
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006 και της παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών µε την οποία αναπροσαρµόστηκαν τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού  για 
τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών στις 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του  Ν.4281/2014 όπως ισχύει από 8/8/2014. 
3. του άρθρου 37 του ν. 4320/19.3.15 ΦΕΚ 29/19.3.2015 

      4. Την υπ' αριθ. 878/5.32015 Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε τις αρµοδιότητες της 
 Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ : 
 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση 
τιµολογίου σύµφωνα µε το σχέδιο των υπηρεσιών  για την την παράθεση coffee break και 
µικροδεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της πραγµατοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων 
των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης:  

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου              π.δ. 1.400,00 € 
2. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων                                       π.δ. 4.448,00 € 
3.  Αυτοτελές Τµήµα Νεολαίας, Εθελοντισµού 
     και ∆ιοικητικής Βοήθειας                                                           π.δ. 4.336,98 € 
4. ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού                                        π.δ. 2.829,00 € 
 Συνολικός προϋπολογισµός  δαπάνης 13.013,98 € µε  Φ.Π.Α.23%. Κριτήριο 

κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των εργασιών. 
 

Άρθρο 1 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα , Βασ. Γεωργίου 

Α΄1 γραφείο 020 Ε,  και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. ∆. 28/80 και των συναφών 
διατάξεων του Ν. 3463/2006 άρθρο  209 και του Ν. 3731/2008 άρθρο 20 παρ. 13,  ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 
1211/22-07-15 Α.Ο.Ε., την 10 µηνός Αυγούστου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης την 10:30 π.µ.. 
 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισµός  - Χρηµατοδότηση  Εργασίας 



  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.013,98 €,  
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%, περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικ. 
έτους 2015, εγκρίθηκε µε τις υπ' αριθµ. 116/2015, 239/2015, 836/2015, 672/2015, 63/2015, 
695/2015, 130/2015 Α.∆.Σ. και θα βαρύνει τους Κ.Α.  6434.01.01 “Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 
σχέσεων”, υπηρεσίας 00, του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου, 
6442.01.01 “∆ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων” υπηρεσίας 00, του 
Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων,  6444.01.01 “Έξοδα 
αδελφοποιήσεων του ∆.Θ.”, υπηρεσίας 00, του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοσίων και 
∆ιεθνών Σχέσεων,  6474.01.01 “΄Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων” υπηρεσίας 
15, του Αυτοτελούς Τµήµατος Νεολαίας, Εθελοντισµού και ∆ιοικητικής Βοήθειας,  
6471.03.01 “∆ΗΜΗΤΡΙΑ”, υπηρεσίας 15, της ∆/νσης Πολιτισµού και Τουρισµού και θα 
χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρου 

 
Άρθρο 3 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται:  
Α) όσοι νόµιµα ασχολούνται µε τις σχετικά αναφερόµενες εργασίες και είναι 

εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 
Β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο 

κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, 
ανασφάλιστο προσωπικό. 
 

Άρθρο 4 
                                                        Συµβατικά στοιχεία  
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η παρούσα ∆ιακήρυξη 
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Οι Ειδικοί Όροι 
4. Η Τεχνική  Περιγραφή - Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
5. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά  στοιχεία  που θα δοθούν 

µε την προσφορά του.  
Άρθρο 5 

 Προσφορές 
1. Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων, θα αφορούν το σύνολο των εργασιών.  
2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και 

ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή 

έχουν σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, κ.λ.π. απορρίπτονται. 
5.  Η ισχύς των προσφορών θα είναι τρίµηνη. 
6. Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 
7. Θα αναδειχθεί ένας µειοδότης για το σύνολο των εργασιών  

 
Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

διαγωνισµού, άρθρο 1. 
Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν δύο  φάκελοι, που θα πρέπει να έχουν τα 

κάτωθι: 



  

 
Α. Φάκελος δικαιολογητικών: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) µε 
βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων 
της διακήρυξης, των ειδικών όρων, της συγγραφής υποχρεώσεων, των 
τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισµού, τα οποία 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι 
σύµφωνος µε τις υποδείξεις των  υπηρεσιών.   

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) µε 
βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να αναφέρει τους 
ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους 
υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν ούτε 
πρόκειται να απασχολήσουν καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης 
ανασφάλιστο προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή που θα έχει ισχύ την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

5. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια Εφορία.  
6. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης περί µη 

οφειλής ή περί διακανονισµού των χρεών.  
7. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 2% επί της 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία  δαπάνης, (χωρίς το Φ.Π.Α.) ποσού  
211,61 € (διακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών), τετράµηνης 
ισχύος συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 4 του άρθρου  157 
“εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14.  

Λόγω της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου περί τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας 
ΦΕΚ 65

Α
/28.6.2015 θα δεχτούµε αντί για κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86,  µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία 
θα αναφέρεται ότι δεν µπορεί να προσκοµιστεί η εγγυητική επιστολή συµµετοχής λόγω 
της τραπεζικής αργίας και ότι θα προσκοµισθεί αργότερα  όταν αποκατασταθεί η 
λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος.  

8. Περιγραφή της παρεχόµενης εργασίας.  
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα 
ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 
που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση 
ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθ. 1 του Ν. 
4250/14). 
 
Β. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 



  

1. Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε την 
σειρά και αύξοντα αριθµό του υποδείγµατος προσφοράς που συνοδεύει τη 
διακήρυξη,  µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και σ’ αυτόν  θα περιέχεται η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο  εργασίες σε 
νόµισµα € και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό 
δαπάνης, και   η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

2. Οι  προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις 
κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

3. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.  
 
 
 
 

Άρθρο 7 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού  

Α) Παραλαβή προσφορών  
1. Οι προσφορές γίνονται δέκτες από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση 

του διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη διακήρυξη. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο 
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν 
απόρριψή της. 

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη 
της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση 
του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη 
επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του 
χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.∆. 20/80. 

Β) Έλεγχος δικαιολογητικών  
1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση 

και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά 
σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται 
στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα 
ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης  

2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και 
αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον 
φάκελο των δικαιολογητικών.  

3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι  
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται 
µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.  

4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια  και ο πρόεδρος της επιτροπής 
ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους 
αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε 
την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι 
συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του 
προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο.  

Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών  



  

1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται 
κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια. 

2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.  

∆) Ανακήρυξη αναδόχου 
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 

των εργασιών. Σε περίπτωση που  περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την 
ίδια χαµηλότερη τιµή, γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.  

2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δηµοπρασίας.  

 
Άρθρο  8 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας-Υποβολή πρακτικού 
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι 

της εποµένης από της διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας  και κατά του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. 

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται 
ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου 
για την αξιολόγηση οργάνου. 

 
                                      Άρθρο 9 

Αξιολόγηση προσφορών - Ακύρωση - Επανάληψη ∆ηµοπρασίας 
1. Ο ανάδοχος  θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των εργασιών.  
2. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
3. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 
6. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 

Άρθρο  10 
Τιµές προσφορών  

α) Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται  σε  €.  
β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 κεφ. Β΄ της παρούσης διακήρυξης,  η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 
προσφορών.  

 
Άρθρο  11 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα 

και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε 
βάρος του προσφέροντος.  

 
Άρθρο 12 

Χρόνος  τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες 

των εκδηλώσεων των αντίστοιχων Υπηρεσιών του ∆ήµου που εµπλέκονται στην παρούσα 



  

διακήρυξη, και θα υποδειχτεί από αυτές.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν τµηµατικά µέχρι την 
λήξη της σύµβασης η οποία θα έχει ισχύ µέχρι 31/12/2015 από την πρωτοκόλλησή της.  
 Σε περίπτωση που  κάποιες εκδηλώσεις πραγµατοποιηθούν πριν την 
συµβασιοποίηση των αποτελεσµάτων του  διαγωνισµού, ή ακυρωθούν δεν θα υπάρχει 
καµιά απαίτηση από τον µειοδότη του διαγωνισµού για είσπραξη των αναλογούντων 
ποσών.  
                                                                     

 Άρθρο 13 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προκειµένη  παροχή εργασίας διέπεται από τις διατάξεις της περί ∆ήµων και 
Κοινοτήτων κείµενης Νοµοθεσίας, του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως  έργων και 
προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» κατ’  εφαρµογή του  άρθρου 37 του ν. 
4320/19.3.15 ΦΕΚ 29/19.3.2015  και  του άρθρου  157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 
160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14.             

  
Άρθρο 14 

Χρονική ισχύς προσφορών 
Όλες οι προσφορές  όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το 

διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για τρεις µήνες  από την ηµεροµηνία διενέργειας  του 
διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα  που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει 
τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει 
συµφωνητικό  µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης  και της συγγραφής 
υποχρεώσεων.  

Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από 
οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  

 
Άρθρο 15 

∆απάνες που επιβαρύνουν τον προµηθευτή 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της 

δηµοπρασίας, (γνωµοδότηση ∆΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 
163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος 
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας,  και οι λοιπές  νόµιµες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
 

Άρθρο 16 
∆ιακηρύξεις - Συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, καθώς και 
πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο 109 1Β του Τµήµατος Προκηρύξεων και 
∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης (αρµόδια υπάλληλος Αλ. 
Αθανασοπούλου τηλ. 2313317534 – Κ. Πουρσανίδου 2313317354) καθώς και από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόµενοι θα 
µπορούν να παίρνουν από τα γραφεία των υπηρεσιών που συµµετέχουν στον 
διαγωνισµό.    
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                                                               Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                            
 
 
 
                                           Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ        
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο του διαγωνισµού 

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάθεση των εργασιών παράθεσης 
coffee break και µικροδεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της πραγµατοποίησης διαφόρων 
εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον συνηµµένο ενδεικτικό προϋπολογισµό. 



  

Οι εργασίες θα γίνονται στους τόπους και τον  χρόνο που θα συµφωνηθεί µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του  ∆ήµου.    

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Απαιτήσεις στα τεχνικά στοιχεία 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή 

των προσφεροµένων υπηρεσιών, που θα είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές Περιγραφές που 
παρατίθενται στο παρόν τεύχος διαγωνισµού.   

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού, επιλογή προσφορών 
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επαναλάβει το διαγωνισµό, λόγω ασύµφορου, χωρίς 

οι διαγωνιζόµενοι να έχουν το δικαίωµα να προβάλλουν καµία αξίωση κατά του ∆ήµου για 
οποιοδήποτε λόγο η αιτία.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος ∆ιάρκειας Σύµβασης  
     H σύµβαση θα έχει ισχύ µέχρι 31/12/2015 από την πρωτοκόλλησή της, εκτός αν 
πραγµατοποιηθεί νωρίτερα το σύνολο των εκδηλώσεων και αυτοµάτως λήγει η σύµβαση. 
Σε περίπτωση που  κάποιες εκδηλώσεις πραγµατοποιηθούν πριν την συµβασιοποίηση 
των αποτελεσµάτων του  διαγωνισµού, ή ακυρωθούν δεν θα υπάρχει καµιά απαίτηση από 
τον µειοδότη του διαγωνισµού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών. Η σύµβαση δεν 
ισχύει για εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν το 2016.   

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Εγγύηση καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης 
1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος 

µέσα σε δέκα (10) µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει 
τη σχετική σύµβαση,  και να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη 
δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  ίσης µε 2% επί της 
αξίας της σύµβασης προ Φ.Π.Α. συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 4 του 
άρθρου  157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14.  

2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση εργασίας µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία των δέκα (10) ηµερών ή δεν προσκοµίσει  την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία εκπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των 
εργασιών  και της λήξης της σύµβασης.  

 
                                                        ΑΡΘΡΟ 6  

Αθέτηση όρων συµφωνίας.  Ευθύνη αναδόχου. 
1) Από µέρους του αναδόχου η αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος 

διαγωνισµού και της σύµβασης, ή µη πλήρης συµµόρφωση του προς τους όρους 
αυτών, παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

2)  Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια:  
Α) Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού της 
κατατιθέµενης εγγύησης του. 
Β) Την υποχρέωση του να αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµία θετική ή αποθετική 
που τυχόν θα υποστεί ο ∆ήµος από την µη εκτέλεση της σύµβασης.  

 



  

ΑΡΘΡΟ 7 
Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 

              Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή  δεν υπόκεινται ,για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι τέλος της 
συµβατικής χρονικής περιόδου.  

ΑΡΘΡΟ 8 
Τρόπος Πληρωµής 

 Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό 
ένταλµα σύµφωνα µε το άρθρο 1 (παραγρ. Α΄ υποπαράγραφος Ζ5) του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7/άρθ. 4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές».  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Επίλυση διαφορών 
             Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών, επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).  
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Η Συντάξασα και 

 Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών 

 
 
 
 

Κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

κ.α.α. 
 
 
 
 

Μ. ΑΝΘΙΤΣΟΥ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥA. ΤΜΗΜΑ 

 Στις προσφερόµενες υπηρεσίες και στην τιµή των εκδηλώσεων περιλαµβάνεται το 
προσωπικό και ο απαραίτητος εξοπλισµός (τραπέζια, τραπεζοµάντιλα, σερβίτσια) για την 
διοργάνωση. 
 



  

 

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 Στις προσφερόµενες υπηρεσίες και στην τιµή των εκδηλώσεων περιλαµβάνεται το 
προσωπικό και ο απαραίτητος εξοπλισµός (τραπέζια, τραπεζοµάντιλα, σερβίτσια) για την 
διοργάνωση. 
 

3.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
                                                    ΒΟΗΘΕΙΑΣ   
Η πρόταση περιλαµβάνει 1 άτοµο προσωπικό για τον καφέ και το γεύµα. 
Περιλαµβάνονται σταντ και ο απαραίτητος εξοπλισµός (τραπέζια, µπουφέ, κάδοι, 

πάγος κ.λ.π.). 
Θα υπάρχουν ποτηράκια µιας χρήσης. 
Καφές προσφέρεται κατά την προσέλευση και σε όλη τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης 

µέχρι το τέλος. 
 

4. ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    50α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ 

 Η ενηµέρωση για την ηµέρα, το χώρο και την ώρα διεξαγωγής του catering θα γίνεται 2 
– 3 ηµέρες νωρίτερα από το Τµήµα ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ. 
 Στις ηµέρες διεξαγωγής του catering συµπεριλαµβάνεται και το σαββατοκύριακο, 
χωρίς αυτό να αλλάζει την τιµή. 
 
Σε περίπτωση ατυχήµατος που οφείλεται στην ποιότητα των παρεχοµένων εδεσµάτων, ο 
ανάδοχος φέρει την αστική και ποινική ευθύνη και την έναντι τρίτου ή τρίτων ενδεχόµενη 
αποζηµίωση. 
Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο και απαράβατο µέρος του συµφωνητικού. 
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Η Συντάξασα και 

 Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών 

 
 
 
 

Κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

κ.α.α 
 
 
 
 

Μ. ΑΝΘΙΤΣΟΥ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 



  

 
 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
                             

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 285 – Α∆Σ 116 & 239/15 

ΚΑ 00/6434.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 COFFEE BREAK   30 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μπουγατσάκια  

2 
 
 

150,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

300,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

2 
 

CATERING  40 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

2 

400,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

800,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

3 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ 20 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 

1 
300,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 

300,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 



  

sticks ζάχαρης  

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κρασί λευκό και κόκκινο 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Μίνι brioche µε καπνιστό 
σολοµό και τυρί 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

• Ψαρονέφρι µε σως 

• Πατάτες φούρνου µαρινερ 

• Λαχανικά ψητά µε βινεγκρέτ 

• Σαλάτες εποχής (2 είδη) 

• Ποικιλία από ψωµάκια (λευκά 
και ολικής) 

• Ποικιλία από τυριά και φρούτα 

• Επιδόρπιο (2 είδη) 

Φ.Π.Α. 23% Φ.Π.Α. 23% 

 
 

 
 
 

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 956 – Α∆Σ 672/15 
ΚΑ 00/6444.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING    34 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

2 
 

 
204,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
408,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

2 CATERING  35 ΑΤΟΜΩΝ 2 245,00 € 490,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 23% 1.400,00  € 



  

 • Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

3 CATERING  30 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

 

2 

300,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

600,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 23% 1.498,00  € 

 

 
 



  

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 961 – Α∆Σ 836/15 
ΚΑ 00/6442.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING - COFFEE BREAK    
                  100 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

 

 
2 
 

 
400,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
800,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

2 
 

CATERING  100 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

 

2 

700,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

1.400,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

3 CATERING – FINGER FOOD  
50 ΑΤΟΜΩΝ 

• Αναψυκτικά 
• Νερά εµφιαλωµένα 
• Κρασί λευκό και κόκκινο 
• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 
• Σουβλάκι κεφτεδάκι – πατάτα 
• Καναπεδάκια διαφόρων 

γεύσεων 
• Spring rolls λαχανικών 

1 

400,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

400,00 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 



  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

• Ποικιλία από ψωµάκια (λευκά 
ή ολικής) 

• Ποικιλία από τυριά και φρούτα 

4 CATERING  35 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

 

 
1 

 
350,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
350,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.  23%    2.950,00 €  

 
 

3.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
                                                    ΒΟΗΘΕΙΑΣ     

 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 418 – Α∆Σ 63 & 695/15 

ΚΑ 15/6474.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ    
α) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, spring 
rolls λαχανικών µε γλυκόξινη σως, 
κεφτεδάκια, πιτάκια ποικιλία, 
σφολιατάκια ποικιλία, Κουλουράκια, 
φέτες κέικ, σοκολατοπιτάκια, χυµοί 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1.391,13 € 
 
 
 

 συµπεριλαµβα-

 
 
 
 
 

1.391,13 € 
 
 
 

 συµπεριλαµβα-



  

συσκευασµένοι 0,5 λίτρου, νερά 
εµφιαλωµένα 0,5 λίτρου και 1,5 
λίτρου, καφές φίλτρου (σε λίτρα) 
καθ'όλη τη διάρκεια  

 200 από έκαστο είδος   
   
β) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, πιτάκια 
ποικιλία, σφολιατάκια ποικιλία, 
Κουλουράκια, χυµοί συσκευασµένοι 
0,5 λίτρου, νερά εµφιαλωµένα 0,5 
λίτρου σε lunch packet      
75 από έκαστο είδος   
 

νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
 
 
 

307,50 € 

νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
 
 
 

307,50 € 

2 
 

CATERING  ∆ΡΑΣΗΣ “ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
2016”  
 µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, πιτάκια 
ποικιλία, σφολιατάκια ποικιλία, 
Κουλουράκια, χυµοί συσκευασµένοι 
0,5 λίτρου, νερά εµφιαλωµένα 0,5 
λίτρου σε lunch packet    

200 από έκαστο είδος 
 

1 

725,70 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

725,70 € 
συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

3 CATERING  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
α) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, spring 
rolls λαχανικών µε γλυκόξινη σως, 
κεφτεδάκια, πιτάκια ποικιλία, 
σφολιατάκια ποικιλία, Κουλουράκια, 
φέτες κέικ, σοκολατοπιτάκια, χυµοί 
συσκευασµένοι 0,5 λίτρου, νερά 
εµφιαλωµένα 0,5 λίτρου και 1,5 
λίτρου, καφές φίλτρου (σε λίτρα) 
καθ'όλη τη διάρκεια         

300 από έκαστο είδος              
    β) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, πιτάκια 
ποικιλία, σφολιατάκια ποικιλία, 
Κουλουράκια, χυµοί συσκευασµένοι 
0,5 λίτρου, νερά εµφιαλωµένα 0,5 
λίτρου σε lunch packet      

75 από έκαστο είδος  

 
 
 
1 

 
 
 

1.605,15 € 
 
 
 

 συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
 
 
 

307,50 € 

 
 
 

1.605,15 € 
 
 
 

 συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
 
 
 

307,50 € 

            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 23%    4.336,98 €  

 
 



  

 

4. ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    50α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ 

 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 367  – Α∆Σ 130/15 
ΚΑ  15/6471.03.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING  (ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 

100 ΑΤΟΜΩΝ 
Προσφερόµενα προϊόντα σε µπουφέ 
όπως: 

• Καφέδες (εσπρέσο, φίλτρου, 
nescafe) 

• Τσάι (πράσινο) 

• Γλυκά κεράσµατα (διάφορα 
κέικ, βουτήµατα, κρουασάν 
βουτύρου) 

• Αλµυρά (τυροπιτάκια, 
πιτσάκια, κρουασάν) 

• Ποτήρια, χαρτοπετσέτες, 
πάγος, τραπεζοµάντηλα 

• Νερό εµφιαλωµένο 
1 σερβιτόρος για την εξυπηρέτηση 
των συµµετεχόντων  

 
3 
 

 
 
 
 
 

492,00 € 
 

 συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.476,00 € 
 

 συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
 
 

2 CATERING  (ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ) 
 ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   

100 ΑΤΟΜΩΝ 
Προσφερόµενα προϊόντα σε µπουφέ 
όπως: 

• Αλµυρά : διάφορα 
καναπεδάκια, διάφορα τυριά 

• Κρασί λευκό, κόκκινο 

• Ποτήρια, χαρτοπετσέτες, 
πάγος, τραπεζοµάντηλα 

• Νερό εµφιαλωµένο 
1 σερβιτόρος για την εξυπηρέτηση 
των συµµετεχόντων  

 
2 

 
676,50 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

 
1.353,00 € 

συµπεριλαµβα-
νοµένου του 
Φ.Π.Α. 23% 

            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.  23%    2.829,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 23%       13.013,98 € 
 



  

 
 

Θεσσαλονίκη …………../7/2015 

  
Η Συντάξασα και 

 Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών 

 
 
 
 

Κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

κ.α.α. 
 
 
 
 

Μ. ΑΝΘΙΤΣΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Του: ……………………………………………………………………………………………... 

∆/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Τηλ.: …………………………………………………………………………………………….. 

 
 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
                             

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 285 – Α∆Σ 116 & 239/15 

ΚΑ 00/6434.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 COFFEE BREAK   30 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μπουγατσάκια  

2 
 
 

  

2 
 

CATERING  40 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
2   



  

συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

3 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ 20 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κρασί λευκό και κόκκινο 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Μίνι brioche µε καπνιστό 
σολοµό και τυρί 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

• Ψαρονέφρι µε σως 

• Πατάτες φούρνου µαρινερ 

• Λαχανικά ψητά µε βινεγκρέτ 

• Σαλάτες εποχής (2 είδη) 

• Ποικιλία από ψωµάκια (λευκά 
και ολικής) 

• Ποικιλία από τυριά και φρούτα 

• Επιδόρπιο (2 είδη) 

1   

    ΣΥΝΟΛΟ  



  

   Φ.Π.Α. 23%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

                                             
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 956 – Α∆Σ 672/15 
ΚΑ 00/6444.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING    34 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

2 
 

  

2 
 

CATERING  35 ΑΤΟΜΩΝ 
• Φρέσκος καφές φίλτρου 

συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 
• Νερά εµφιαλωµένα 
• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 
• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 

σοκολάτας 
• Μπόµπα µε γαλοπούλα 
• Τυροπιτάκια 
• Σπανακοπιτάκια 
• Λουκανοπιτάκια 
• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 

κασέρι 
 

2   

3 CATERING  30 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

2   



  

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  

   Φ.Π.Α. 23%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 961 – Α∆Σ 836/15 
ΚΑ 00/6442.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING - COFFEE BREAK    
                  100 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

 

 
2 
 

  

2 
 

CATERING  100 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 

2   



  

χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

 

3 CATERING – FINGER FOOD  
50 ΑΤΟΜΩΝ 

• Αναψυκτικά 
• Νερά εµφιαλωµένα 
• Κρασί λευκό και κόκκινο 
• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 
• Σουβλάκι κεφτεδάκι – πατάτα 
• Καναπεδάκια διαφόρων 

γεύσεων 
• Spring rolls λαχανικών 
• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 

καρέ) 
• Ποικιλία από ψωµάκια (λευκά 

ή ολικής) 
• Ποικιλία από τυριά και φρούτα 

1   

4 CATERING  35 ΑΤΟΜΩΝ 

• Φρέσκος καφές φίλτρου 
συνοδευόµενος µε γάλα και 
sticks ζάχαρης  

• Τσάι διαφόρων γεύσεων και 
χαµοµήλι 

• Χυµοί (πορτοκάλι και 
ανάµεικτος) 

• Αναψυκτικά 

• Νερά εµφιαλωµένα 

• Κέικ σοκολάτας – βανίλιας 

• Μπισκότα βανίλιας, κανέλλας, 
σοκολάτας 

• Μπόµπα µε γαλοπούλα 

• Τυροπιτάκια 

• Σπανακοπιτάκια 

• Λουκανοπιτάκια 

• Κρουασανάκια µε ζαµπόν 
κασέρι 

 
1 

  



  

• Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο 

• Σουβλάκι κεφτεδάκι πατάτα 

• Καναπεδάκια διαφόρων 
γεύσεων 

• Sprin rolls λαχανικών  

• Σουβλάκια χοιρινό (φιλέτο ή 
καρέ) 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  
   Φ.Π.Α. 23%  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 

3.  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
                                                    ΒΟΗΘΕΙΑΣ     

 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 418 – Α∆Σ 63 & 695/15 

ΚΑ 15/6474.01.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ    
α) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, spring 
rolls λαχανικών µε γλυκόξινη σως, 
κεφτεδάκια, πιτάκια ποικιλία, 
σφολιατάκια ποικιλία, Κουλουράκια, 
φέτες κέικ, σοκολατοπιτάκια, χυµοί 
συσκευασµένοι 0,5 λίτρου, νερά 
εµφιαλωµένα 0,5 λίτρου και 1,5 
λίτρου, καφές φίλτρου (σε λίτρα) 
καθ'όλη τη διάρκεια  

 200 από έκαστο είδος   
   
β) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, πιτάκια 
ποικιλία, σφολιατάκια ποικιλία, 
Κουλουράκια, χυµοί συσκευασµένοι 
0,5 λίτρου, νερά εµφιαλωµένα 0,5 
λίτρου σε lunch packet      
75 από έκαστο είδος   
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

........ € 
 
 
 
  
 
 
 
 

...... € 

 
 
 
 
 

........ € 
 
 
 
  
 
 
 
 

...... € 

2 
 

CATERING  ∆ΡΑΣΗΣ “ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
2016”  
 µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, πιτάκια 
ποικιλία, σφολιατάκια ποικιλία, 

 
1 

 
............. € 

 
................. 



  

Κουλουράκια, χυµοί συσκευασµένοι 
0,5 λίτρου, νερά εµφιαλωµένα 0,5 
λίτρου σε lunch packet    

200 από έκαστο είδος 
 

3 CATERING  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
α) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, spring 
rolls λαχανικών µε γλυκόξινη σως, 
κεφτεδάκια, πιτάκια ποικιλία, 
σφολιατάκια ποικιλία, Κουλουράκια, 
φέτες κέικ, σοκολατοπιτάκια, χυµοί 
συσκευασµένοι 0,5 λίτρου, νερά 
εµφιαλωµένα 0,5 λίτρου και 1,5 
λίτρου, καφές φίλτρου (σε λίτρα) 
καθ'όλη τη διάρκεια         

300 από έκαστο είδος              
    β) µίνι σαντουιτσάκια µπριός 
αλλαντικά-τυριά, µίνι σουβλάκι 
κοτόπουλο-πιπεριά σχάρας, πιτάκια 
ποικιλία, σφολιατάκια ποικιλία, 
Κουλουράκια, χυµοί συσκευασµένοι 
0,5 λίτρου, νερά εµφιαλωµένα 0,5 
λίτρου σε lunch packet      

75 από έκαστο είδος  

 
 
 
1 

 
 
 

.............. € 
 
 
 
  
 
 
 
 

............ € 

 
 
 
 

........ € 
 
 
 
  
 
 
 
 

................ € 
 

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 23%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 

4. ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    50α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ 

 

Α/Α Είδος εκδήλωσης  
ΠΑΥ 367  – Α∆Σ 130/15 
ΚΑ  15/6471.03.01 

Αριθµός 
εκδηλώ- 
σεων  

Ποσό ανά 
εκδήλωση 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολικό  
ποσό  

 

1 CATERING  (ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ) 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 

100 ΑΤΟΜΩΝ 
Προσφερόµενα προϊόντα σε µπουφέ 
όπως: 

• Καφέδες (εσπρέσο, φίλτρου, 
nescafe) 

• Τσάι (πράσινο) 

• Γλυκά κεράσµατα (διάφορα 
κέικ, βουτήµατα, κρουασάν 
βουτύρου) 

 
3 
 

  



  

• Αλµυρά (τυροπιτάκια, 
πιτσάκια, κρουασάν) 

• Ποτήρια, χαρτοπετσέτες, 
πάγος, τραπεζοµάντηλα 

• Νερό εµφιαλωµένο 
1 σερβιτόρος για την εξυπηρέτηση 
των συµµετεχόντων  

2 CATERING  (ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ) 
 ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   

100 ΑΤΟΜΩΝ 
Προσφερόµενα προϊόντα σε µπουφέ 
όπως: 

• Αλµυρά : διάφορα 
καναπεδάκια, διάφορα τυριά 

• Κρασί λευκό, κόκκινο 

• Ποτήρια, χαρτοπετσέτες, 
πάγος, τραπεζοµάντηλα 

• Νερό εµφιαλωµένο 
1 σερβιτόρος για την εξυπηρέτηση 
των συµµετεχόντων  

 
2 

  

   ΣΥΝΟΛΟ  

   Φ.Π.Α. 23%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 
 

 
 
  

Θεσσαλονίκη, ……………/……/2015                                O Προσφέρων 
 

                                                                                               
 
Έλαβα γνώση των όρων  και των τεχνικών προδιαγραφών            
των εργασιών τους οποίους αποδέχοµαι   
                                                                                          (υπογραφή, σφραγίδα)              
 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

    Φ.Π.Α. 23% ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 


