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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ: Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας που θα διεξαχθεί από 13 εως 20
Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, το οποίο διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας, ο Δήμος Ηρακλείου θα
προσφέρει εδέσματα ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τελετή έναρξης: Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας στην οποία θα συμμετέχουν 600 άτομα. Το μενού θα
περιλαμβάνει: Πιατέλες με crudités Λαχανικών και δροσερά dips, Κορυασίνια τυριού, τυροπιτάκια
κουρού, Λεπτές φέτες χοιρινού καρέ, Αλμυρές ταρταλέτες με μους ροκφόρ, Ρολάκια με Μοτσαρέλα
τοματίνια και ρόκα, ρολάκια με λιαστή ντομάτα και κατσικίσιο τυρί με μυρωδικά, ρολάκια με σαλάμι
αέρος, τυρί Philadelphia και τουρσακι αγγουριού, Σαλάτα πράσινη με ρόκ, λόλες και μπαλσάμικο,
κόσλου με τριμμένο λάχανο, καρότο και σώς μαγιονέζας, σαλάτα της τομάτας με θρυμματισμένη
κριθαλοκουλούρα, ξινομυζύθρα και μαϊντανό, πατατοσαλάτα με κάπαρη και μπέικον. Πέντε ζεστά
πιάτα με κρέας, χοιρινό, κοτόπουλο, ή ψάρι - ψαροκροκέτες.
Βραδιά Barbeque:
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί βραδιά Barbeque στην οποία θα συμμετέχουν 400
άτομα. Το μενού θα περιλαμβάνει, σαλάτες εποχής, Σουβλάκι, χοιρινό κρέας, μπιφτέκια, και
λουκάνικα, ζυμαρικά και αμυλώδη εδέσματα (τηγανητές πατάτες),
Κρητική βραδιά:
Την Τετάρτη 17 ή την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Κρητική βραδιά στην οποία θα
συμμετέχουν 400 άτομα και στην οποία το μενού θα συμπεριλαμβάνει κρητικά προϊόντα, όπως,
σαλάτες εποχής, ντάκο με ντομάτα και φέτα, κρητικά τυριά, κρητικό ψωμί με λάδι, ελιές διαφόρων
τύπων, κρητικά γλυκά, φάβα, ξυνόχοδρο με χοχλιούς, κρητικό κρασί, και άλλα κρητικά παραδοσιακά
εδέσματα με βότανα και κρητικά μπαχαρικά.
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Τελετή Λήξης – τελετή απονομών:
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης- τελετή απονομών στην οποία
θα συμμετέχουν 600 άτομα, και το μενού θα συμπεριλαμβάνει: Πιατέλες με crudités Λαχανικών και
δροσερά dips, Κορυασίνια τυριού, τυροπιτάκια κουρού, Λεπτές φέτες χοιρινού καρέ, Αλμυρές
ταρταλέτες με μους ροκφόρ, Ρολάκια με Μοτσαρέλα τοματίνια και ρόκα, ρολάκια με λιαστή ντομάτα
και κατσικίσιο τυρί με μυρωδικά, ρολάκια με σαλάμι αέρος, τυρί Philadelphia και τουρσακι αγγουριού,
Σαλάτα πράσινη με ρόκ, λόλες και μπαλσάμικο, κόσλου με τριμμένο λάχανο, καρότο και σώς
μαγιονέζας, σαλάτα της τομάτας με θρυμματισμένη κριθαλοκουλούρα, ξινομυζύθρα και μαιντανό,
πατατοσαλάτη με κάπαρη και μπέικον. Τέσσερα ζεστά πιάτα με κρέας, χοιρινό, κοτόπουλο ή ψάρι ψαροκροκέτες.
Σε κάθε γεύμα από τις παραπάνω εκδηλώσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αναψυκτικά, νερό
και κρασί και μπύρα.
Ημερήσια εδέσματα για τις επιτροπές διοργάνωσης:
Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2008 (8 ημέρες) ο Δήμος
Ηρακλείου θα προσφέρει στα πλαίσια των υποχρεώσεων του σε 80 άτομα, (επιτροπές, κριτές και
εθελοντές) ένα lunch box για το μεσημεριανό τους γεύμα. Το κάθε lunch box θα περιλαμβάνει ένα
σάντουιτς ( με μαύρο ψωμί, τυρί και είτε γαλοπούλα είτε ζαμπόν είτε κοτόπουλο - διαφορετικό από
ημέρα σε ημέρα , ένα φρούτο και 2 νερά των 0,75ml)
Στις υπηρεσίες του υποψήφιου αναδόχου θα περιλαμβάνονται:
Ο εξοπλισμός:
1. Όλες οι βραδιές θα είναι με όρθιο μπουφέ ενώ θα υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος με 15
ροτόντες για καθιστό γεύμα για τους VIP καλεσμένους της εκδήλωσης.
2. στον εξοπλισμό του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και στεγασμένος χώρος (τέντα) 200- 220
τετραγωνικών ύψους 3 μέτρων (χαμηλότερο σημείο) μέχρι 4,2 μέτρων(ψηλότερο σημείο) χωρίς
εσωτερικές κολώνες και χωρίς παραπέτες, αλλά με φωτισμό για την πραγματοποίηση των
catering. Επισημαίνεται ότι πέρα από τα γεύματα θα υπάρχει δυνατότητα ο στεγασμένος χώρος
θα χρησιμοποιηθεί και για άλλες ανάγκες της εκδήλωσης και θα στηθεί από 13 Σεπτεμβρίου έως
και 21 Σεπτεμβρίου 2008.
2. Το προσωπικό: απαραίτητο για το σερβίρισμα για όλες τις ημέρες.
Ο συντάκτης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Αθλητικού
Οργανισμού Ηρακλείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΙΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , αθλητισμού και Νεολαίας
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ε Ι Δ ΟΣ
A/A
1
2
3
4
5

Βραδιά Τελετής Έναρξης (Λεπτομέρειες
όπως τεχνικές προδιαγραφές)
Βραδιά Barbeque (Λεπτομέρειες όπως
τεχνικές προδιαγραφές)
Κρητική Βραδιά (Λεπτομέρειες όπως
τεχνικές προδιαγραφές)
Βραδιά τελετής Λήξης (Λεπτομέρειες όπως
τεχνικές προδιαγραφές)
Lunch Boxes για 8 μέρες για 80
άτομα(επιτροπές, κριτές, εθελοντές)
(Λεπτομέρειες όπως τεχνικές
προδιαγραφές)

Αριθμός
ατόμων/
μερίδων

Τιμή ανά
άτομο

ΔΑΠΑΝΗ

600

20,00 €

12.000,00 €

400

15,00 €

6.000,00 €

400

14,50 €

5.800,00€

600

19,00 €

11.400,00 €

640

5,00 €

3.200,00 €

Μ. ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ

38.400,00 €
3.456,00 €
41.856,00 €

