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       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ            
Γραφείο Πολιτισμού 
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ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθμ.2/2019 
 
                                                                                               

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το 2019, θα χρειαστεί να 
δαπανήσει το ποσό των 16.020,80 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 Οι υπηρεσίες και οι προμήθειες που προβλέπονται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων είναι 
οι παρακάτω. 

 
1) Υπηρεσίες τροφοδοσίας για την εκδήλωση εορτασμού της επετείου 19ης Ιουνίου 1913 
 

Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκδήλωσης στο Μελισσοχώρι είναι οι 
εξής: 

 
Catering που περιλαμβάνει μπουφέ 100 ατόμων με 

 (5) κιλά τυροπιτάκια 
 (5) κιλά λουκανοπιτάκια 
 (5) κιλά σπανακοπιτάκια 
 (5) κιλά κολοκυθοπιτάκια 
 20 νερά 1,5lt, 
 20 αναψυκτικά 1,5lt 
 Mε δύο άτομα για εξυπηρέτηση, τραπέζι (με τραπεζομάντηλο) και δύο μεγάλες ομπρέλες 

 
 

2) Υπηρεσίες τροφοδοσίας για την εκδήλωση «Εορτασμός της Καθαρής Δευτέρας» 
 

Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκδήλωσης τη Δευτέρα 11/03/2019, στην 
περιοχή «αλώνια», είναι οι εξής: 
 
Catering που περιλαμβάνει 1000 Λαγάνες (άρτος με τη μορφή λαγάνας) βάρους 480-500 γραμμαρίων, 
3.300 μερίδες συσκευασμένου φαγητού καθώς και 600 λίτρα κρασί (300 λευκό-300 κόκκινο) σε 
συσκευασίες 5 λίτρων. Η κάθε μερίδα φαγητού θα αποτελείται από φασολάδα (450-500 γραμμαρίων), 
χαλβά (45-50 γραμμαρίων), 5 ελιές, ταραμά (45-50 γραμμαρίων) και 3 πιπεριές τουρσί. Επιπλέον, η 
υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει 150 τεμάχια αναψυκτικά 1,5 λίτρων και 150 τεμάχια νερά 1,5 
λίτρων. Επίσης για το Ωραιόκαστρο απαιτούνται 8 τέντες, 30 τραπέζια, 400 καρέκλες και 8 άτομα 
προσωπικό για το σέρβις και την εξυπηρέτηση πολιτών. 
 

Η διανομή όλων των ειδών θα γίνει στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες όπου θα 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, και σύμφωνα με τις ανάγκες τις κάθε εκδήλωσης όπως αυτές 
κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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3) Υπηρεσίες τροφοδοσίας για τις εκδηλώσεις του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» 
 

 Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» διαρκεί περίπου ένα μήνα (από 05/09/2019 ως 30/09/2019) και 
περιλαμβάνει περίπου 10 εκδηλώσεις (5 στο Ωραιόκαστρο, 2 στο Δρυμό, 1 στη Λητή, 1 στον 
Πεντάλοφο, 1 στο Πετρωτό). Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των εκδηλώσεων είναι 
οι εξής: 

 
Catering που περιλαμβάνει 

 
 Για τη μεγάλη εκδήλωση στο «Κονταξοπούλειο», 350 σάντουιτς με σουβλάκι χοιρινό 

100gr, πατάτες σαλάτα 80 φιάλες λευκό/κόκκινο κρασί 750ml, 60 αναψυκτικά των 1,5lt 
και 100 μπουκάλια νερό 1,5lt 

 Για τις υπόλοιπες, περίπου 9, εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον ευρύτερο 
Δήμο Ωραιοκάστρου υπηρεσίες catering (που κατανέμονται στην κάθε εκδήλωση 
ανάλογα με τις απαιτήσεις) για 220 άτομα με 1 κρέπα, 1 tortilla, 1 hotdog, 1 κρύο 
κρουασάν, 1 κρασί λευκό/κόκκινο 750ml ανά 2 άτομα, 1 αναψυκτικό 1,5lt ανά 6 άτομα , 
1 νερό 1,5 lt ανά 4 άτομα. 

 Και επιπλέον ένα γεύμα 20 ατόμων σε ταβέρνα με μία μερίδα κρέατος, πατάτες ανά δύο 
άτομα, σαλάτα ανά δύο άτομα, ορεκτικό ανά δύο άτομα, κρασί κόκκινο ή λευκό). 

 
 

 Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering), σε όποιες εκδηλώσεις αναφέρονται, αφορούν τους 
συντελεστές των θεατρικών παραστάσεων και των μουσικών συναυλιών. Στις υποχρεώσεις της 
υπηρεσίας τροφοδοσίας περιλαμβάνονται το στήσιμο (τραπέζια και καρέκλες) στο χώρο της κάθε 
εκδήλωσης καθώς και άτομα για σερβίρισμα σε κάθε εκδήλωση. 
 

 
4) Υπηρεσίες τροφοδοσίας για την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των ελλήνων στον 

Πόντο 
 

Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκδήλωσης την Κυριακή 19/05/2019 
είναι οι εξής: 
 
Catering που περιλαμβάνει  

 200 μερίδες κόλυβα των 100gr, σύνολικα 20 κιλά σε ταψί (όχι συσκευασμένο) 
 200 κουτάλια μιας χρήσης 
 200 ποτήρια μιας χρήσης 
 2 πακέτα των 200 τεμαχίων χαρτοπετσέτες 

 
 
 

5) Υπηρεσίες τροφοδοσίας για την εκδήλωση εορτασμού της 77ης επετείου της μάχης της 
Κρήτης 

 
Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκδήλωσης την Δευτέρα 20/05/2019 

είναι οι εξής: 
 
Catering που περιλαμβάνει  

 200 μερίδες κόλυβα των 100gr, σύνολικα 20 κιλά σε ταψί (όχι συσκευασμένο) 
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 200 κουτάλια μιας χρήσης 
 200 ποτήρια μιας χρήσης 
 2 πακέτα των 200 τεμαχίων χαρτοπετσέτες 

 
 
 
 

6) Υπηρεσίες τροφοδοσίας λοιπών εκδηλώσεων 
 

Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση λοιπών εκδηλώσεων είναι ένα γεύμα 20 
ατόμων σε ταβέρνα με μία μερίδα κρέατος, πατάτες ανά δύο άτομα, σαλάτα ανά δύο άτομα, ορεκτικό 
ανά δύο άτομα, κρασί κόκκινο ή λευκό). 
 

7) Υπηρεσίες τροφοδοσίας για θεατρική παράσταση 
 

Οι προμήθειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εκδήλωσης είναι οι εξής: 
 

Catering που περιλαμβάνει μπουφέ 100 ατόμων με 
 (5) κιλά τυροπιτάκια 
 (5) κιλά λουκανοπιτάκια 
 (5) κιλά σπανακοπιτάκια 
 (5) κιλά κολοκυθοπιτάκια 
 20 νερά 1,5lt, 
 20 αναψυκτικά 1,5lt 
 Mε δύο άτομα για εξυπηρέτηση, τραπέζι (με τραπεζομάντηλο) και δύο μεγάλες ομπρέλες 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχτηκε με σκοπό την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών 
τροφοδοσίας για την κάλυψη όλων των εκδηλώσεων του 2019. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις εκδηλώσεις ή για κάθε 

μία ξεχωριστά. 
 
Συνολικά, οι προμήθειες και υπηρεσίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:   

 
 

A/A ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

 
Φ.Π.Α.   

24% 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Υπηρεσία 400,00€ 96,00€ 496,00€ 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Υπηρεσία 8.700,00€ 2.088,00€ 10.788,00€ 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Υπηρεσία 2.760,00€ 662,40€ 3.422,40€ 

4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

Υπηρεσία 200,00€ 48,00€ 248,00€ 

5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Υπηρεσία 200,00€ 48,00€ 248,00€ 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Υπηρεσία 260,00€ 62,40€ 322,40€ 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Υπηρεσία 400,00€ 96,00€ 496,00€ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΚΑ. 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 55520000-1 02.15.6471.1007 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 55520000-1 02.15.6471.1008 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 55520000-1 02.15.6471.1020 

4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

55520000-1 02.15.6471.1019 

5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
55520000-1 02.15.6471.1017 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 55520000-1 02.15.6471.1017 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 55520000-1 02.15.6471.1015 

 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ο Συντάξας        Η Προϊσταμένη 
 
 
 
 
Ευαγγελίδης Αλέξανδρος            Κουκούδη Αποστολία 

 
 
 
 
 
 
Σύνολο καθαρής 
Δαπάνης 

 
 
 
 
 
 
 
: 

 
 
 
 
 
 
 

12.920,00 € 
Φ.Π.Α. 24% : 3.100,80 € 
Σύνολο Δαπάνης : 16.020 ,80 € 
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