
 

                                                                                                                Ηράκλειο    26- 09-2013             
         Πληρ: Τουτουτζόγλου Ευάγγελο  2810 300100 

 
                                                                                                                                                                                                
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 
 
 
ΘΕΜΑ :    ∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, για 20 άτοµα      
σε ξενοδοχείο   3  αστέρων    (  Β΄ κατηγορίας) και πάνω, σε περιοχή εντός πόλεως 
Ηρακλείου,  για τις ανάγκες της εκδήλωσης:   
 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΙ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ << ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ>>                                                     
που συνδιοργανώνει  ο ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η µε την  Ε.Σ.ΠΕ.Κ.  στις     5 & 6 /10/2013 
 
 

Αξιότιµη/ε  κυρία / κύριε, 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά,  στον  ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  
∆ιεύθυνση : Μάρκου Παπαδοπούλου 4.οπισθεν Καλοκαιρινού  2Ος όροφος και υπόψη  κ. 
ΤΟΥΤΟΥΤΖΌΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ  τηλ 2810300100 για την ∆ιαµονή – ∆ιατροφή σε ξενοδοχείο ,  3  
αστέρων  ( Β΄ κατηγορίας) και πάνω ,σε περιοχή εντός πόλεως Ηρακλείου,  για τις 
ανάγκες της εκδήλωσης όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα έντυπα το αργότερο µέχρι 
την   ΤΕΤΑΡΤΗ  02/10/2013     και  ώρα  10:00   
 
 
                                                                                                                   
µε την ένδειξη στο εξωτερικό του φακέλου:  για  ∆ιαµονή – ∆ιατροφή για  
  
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΙ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ << ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ>>                                                     
 
 
 

   
Παρακαλούµε οι οικονοµικές προσφορές,  να είναι 
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. 

 
 

 
                                         
                                                                                                                     

     



 

                                                                                                          
                                                                                                                 Ηράκλειο      26- 09 - 2013                                              
Πληρ: Τουτουτζόγλου Ευάγγελο  2810 300100 
 

                                                                                                                                                    
                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΘΕΜΑ :    ∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, για  20 άτοµα      
σε ξενοδοχείο   3  αστέρων    (  Β΄ κατηγορίας) και πάνω, σε περιοχή εντός πόλεως 
Ηρακλείου,  για τις ανάγκες της εκδήλωσης:   
 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΙ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ << ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ>>                                                     
 
 
                                                      
που συνδιοργανώνει  ο ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η µε την Ε.Σ.ΠΕ.Κ.  στις 5 & 6/10/2013 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ   : 00-6433.001                                                                                                         
ΤΙΤΛΟΣ       : έξοδα  φιλοξενίας (διαµονής και διατροφής) φυσικών προσώπων  
                     και αντιπροσωπειών                      
                       
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           ∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, 
∆ιαµονή                  20     ατόµων  , για  1- µία  διανυκτέρευση  
                                 σε    10  δίκλινα δωµάτια  
ΙΝ                          :  Σάββατο       05/10  ώρα  12:00     
∆ιανυκτέρευση    :  Σάββατο       05/10   
OUT                      :  Κυριακή        06/10   στις 15:00  
∆ιατροφή             :  05/10: δείπνο   06/10: πρωινό  – 06/10 για µεσηµεριανό  
                                                                (ένα  σάντουιτς µε γαλοπούλα – τυρί) 
                                                                                                                             
Το µενού θα είναι   σε πρώτο πιάτο , δεύτερο πιάτο , σαλάτα ,  φρούτο , και νερό   ή από µπουφέ και πάντα σε 
συνεννόηση µε τον υπεύθυνο  της  Ε.Σ.ΠΕ.Κ.  για το είδος του µενού και τις ώρες. 
  
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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     
                 Ο Συντάκτης 

 
 
  
 
ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
             

       ΚΟΚΟΡΗ  ΕΛΕΝΗ 
 

                                       
                                                                                                                

 



 

                                                                                                                  
                                                                                                             Ηράκλειο      26-  09-2013                                              
 Πληρ: Τουτουτζόγλου Ευάγγελο  2810 300100 
             

                                            
                        ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
  
ΘΕΜΑ :    ∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, για  20 άτοµα      
σε ξενοδοχείο   3  αστέρων    (  Β΄ κατηγορίας) και πάνω, σε περιοχή εντός πόλεως 
Ηρακλείου,  για τις ανάγκες της εκδήλωσης:   
  
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΙ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ << ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ>>                                                     
                                                     
 
που συνδιοργανώνει  ο ∆.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η µε την  Ε.Σ.ΠΕ.Κ.  στις   5 & 6/10/2013 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ   :    00-6433.001                                                                                                         
ΤΙΤΛΟΣ       : έξοδα  φιλοξενίας (διαµονής και διατροφής) φυσικών προσώπων  
                      και αντιπροσωπειών                      
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΤΙΜΗ   
ΚΑΤΑ 

ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΑ  

 
ΑΤΟΜΑ 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ     
      
 

 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  
  
3 αστέρων(Β΄ κατηγορίας) και πάνω, 
εντός πόλεως Ηρακλείου,  για τις ανάγκες 
της εκδήλωσης:   
                       
10  δίκλινα                                                                                                                             

 
 
 

  30,00 € 
 

 
 
 

   20 

 
 
 
1 

 
 
 
600,00 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
600,00 € 

 
 
Στις παραπάνω τιµές   ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  και ο ΦΠΑ 
          
                                                                                                                         

 

 
                  Ο Συντάκτης 

 
 
  
 
ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
             

       ΚΟΚΟΡΗ  ΕΛΕΝΗ 
 


