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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  προσκαλεί τα Τουριστικά γραφεία, που 

διαθέτουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού, να 

καταθέσουν έγγραφη προσφορά, προκειμένου να υλοποιήσει επιχειρηματική αποστολή 25 

ατόμων, στην Πολωνία. 

Ειδικότερα η επιχειρηματική αποστολή θα πραγματοποιηθεί με αναχώρηση την 27 

Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα πρωί από το αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης με 

απευθείας προορισμό την Κρακοβία και επιστροφή την 31 Μαρτίου 2023 ημέρα 

Παρασκευή με απευθείας αεροπορική πτήση από Κρακοβία το απόγευμα  για 

Θεσσαλονίκη. 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής από και 

προς στη Θεσσαλονίκη με αποσκευή πέραν της χειραποσκευής, καθώς και τη μεταφορά 

των ατόμων με τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. για τις μετακινήσεις τους.  

Παραλαβή των ατόμων από το αεροδρόμιο της Κρακοβίας και απευθείας μεταφορά τους 

με πούλμαν σε ξενοδοχείο της Βαρσοβίας για διανυκτέρευση δύο ημερών. Την τρίτη ημέρα 

μετάβαση των ατόμων από την Βαρσοβία στην Κρακοβία όπου θα διανυκτερεύσουν για 2 

ημέρες.   



Συγκεκριμένα η προσφορά θα περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* σε 

μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια. Τις δύο πρώτες ημέρες θα διανυκτερεύσουν στη Βαρσοβία 

και τις  επόμενες δύο στην Κρακοβία. Τα ξενοδοχεία θα περιλαμβάνουν πρωινό και βραδινό 

καθημερινά στο χώρο τους.      

Προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες  υπηρεσίες έχει οριστεί στο ποσό των 20.000 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

Μέσα στην προσφορά θα περιλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση 

ακύρωσης λόγω νόσησης από  COVID 19. 

Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί μετά την προσήκουσα παροχή των 

υπηρεσιών και με την επιστροφή της επιχειρηματικής αποστολής στη Θεσσαλονίκη και την 

έκδοση των νόμιμων παραστατικών.  Η Ανάδοχος θα προσκομίσει φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής, καθώς και όποιο άλλο 

δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο του ΕΕΘ. 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις (φόρους, τέλη κλπ). Η 

αμοιβή υπόκειται σε  κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το Ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59/17.03.2022 

τεύχος Α’): «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μια προσφορά για το γκρουπ των 25 ατόμων και μια 

οικονομική προσφορά  για  κάθε επιπλέον άτομο από 26 έως 30 μέλη της αποστολής. 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 24.2.2023 και 

ώρα 14:00 αποκλειστικά στο Πρωτόκολλο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους 27-2ος όροφος, τηλ. 2310 271340.  Εντός του φακέλου θα 

υποβληθούν οι οικονομικές προσφορές και αντίγραφο του ειδικού σήματος άδειας 

λειτουργίας του Τουριστικού γραφείου.    

Κριτήριο  ανάθεσης των υπηρεσιών είναι  η  συμφερότερη  από  οικονομικής  άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά  βάση τιμής.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 


