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  Πληρ: Τούλης Νικόλαος  ΤΗλ.: 2810 215086   
        
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  :   
 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 
 
 
ΘΕΜΑ :  ∆ΙΑΜΟΝΗ  και ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ   
49 σαράντα εννιά  ατόµων  (Αθλητών και Συντελεστών της Εκδήλωσης )  
σε ξενοδοχείο   4 αστέρων    ( Α΄ κατηγορίας)  και πάνω,  σε περιοχή  εντός πόλης Ηρακλείου,  για τις 
ανάγκες της εκδήλωσης ∆ΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  µπάσκετ  
, που θα γίνει στο Ηράκλειο, από 16/8 µέχρι και 18/8 , και  συνδιοργανώνεται από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   
και την  ΕΚΑΣΚ  / ΕΟΚ  
 
 
 

Αξιότιµη/ε  κυρία / κύριε, 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ∆ιαµονή – ∆ιατροφή 
σε ξενοδοχείο ,  4  αστέρων  ( Α΄ κατηγορίας) και πάνω ,σε περιοχή  εντός πόλης Ηρακλείου  για τις ανάγκες 
της παραπάνω εκδήλωσης , όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα έντυπα .το αργότερο µέχρι την 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/7/2013 
                                                                                                                   
µε την ένδειξη στο εξωτερικό του φακέλου:  για  ∆ιαµονή – ∆ιατροφή για  
∆ΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ   
   
Παρακαλούµε να αποστείλετε τις οικονοµικές προσφορές,  ΣΤΟΝ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  
∆ιεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού  2Ος όροφος  
και υπόψη  κ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ  τηλ 2810300100 
κλειστές σε  φάκελο , µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας σε κάθε έγγραφο, καθώς και στο εξωτερικό του 
φακέλου της προσφοράς σας. 
 
Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να υπάρχει µέσα στον φάκελο προσφοράς , φωτοτυπία της άδειας 
λειτουργίας  και πυρασφάλειας σε ισχύ και της κατηγορίας τους σε αστέρια. 
 
Σας ευχαριστούµε  για τις ενέργειες σας και  είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
 
 
 
 
 
 



                                         
                   Τ Μ Η Μ Α   Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ                                                       Ηράκλειο  03-07-13             
                    ΠΛηρ: Τούλης Νικόλαος  ΤΗλ.: 2810 215086   

                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΘΕΜΑ :  ∆ΙΑΜΟΝΗ  και ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ   
49 σαράντα εννιά  ατόµων  (Αθλητών και Συντελεστών της Εκδήλωσης )  
σε ξενοδοχείο   4 αστέρων    ( Α΄ κατηγορίας)  και πάνω,  σε περιοχή  εντός πόλης Ηρακλείου,  για τις ανάγκες της 
εκδήλωσης ∆ΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  µπάσκετ  που θα γίνει στο 
Ηράκλειο, από 16/8 µέχρι και 18/8 , και  συνδιοργανώνεται από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   και την  ΕΚΑΣΚ  / ΕΟΚ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ     00-6433.001                                                                                                                                    
ΤΙΤΛΟΣ    έξοδα  φιλοξενίας (διαµονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών                      
∆ΙΑΜΟΝΗ            

                    
 
 
 
 

 

   
Ο Συντάκτης 
 

 
 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΗΣ 
                ∆Ε/∆ιοικητικού 
                     

          
Για το ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

 
                  Ο Αντιπρόεδρος  και 

αρµόδιος για θέµατα αθλητισµού 
 

BΑΡ∆ΑΒΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

    

∆ΩΜΑΤΙΑ 
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  

∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΑ ΗΜΕΡΕΣ 
 

∆ΙΑΝΥΚΤΕ 
ΡΕΥΣΕΙΣ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 16/8 ώρα 10.00 18/8 ώρα 20.00 15 15 2 30 
∆ΙΚΛΙΝΑ 16/8 ώρα 10.00 18/8 ώρα 20.30 17 34 2 68 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
περιλαµβάνει πρωινό- γεύµα και δείπνο ( full board) 
Το  µενού θα είναι   σε πρώτο πιάτο , δεύτερο πιάτο , σαλάτα ,  φρούτο ή γλυκό  και νερό   
ή από µπουφέ και πάντα σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο  των αποστολών για το είδος του µενού και 
τις ώρες σίτισης ,   
κατά την ηµέρα της άφιξης           :   η διατροφή  περιλαµβάνει γεύµα   και   δείπνο 
κατά την ηµέρα της αναχώρησης:   η διατροφή  περιλαµβάνει πρωινό- γεύµα-δείπ 

 
 Γενικα 
-Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να υπάρχει µέσα στον φάκελο προσφοράς  φωτοτυπία της άδειας 
 λειτουργίας  και πυρασφάλειας σε ισχύ και της κατηγορίας τους  σε αστέρια.  
- δωρεάν χρήση αίθουσας προβολής – συναντήσεων µε τον απαραίτητο εξοπλισµό  
-κρεβάτια µε την δυνατότητα  διαµονής (ύπνου) µεγαλόσωµων αθλητών µέχρι το ύψος 2.15 µ. 
-Θετικά αξιολογείτε η  εµπειρία και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε προηγούµενες εκδηλώσεις  
-Να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης 12µονοκλίνων κ 7δίκλινων δωµατίων σε περίπτωση που  θα ζητηθούν από τον   
συνδιοργανωτή  ΕΚΑΣΚ. 
-Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, απορρίπτεται. 
-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται.  
-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 
-Η διαµονή  πρέπει να γίνει σε ένα ξενοδοχείο   εντός πόλεως Ηρακλείου ,  έτσι ώστε να διασφαλισθούν   
οι προδιαγραφές  σε  απόσταση και χρόνου µετακίνησης από το αεροδρόµιο Ηρακλείου, προς τον  
χώρο διεξαγωγής του τουρνουά τα ξενοδοχεία και αστικές υπηρεσίες όπως η συχνή αστική συγκοινωνία   
από τα ξενοδοχεία  προς την πόλη και αξιοθέατα 
 
 -Η διαµονή  πρέπει να γίνει σε ένα ξενοδοχείο   εντός πόλεως Ηρακλείου ,  µε κριτήριο πάντα την χαµηλότερη  
 στο σύνολο  τιµή 
                                                                         
-∆ιευκρινίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία η προµήθεια αντικείµενων ή υλικών από µεριάς του ξενοδοχείου 
προς οποιονδήποτε φιλοξενείται  σε αυτό και η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στις τεχνικές προδιαγραφές βαρύνει 
τον  αποδεχθέντα την υπηρεσία. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-Ο  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ , διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις διανυκτερεύσεις των ατόµων ,  κατά  4 άτοµα, ( 2 δίκλινα  
 ή 4 µονόκλινα),έχοντας την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον µειοδότη 4 τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες 
,νωρίτερα της διαµονής  
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                                       ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΘΕΜΑ :  ∆ΙΑΜΟΝΗ  και ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ   
49 σαράντα εννιά  ατόµων  (Αθλητών και Συντελεστών της Εκδήλωσης )  
σε ξενοδοχείο   4 αστέρων    ( Α΄ κατηγορίας)  και πάνω,  σε περιοχή  εντός πόλης Ηρακλείου,  για τις 
ανάγκες της εκδήλωσης ∆ΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  µπάσκετ  
που θα γίνει στο Ηράκλειο, από 16/8 µέχρι και 18/8 , και  συνδιοργανώνεται από τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   και 
την  ΕΚΑΣΚ  / ΕΟΚ  
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ     00-6433.001                                                                                                                                    
ΤΙΤΛΟΣ    έξοδα  φιλοξενίας (διαµονής και διατροφής) φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  4 αστέρων 
( Α΄ κατηγορίας ) και πάνω 
                      ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

 
ΤΙΜΗ   
ΚΑΤΑ 

ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ  
ΗΜΕΡΑ  

 
ΑΤΟΜΑ 

 
     ΗΜΕΡΕΣ 

 
     ΣΥΝΟΛΟ σε € 
      
     

15      µονόκλινα δωµάτια 
                                                                                         

75,00 15 2  2.250,00 

17      δίκλινα  δωµάτια                                                                          55,00 34 2  3.740,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

    
5.990,00 

 
 
Στις παραπάνω τιµές   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  και ο ΦΠΑ 
 
 

 
 

  
Ο Συντάκτης 

 
 

 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΗΣ 
                ∆Ε/∆ιοικητικού 
                   

          
Για το ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

 
Ο Αντιπρόεδρος  και 

αρµόδιος για θέµατα αθλητισµού 
 

BΑΡ∆ΑΒΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 

 

    

  


