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Κοιν/ση: -

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση αποστολών σε Εκθέσεις στην
Ρουµανία (Βουκουρέστι) και Ουκρανία (Κίεβο) τον 10ο – 11ο .2013.»
ΣΧΕΤ.: Το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας προκειµένου να προβεί στην υλοποίηση δράσεων του έργου µε
τίτλο «INTACTPLAN» στα πλαίσια του προγράµµατος IPA ΕΛΛΑ∆Α – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013, θα
συµµετέχει σε δύο Εκθέσεις:
Α) στην ∆. Έκθεση FRESH PRODUCE UKRAINE 2013, 26-28 Νοεµβρίου 2013, στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κιέβου στην Ουκρανία (για περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο της Έκθεσης
http://www.freshproduce-expo.com) και
Β) στην ∆. Έκθεση INDAGRA FOOD 20013, 30 Οκτωβρίου έως 03 Νοεµβρίου 2013, στο Βουκουρέστι
Ρουµανίας (για περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο της Έκθεσης http://www.indagra-food.ro).
Για την συµµετοχή µας στις ανωτέρω εκθέσεις σας καλούµε να υποβάλλετε, σφραγισµένη και
υπογεγραµµένη τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι την Πέµπτη 05.09.2013 και ώρα 11:00 στα
γραφεία του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας λαµβάνοντας υπό σας τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α.
Η προσφορά, επί ποινής αποκλεισµού, θα πρέπει να υποβληθεί ως εξής:
1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που µπορούν να
αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξέσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση και παραλαµβάνονται µε απόδειξη (αρ.
πρωτοκόλλου).
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας ουδεµία ευθύνη φέρει για
τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.
Για την εµπρόθεσµη υποβολή των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία παράδοσης στο
Επιµελητήριο Θεσπρωτίας και όχι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή παραλαβής του φακέλου
από το courier.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους, µέχρι την Παρασκευή 05/09/2013
και ώρα 11.00 στο Επιµελητήριο Θεσπρωτίας, να φέρουν ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα του
υποψηφίου και να υποβάλλονται, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του
όψη τις κάτωθι ενδείξεις:
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«INTEGRATED ACTION PLAN TO STRENGTHENING THE OUTWARDLOOKING OF SMES IN THE BORDER REGION AND CREATING
OPPORTUNITIES TO PENETRATE NEW MARKETS»
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ)/
ACRONYM: IntActPlan)
«Υλοποίηση Αποστολών σε Τρίτες χώρες»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/09/2013
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να περιλαµβάνονται στον ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των
υποψηφίων αναδόχων, τρεις υποφάκελοι µε τις κατωτέρω ενδείξεις και περιεχόµενα:
1ος ΦΑΚΕΛΟΣ
Α. «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής:
2.1. Μία (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει:
1. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν,
2. ότι έλαβαν γνώση της προκήρυξης και των όρων τους, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους.
3. ότι µέχρι και την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς του, βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής από
το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας:

α. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών
φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης εργασιών, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
β. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
γ. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο
εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του, δηλαδή τους
ΚΑ∆ που αφορούν την πώληση και τοποθέτηση του εξοπλισµού, (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους).
δ. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
στ. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα.
ζ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 30 ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
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η. Ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, καθώς και της προσκόµισης των δικαιολογητικών
της παρ. 2 του αρ.6 του Π.∆. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή κάποια από αυτά ζητηθούν από
την Αναθέτουσα Αρχή.
2.2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
αντιπρόσωπό τους, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
2.3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόµιµη εκπροσώπηση του
Υποψήφιου Αναδόχου.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
2ος ΦΑΚΕΛΟΣ
Β. «Τεχνική Προσφορά»
Η Τεχνική Προσφορά, την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να περιέχει τα
παρακάτω:
1. Τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α’ σε πίνακα και τα κόστη ανά πεδίο.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες διευκρινιστικά στοιχεία.
Η προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους του εκάστοτε προµηθευτεί.
3ος ΦΑΚΕΛΟΣ
Γ. «Οικονοµική Προσφορά»
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη
όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον προµηθευτή.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών.
Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις προδιαγραφές του
Παραρτήµατος Α θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόµενων ειδών,
συµπεριλαµβανοµένης και της εγκατάστασης του δικτύου. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη
εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει µε βάση την συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία περιλαµβάνει
όλα τα κόστη προµήθειας και εγκατάστασης που αναφέρονται παραπάνω.
4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 10 ηµερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. Οι προσφορές είναι δεσµευτικές.
5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
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Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιµή σε ευρώ ή δίδει
τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
προσφερόµενο είδος. Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή
θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν:
α. Την τιµή ανά µονάδα κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ,
β. Την συνολική τιµή (µε όλες τις επιβαρύνσεις) ανά είδος.
γ. Τη συνολική τιµή ανά είδος µε ΦΠΑ
δ. Χωριστός Πίνακας ανά Χώρα
Υπόδειγµα Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς για Ουκρανία
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεµ.

Β.1

Αεροπορικά εισιτήρια
Μετάβαση από και προς
αεροδρόµια Ελλάδας
Μονόκλινο δωµάτιο για 4
διανυκτερεύσεις
….

5

Β.2
Β.3
κοκ

Τιµή Μονάδος

Σύνολο µε ΦΠΑ

5
5

….
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

** Οµοίως και ο δεύτερος πίνακας για την Ρουµανία
Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε είδος/
υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα
οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Οι τιµές των προσφορών συµπεριλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις ΜΤΠΥ 3% & Φόρος 8% επί της
καθαρής τιµής (χωρίς ΦΠΑ), οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Από την παρακράτηση φόρου θα εκδοθεί
και χορηγηθεί από το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας η σχετική Βεβαίωση για φορολογική χρήση.
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισµού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία δεν
αποκτούν κανένα δικαίωµα ή αξίωση για αποζηµίωση ή/και χρηµατική ικανοποίηση από το
Επιµελητήριο Θεσπρωτίας για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόµενο µε την διακήρυξη, τη συµµετοχή τους στη
διαδικασία, τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. Η συµµετοχή στη σχετική διαδικασία
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελεί το Παράρτηµα Α, είναι
υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.
7. Γλώσσα Επικοινωνίας του Έργου
Η γλώσσα επικοινωνίας του Έργου είναι η Αγγλική.
8. ∆ιάρκεια του Έργου
4
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Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης προσδιορίζεται στο διάστηµα: από την υπογραφή της Σύµβασης
και έως την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων.
9. Πηγή Χρηµατοδότησης
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς
Πόρους.
10. Ορισµοί
Αναθέτουσα Αρχή: Επιµελητήριο Θεσπρωτίας.
Έργο: Το σύνολο των δράσεων που καλείται να υλοποιήσει, κατ’ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε να
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2
της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
Παροχή πληροφοριών: Πληροφορίες για την Πρόσκληση θα παρέχονται ηλεκτρονικά, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σε απάντηση ερωτηµάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιµελητηρίου
cci@e-thesprotias.gr που θα παραληφθούν µέχρι και τις 03.09.2013.
∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής: ∆ιαπραγµάτευση για την πλέον συµφέρουσα Προσφορά, µε βάση το
Ν.3419/05, άρθρο 23.
Τόπος Παράδοσης Έργου: Επιµελητήριο Θεσπρωτίας, Κυρά Βασιλικής 13, 46100 Ηγουµενίτσα.
Για την εξεύρεση αναδόχου θα δηµοσιευθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα www.e-thesprotias.gr και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα ενεργά µέλη
του Επιµελητηρίου που διαθέτουν σε ισχύ κωδικούς επαγγέλµατος ΚΑ∆ σχετικούς µε το αντικείµενο του
έργου, και της αξιολόγησης των προσφορών που θα συλλεχθούν θα επιληφθεί η Επιτροπής ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών του Επιµελητηρίου.
11. Πληρωµή Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στα φορολογικά έντυπα που θα έχει εκδώσει (µείον το
ποσό των κρατήσεων), εντός 20 ηµερών από την παραλαβή των αναφερόµενων στο Παράρτηµα Α από
την αρµόδια επιτροπή.
12. Ενστάσεις
Για την υποβολή ενστάσεων ακολουθείται το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007).
13. Συµβατική γλώσσα - Τιµές προσφορών - Νόµισµα
Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό
να απαιτηθεί, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, η οποία και είναι η συµβατική γλώσσα τόσο κατά
το στάδιο του διαγωνισµού, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιενέργειας &
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών

Ηλίας Τσακίρης
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ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΛ1-8ΞΡ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Α. Η προσφορά θα υπολογισθεί για :
- Αριθµό Μελών Αποστολής: 3-5 άτοµα.
Β. Και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον:
Αεροπορικά Εισιτήρια Οικονοµικής Θέσεως από Ελλάδα προς χώρα προορισµό και επιστροφή.
Μετάβαση από Ηγουµενίτσα προς αεροδρόµιο αναχώρησης και επιστροφή των µελών της
αποστολής στην Ηγουµενίτσα.
∆ιαµονή σε ξενοδοχεία έως και τεσσάρων αστέρων µε πρωινό, (κατά προτίµηση τεσσάρων
αστέρων), σε µονόκλινα δωµάτια, απαραιτήτως πλησίον του χώρου των ανωτέρω αναφερόµενων
εκδηλώσεων.
Μεταφορά αποστολής από και προς τα αεροδρόµια και ξενοδοχεία (αν απαιτείται).
Συµβόλαια Επαγγελµατικής Ευθύνης και όποιες άλλες δαπάνες προβλέπονται από την σχετική
νοµοθεσία.
Μεταφορά εκθεµάτων και εξοπλισµού αποστολής βάρους 30κιλών που θα αναλάβει το γραφείο
σας να παραλάβει και παραδώσει αντίστοιχα στους εκθεσιακούς χώρους. (αυτό το πακέτο είναι
άσχετο από το βάρος που έχει δικαίωµα να µεταφέρει ο κάθε επιβάτης).
Κόστος ∆ιερµηνείας για τις ηµέρες και ώρες των εκδηλώσεων. (ανά µονάδα)
Έκδοση Βίζας (εφόσον απαιτείται).

Κατά περίπτωση:
Α) Για Ουκρανία, αναχώρηση στις 25/11/2013, επιστροφή στις 29.11.2013. Τέσσερις ∆ιανυκτερεύσεις.
Β) Για Ρουµανία, αναχώρηση στις 29/10/2013, επιστροφή στις 02/11/2013. Τέσσερις ∆ιανυκτερεύσεις.
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