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ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: 
Ανάθεση υπηρεσίας για τη :  «Διοργάνωση εκδρομής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ  

 

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή  προβλέπεται να γίνει ανάθεση 

υπηρεσίας  για τη διοργάνωση εκδρομής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ “ΠΕΡΙΒΟΛΙ” 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί  στις 28 Ιουλίου 2017. Σε περίπτωση που για 

απρόβλεπτους λόγους δεν πραγματοποιηθεί θα γίνει σε νέα ημερομηνία  κατόπιν 

συνεννόησης του αναδόχου με την υπεύθυνη της δομής.  

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει τη  μετακίνηση με πούλμαν και 

παράθεση γεύματος στα άτομα της δομής και στους συνοδούς της δομής.  

Ο ελάχιστος αριθμός ορίζεται σε 25 άτομα και ο  μέγιστος αριθμός  σε 37 άτομα.  

 

Το πρόγραμμα καθορίζεται ως εξής: 

Αναχώρηση από το κέντρο της πόλης ( πλησίον Λιμεναρχείου Χίου )στις 9.00 π.μ. 

Στάση στον Πολυχώρο CITRUS στον Κάμπο (για επίσκεψη) και στη συνέχεια 

μετάβαση στην Αγία Ερμιόνη.  

Παράθεση γεύματος στην Αγία Ερμιόνη,  σε εστιατόριο  προσβάσιμο σε άτομα με 

Αναπηρία. 

 Επιστροφή στο  σημείο αναχώρησης στις 2.30 μ.μ. 

 

Το γεύμα σε εστιατόριο θα περιλαμβάνει: 

Σαλάτα χωριάτικη και 2 ορεκτικά ανά 4 άτομα. 

Ατομική μερίδα φαγητού (επιλογή: μπιφτέκι ή κοτόπουλο) 

Νερό και αναψυκτικό ανά άτομο. 

 

Ο αριθμός των ατόμων κατά προσέγγιση θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο 

τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ημέρα της εκδρομής  από την  υπεύθυνη της 

δομής, καθώς και το τελικό μενού. 

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  ανά  άτομο και θα περιλαμβάνει τη μετακίνηση με 

πούλμαν και την παράθεση γεύματος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Η συνολική 

προσφερόμενη τιμή για τον μέγιστο αριθμό ατόμων (37) δεν θα υπερβαίνει το ποσό 

των 555 ευρώ.  
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To ποσό που θα καταβληθεί στον ανάδοχο για την πραγματοποίηση της εκδρομής 

θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των συμμετεχόντων  και θα βεβαιωθεί από την 

υπεύθυνη της δομής και την αρμόδια Υπηρεσία.   

       

 

 

ΧΙΟΣ …/7/2017.  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:  

Τιμή / άτομο ( ΜΕ ΦΠΑ). 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ΜΕ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ (37) : 

 

     

 


