή στην διαδικασία
Εκμίσθωσης Ακινήτου για την λειτουργία Δομών
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για έξι
μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους έξι
μήνες, ο κάτωθι υπογράφων καταθέτει την
παρούσα αίτηση.
Η παρούσα αίτηση αποτελείται:
(παρακαλώ όπως αναφέρατε όλα τα έγγραφα
που συνοδεύουν την αίτησή σας.)
Αναγνωρίζω και αποδέχομαι το δικαίωμα του
Δ.Ο.Μ να ελέγξει, επαληθεύσει και επικυρώσει
όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν με την αίτηση
αυτή και όλες τις πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτά. Έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως
τις Οδηγίες της Πρόσκλησης και τα
Παραρτήματά αυτής. Βεβαιώνω ότι η αίτηση
έγινε εν πλήρη γνώση και κατανόηση του
περιεχόμενου των προαναφερθέντων οδηγιών
και κριτηρίων.
Με εκτίμηση,
Υπογραφή:
Όνομα Φυσικού Προσώπου/Επωνυμία
Εταιρείας:
Διεύθυνση:

Dear Sir / Madam,

This proposal consists of:
(Please mention all the documents
accompanying your proposal.)
I recognize and accept the right of the IOM to
check, verify and validate all the documents
submitted with this proposal and all the
information contained therein. I have read and
fully understand the Instructions of the Invitation
and its Annexes. I certify that the application was
made in full knowledge and understanding of the
content of the above instructions and criteria.
Yours sincerely,
Signature:
Natural Person Name / Company Name:
Address:

