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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..7η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..12/4/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 132/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 143ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για 
την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 7ης/12-4-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..12η  Απριλίου 2018.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 13453/5-4-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
8.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
10.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
11.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
12.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
15.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
17. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
18.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
9. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
12. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
13. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Πέππα Αγγελική (δικαιολογημένη απουσία), 
Χρονόπουλος Πέτρος, Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, 
Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη (δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και Υφαντής 
Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας και Σώκου 
Ζωή προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Καγιαλή Ελπίς και Ρηγοπούλου Βασιλική 
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 136ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 2ου θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 141ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 143ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 145ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 139ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσουδερός Ιωάννης, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 137ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη και Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 140ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 142ου θέματος.  
 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 146 και 133 προτάθηκαν να συζητηθούν πρώτα, λόγω της παρουσίας 

πολιτών στη συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 5-132 συζητήθηκαν μετά το 145ο θέμα. 

 
 
..Αριθ. Απόφασης: 132/2018.. 

19.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
22.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
25.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
26.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
27.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
28.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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 ΘΕΜΑ 143ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για 

την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering». 
 
Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..143ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Αναστασία 
Στασινοπούλου, να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Η Αντιδήμαρχος κ. Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής: 
 
 Ο Δήμος Διονύσου πραγματοποιεί εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των οποίων 
προσφέρεται κατά το σύνηθες ως κέρασμα, στους συμμετέχοντες ή φιλοξενούμενους από 
άλλους δήμους ή καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις, ελαφρύ πρόχειρο φαγητό. 
Τα είδη που συνήθως προσφέρονται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων 
είναι αλμυρά και γλυκά εδέσματα, αναψυκτικά, νερό κλπ.  
Ενδεικτικά, οι εκδηλώσεις που θα χρειάζεται η προμήθεια των ειδών catering είναι πολιτιστικές 
(χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ 
χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, 
συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός 
έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), 
εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει 
ο Δήμος Διονύσου. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για την προμήθεια ειδών catering ανέρχεται σε 5.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
Η προμήθεια προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω 
ύψους προϋπολογισμού και να εκτελείται τμηματικά μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 
5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα 
που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή 
το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του”, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
3. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων” το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες 
αρμοδιότητες Δήμων”, 

4. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) 
“Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού 
του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες 
ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του 

ΑΔΑ: 6Τ2ΗΩ93-5ΡΜ



 4/15 

περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων 
ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του”, 

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

6. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016)”, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013”, 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι 
οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους 
υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), 
η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης 
έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα, 

9. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61», 

10. Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2018, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 3218/25-01-2018, 

11. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 
18REQ002831409 

12. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα 
Αναστασία Στασινοπούλου, 

13. Την ανάγκη προσφοράς εδεσμάτων και συναφών ειδών catering σε πολιτιστικές 
(χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ 
χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές (ενημερωτικές 
ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, μαστογραφίες, 
προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί 
αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει 
ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες ή σε 
φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή σε καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις. 

14. Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα, η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την 
προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών catering σε πολιτιστικές (χριστουγεννιάτικες, 
παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, 
θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις 
κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), 
αθλητικές (αγώνες δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, 
σχολικές εορτές και λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος 
Διονύσου, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή 
σε καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, 
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προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την αναγκαιότητα ανάθεσης για προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών catering σε 
πολιτιστικές (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, 
φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές 
(ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, 
μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες δρόμου, 
λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές 
εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου, ως κέρασμα στους 
συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή σε καλεσμένους που μετέχουν 
στις εκδηλώσεις. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές ανάθεσης για προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering σε πολιτιστικές (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, 
διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), 
επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση 
οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες δρόμου, 
λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές 
εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου, ως κέρασμα στους 
συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους  ή σε καλεσμένους που μετέχουν 
στις εκδηλώσεις. 

3. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο 
εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) για προσφορά εδεσμάτων 
και συναφών ειδών catering σε πολιτιστικές (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, 
θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές 
παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), 
κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), 
αθλητικές (αγώνες δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, 
σχολικές εορτές και λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος 
Διονύσου, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή 
σε καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την 
ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 58, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 158 παρ. 3 εδ. α΄, 209 παρ.9, 93 και  95 του Ν. 3463/2006 

(Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013”. 
 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α). 
 Την υπ΄αρίθμ. 333/2017 ΑΔΣ.  
 Την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
 Την 7/2018 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
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 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά). 

 
                     
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α           Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                      Με     ψήφους    11   Υπέρ     και    6   Λευκές       
 
 
Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας 
Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων και Σώκου Ζωή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 
 

Εγκρίνει: 

1.  Την αναγκαιότητα ανάθεσης για προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών catering σε 
πολιτιστικές (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, 
διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), 
επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση 
οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες 
δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές 
και λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου, ως 
κέρασμα στους συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή σε 
καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις. 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές ανάθεσης για προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών 
catering σε πολιτιστικές (χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, 
διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), 
επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση 
οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες 
δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές 
και λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου, ως 
κέρασμα στους συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους  ή σε 
καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης . 

3. Τη δαπάνη για προσφορά εδεσμάτων και συναφών ειδών catering σε πολιτιστικές 
(χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, 
φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές 
(ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, 
μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές (αγώνες δρόμου, 
λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και 
λοιπές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου, ως 
κέρασμα στους συμμετέχοντες ή σε φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή σε 
καλεσμένους που μετέχουν στις εκδηλώσεις και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 
€ συμπ. ΦΠΑ και τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 
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4412/2016) σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.    
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 
                                                              

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 07/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 
CATERING ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 

 
     ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Μάρτιος 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 09/03/2018 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 
CATERING ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Προσφορά Εδεσμάτων και Συναφών Ειδών 
Catering στις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 18REQ002831409 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο Δήμος Διονύσου πραγματοποιεί εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των οποίων προσφέρεται κατά το 
σύνηθες ως κέρασμα, στους συμμετέχοντες ή φιλοξενούμενους από άλλους δήμους ή καλεσμένους που 
μετέχουν στις εκδηλώσεις, ελαφρύ πρόχειρο φαγητό. 
Τα είδη που συνήθως προσφέρονται κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων είναι αλμυρά 
και γλυκά εδέσματα, αναψυκτικά, νερό κλπ.  
Ενδεικτικά, οι εκδηλώσεις που θα χρειάζεται η προμήθεια των ειδών catering είναι πολιτιστικές 
(χριστουγεννιάτικες, παραδοσιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, 
βραβεύσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.), επιμορφωτικές (ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις 
κλπ.), κοινωνικές (μέτρηση οστικής μάζας, μαστογραφίες, προληπτικός έλεγχος σε παιδιά), αθλητικές 
(αγώνες δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές 
εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει ο Δήμος Διονύσου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ. 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να 
καταθέσει προσφορά για όλα τα αναγραφόμενα είδη της μελέτης και όχι επιλεκτικά (με εξαίρεση τον 
καφέ, ο οποίος είναι προαιρετικός για όποιον δε δύναται να προσφέρει), διότι το άθροισμα των 
επιμέρους ειδών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ €/ 
ΚΙΛΟ  

(συμπ. ΦΠΑ 
24%) 

 ΑΛΜΥΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ   
1.  Πιτάκια κουρού με τυρί φέτα 30 - 35 12,00 
2.  Πιτάκια κουρού με σπανάκι και τυρί φέτα 30 - 35 12,00 
3.  Λουκανικοπιτάκια με φύλλο σφολιάτας 25 – 30 12,00 
4.  Πιτσάκια με αλλαντικά, τυρί και σάλτσα ντομάτας 25 – 30 12,00 
5.  Κρουασανάκια με ζαμπόν, τυρί, μαγιονέζα 20 - 22 20,00 

 ΜΠΟΜΠΕΣ ΤΜΧ./ ΜΠΟΜΠΑ  
6.  Ζαμπόν, τυρί 24 14,00 
7.  Γαλοπούλα, τυρί, μαγιονέζα 24 14,00 

8.  
Τόνος, μαγιονέζα, iceberg σε ψωμί μπόμπας ολικής 
άλεσης 

24 16,00 

 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΙΝΙ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ  
9.  Πολύσπορο (γαλοπούλα, φιλαδέλφεια, μαρούλι) 20 - 25 23,00 
10.  Σαλάμι, τυροσαλάτα, πιπεριά, μαρούλι 20 - 25 23,00 
11.  Ζαμπόν, τυρί, μαρούλι, μαγιονέζα 20 - 25 23,00 

 ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΑΛΜΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ  
12.  Τρίγωνα χορτοπιτάκια 20 - 25 12,00 
13.  Πατατοπιτάκια 20 - 25 12,00 
14.  Πιτάκια λαχανικών 40 - 45 12,00 

 ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ  
15.  Ταρτάκια 18 - 22 12,00 
16.  Εκλαιράκια με γέμιση σοκολάτας 30 - 35 12,00 
17.  Κωκάκια 25 - 30 12,00 
18.  Κρουασανάκια με σοκολάτα 20 - 25 13,00 
19.  Τρουφάκια σοκολάτας 25 - 30 12,00 
20.  Κουλουράκια 30 - 35 9,00 
21.  Βουτήματα 25 - 30 9,00 
22.  Μπισκότα 40 - 45 9,00 

23.  Κέϊκ (1.100 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

8,00 

24.  Τσουρέκι (1.100 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
7,00 
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τεμάχιο 

25.  
Chocolate bars (υγείας, γάλακτος, λευκή σοκολάτα, 
σοκολάτα φράουλα) (115 γρ.) 

Στο συγκεκριμένο 
προϊόν η τιμή αφορά σε 

τεμάχιο 
1,00 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ   
26.  Μελομακάρονα 20 - 25 11,00 
27.  Κουραμπιέδες 30 - 35 12,00 

28.  Βασιλόπιτα (1.500 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

10,00 

 ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΓΛΥΚΑ   

29.  Χαλβάς σιμιγδαλένιος (1.100 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

14,00 

30.  Μουστοκούλουρα λαδιού 15 - 18 11,00 

31.  
Μπάρες δημητριακών (φρούτα, σοκολάτα, ξηροί 
καρποί) (115 γρ.) 

Στο συγκεκριμένο 
προϊόν η τιμή αφορά σε 

τεμάχιο 
1,70 

 ΧΥΜΟΙ/ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
32.  Χυμός -  πορτοκάλι, μήλο, ανάμικτος  (συσκ. 1 λίτρου) 1,30 
33.  Αναψυκτικά – Coca Cola, Fanta, Sprite  (συσκ. 1½ λίτρου) 2,00 
34.  Νερό  (συσκ. ½ λίτρου) 0,50 

35.  Γαλλικός Καφές  
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

1,00 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ CATERING   
36.  Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης (17 εκ.) 50 τμχ 4,20 
37.  Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης (200 ml.) 50 τμχ 1,50 
38.  Σερβίτσια πλαστικά μίας χρήσης (κουτάλια, πιρούνια)  50 τμχ 5,00 
39.  Οδοντογλυφίδες 250 τμχ 1,50 
40.  Χαρτοπετσέτες 100 τμχ 1,00 

    
 Άθροισμα Επιμέρους Ειδών € (συμπ. ΦΠΑ)  397,70 € 

    
 Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  5.000,00 € 
 Καθαρή Αξία  4.032,26 € 

 ΦΠΑ 24%  967,74 € 

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 
σχετικών εντολών πληρωμής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Οι επιμέρους οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της 
μελέτης, πλην του καφέ για τον οποίο η προσφορά είναι προαιρετική για όποιον δεν δύναται να 
προσφέρει. 
Τα αναφερόμενα προϊόντα του catering θα μπορούν να παρέχονται στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου 
αμέσως μετά την Απόφαση του ΔΣ και την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου. 
Όλα τα προς παροχή προϊόντα θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. 
Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά τμηματικά, σε ποσότητες ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες σε όποιο σημείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, μετά από το σχετικό 
δελτίο παραγγελίας του Τμήματος Προμηθειών.   
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί να παραδώσει τα υλικά που θα του ζητηθούν ακόμη 
και σε περιπτώσεις αργιών ή σαββατοκύριακων.  
Ο χρόνος ισχύος της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ή 
μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 
Μετά τη πάροδο του χρόνου και εφόσον το συμβατικό ποσό δεν έχει εξαντληθεί δύναται να υπάρξει 
χρονική παράταση και μόνο χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 
 
 
 

 
 
Άνοιξη, 09/03/2018  

   
 
 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                      

       ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να 
καταθέσει προσφορά για όλα τα αναγραφόμενα είδη της μελέτης και όχι επιλεκτικά (με εξαίρεση τον 
καφέ, ο οποίος είναι προαιρετικός για όποιον δε δύναται να προσφέρει), διότι το άθροισμα των 
επιμέρους ειδών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ €/ 
ΚΙΛΟ  

(συμπ. ΦΠΑ) 
 ΑΛΜΥΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ   

1.  Πιτάκια κουρού με τυρί φέτα 30 - 35  
2.  Πιτάκια κουρού με σπανάκι και τυρί φέτα 30 - 35  
3.  Λουκανικοπιτάκια με φύλλο σφολιάτας 25 – 30  
4.  Πιτσάκια με αλλαντικά, τυρί και σάλτσα ντομάτας 25 – 30  
5.  Κρουασανάκια με ζαμπόν, τυρί, μαγιονέζα 20 - 22  

 ΜΠΟΜΠΕΣ ΤΜΧ./ ΜΠΟΜΠΑ  
6.  Ζαμπόν, τυρί 24  
7.  Γαλοπούλα, τυρί, μαγιονέζα 24  

8.  
Τόνος, μαγιονέζα, iceberg σε ψωμί μπόμπας ολικής 
άλεσης 

24  

 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΙΝΙ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ  
9.  Πολύσπορο (γαλοπούλα, φιλαδέλφεια, μαρούλι) 20 - 25  

10.  Σαλάμι, τυροσαλάτα, πιπεριά, μαρούλι 20 - 25  
11.  Ζαμπόν, τυρί, μαρούλι, μαγιονέζα 20 - 25  

 ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΑΛΜΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ  
12.  Τρίγωνα χορτοπιτάκια 20 - 25  
13.  Πατατοπιτάκια 20 - 25  
14.  Πιτάκια λαχανικών 40 - 45  

 ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΛΟ  
15.  Ταρτάκια 18 - 22  
16.  Εκλαιράκια με γέμιση σοκολάτας 30 - 35  
17.  Κωκάκια 25 - 30  
18.  Κρουασανάκια με σοκολάτα 20 - 25  
19.  Τρουφάκια σοκολάτας 25 - 30  
20.  Κουλουράκια 30 - 35  
21.  Βουτήματα 25 - 30  
22.  Μπισκότα 40 - 45  

23.  Κέϊκ (1.100 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

 

24.  Τσουρέκι (1.100 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

 

25.  Chocolate bars (υγείας, γάλακτος, λευκή σοκολάτα, Στο συγκεκριμένο  
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σοκολάτα φράουλα) (115 γρ.) προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ   
26.  Μελομακάρονα 20 - 25  
27.  Κουραμπιέδες 30 - 35  

28.  Βασιλόπιτα (1.500 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

 

 ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΓΛΥΚΑ   

29.  Χαλβάς σιμιγδαλένιος (1.100 γρ.) 
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

 

30.  Μουστοκούλουρα λαδιού 15 - 18  

31.  
Μπάρες δημητριακών (φρούτα, σοκολάτα, ξηροί 
καρποί) (115 γρ.) 

Στο συγκεκριμένο 
προϊόν η τιμή αφορά σε 

τεμάχιο 
 

 ΧΥΜΟΙ/ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
32.  Χυμός -  πορτοκάλι, μήλο, ανάμικτος  (συσκ. 1 λίτρου)  
33.  Αναψυκτικά – Coca Cola, Fanta, Sprite  (συσκ. 1½ λίτρου)  
34.  Νερό  (συσκ. ½ λίτρου)  

35.  Γαλλικός Καφές  
Στο συγκεκριμένο 

προϊόν η τιμή αφορά σε 
τεμάχιο 

 

 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ CATERING   
36.  Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης (17 εκ.) 50 τμχ  
37.  Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης (200 ml.) 50 τμχ  
38.  Σερβίτσια πλαστικά μίας χρήσης (κουτάλια, πιρούνια)  50 τμχ  
39.  Οδοντογλυφίδες 250 τμχ  
40.  Χαρτοπετσέτες 100 τμχ  

    

  
Άθροισμα Επιμέρους 
Ειδών € (συμπ. ΦΠΑ) 

 

    
 
 
 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
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