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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Βόλου και 

προκειµένου να υλοποιηθεί η συµµετοχή του ∆ήµου στη διεθνή έκθεση τουρισµού 

Grecka Panorama στη Βαρσοβία απαιτείται : 

1) Κράτηση ξενοδοχείου τριών αστέρων µε πρωινό, για τη διαµονή στη Βαρσοβία, 

τριών ατόµων (µονόκλινα)  για τρεις διανυκτερεύσεις από 1/12/2017 έως 4/12/2017. 

Σηµ. το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, να έχει άµεση 

πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στο 

χώρο της έκθεσης.  

2) Μετακίνηση, µε αεροπλάνο, τριών ατόµων και βαλίτσα βάρους 20 κιλών ανά 

άτοµο από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 1/12/2017 µε απευθείας πτήση 

και άφιξη στη Βαρσοβία πριν το µεσηµέρι και  επιστροφή από τη Βαρσοβία  στην 

ίδια πόλη αναχώρησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) στις 4/12/2017 µε απευθείας πτήση 

µετά το µεσηµέρι. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

Η εκτιµώµενη δαπάνη εκτιµάται ενδεικτικά, στο ποσό των 2369,64€, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ∆εν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται 

προσφορές που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό αυτό.  

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΆΤΟΜΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ  

(€) 

1 
∆ιαµονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων 

για 3  διανυκτερεύσεις µε πρωινό 3ων 

ατόµων – µονόκλινα στη Βαρσοβία 

3 387 1161,00 

2 

Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα ή 

Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 

1/12/2017 και αντίστοιχα επιστροφή 

από Βαρσοβία   στην πόλη αναχώρησης 

δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις 

4/12/2017 3ων ατόµων. 

3 250 750,00 

                  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  

Βόλος, 28 Αύγουστος 2017 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  Αριθµ. Πρωτ.: 71378 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
Ταχ. ∆/νση:       Σέκερη και Λαµπράκη 

Ταχ. Κωδικας:   38334 

Πληροφορίες:   Μπαντής ∆ηµήτρης 

Τηλέφωνο:        2421030930 

Fax:                   2421030940 

E-mail:              infovolos@gmail.com 
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ΣΥΝΟΛΟ € : 1911,00 

Φ.Π.Α. 24 % € : 458,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € : 2369,64 

 

Το κόστος της εν λόγω  δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6432.002 του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Βόλου. Η διάθεση 

πίστωσης έχει εγκριθεί µε την αρ.  436/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Για τα παραπάνω ζητείται από τους ενδιαφερόµενους η κατάθεση οικονοµικών 

προσφορών σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ακολουθεί συνηµµένα.  

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ (€) 

στο σύνολο της προσφοράς. 

 

Σηµείωση: Η  κρατήσεις  του ξενοδοχείου και των αεροπορικών εισιτηρίων  θα 

πρέπει  να υλοποιηθούν άµεσα µετά την υπογραφή της σύµβασης ή την απόφαση 

ανάθεσης Αντιδηµάρχου  µε τον αντίστοιχο µειοδότη.  

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τµήµα Τουρισµού του ∆ήµου Βόλου, 

Λαµπράκη µε Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, µε τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας 

έως την ∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 13:00 µ.µ. 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος 

της  ∆ιεύθυνσης  Τοπικής 

Οικονοµικής  Ανάπτυξης 

 

 

 

Στούµπος Γεώργιος 

 

Συνηµµένα: 

1. Υπόδειγµα πίνακα 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Φ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ 

2. Φ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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Υπόδειγµα πίνακα οικονοµικής προσφοράς 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΆΤΟΜΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ  

(€) 

1 
∆ιαµονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων 

για 3  διανυκτερεύσεις µε πρωινό 3ων 

ατόµων – µονόκλινα στη Βαρσοβία 

3   

2 

Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα ή 

Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 

1/12/2017 και αντίστοιχα επιστροφή 

από Βαρσοβία   στην πόλη αναχώρησης 

δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις 

4/12/2017 3ων ατόµων. 

3   

ΣΥΝΟΛΟ € :  

Φ.Π.Α. 24 % € :  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


