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Ηράκλειο, 26-10-2016 

 

 

Αρ.Πρ. 123871 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

 

για την παράθεσης γεύματος στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Ποντιακών Συλλόγων για τι Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική περιγραφή  

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Ποντιακών Συλλόγων. 

ΚΑ: 00-6433.001 προϋπολογισμού έτους 2016  "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (βραβεία, 

έπαθλα, αναμνηστικά, ξενοδοχεία ύπνου, δεξιώσεις μπουφέ)      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στις αρχές Νοεμβρίου και πιο συγκεκριμένα στις 4, 5, 6, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Πόντιοι 

από όλη την Ελλάδα θα έρθουν στο Ηράκλειο προκειμένου να συμμετάσχουν στο 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντιακών Συλλόγων. Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί 

την θεσμοθετημένη μεγάλη ετήσια συνάντηση του ποντιακού ελληνισμού και 

αφορά στην Εθνική Αυτογνωσία και θα έχει κεντρικό θέμα: «Ιστορικές και Νομικές 

Παράμετροι της Γενοκτονίας των Χριστιανών της Ανατολής». 

 

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ποντιακών 

Σωματείων σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νομού Ηρακλείου και 

τελεί υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και του 

Δήμου Ηρακλείου. 

 

Αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον ελληνισμό 

καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση των εθνικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των 

Κρητών και των Ποντίων.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, εκατοντάδες Κρήτες με Ποντιακή καταγωγή 

που ζουν στο Δήμο Ηρακλέιου, αλλά και σε ολόκληρο το νησί, θα έρθουν σε 

επαφή με τους Πόντιους από άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού. 

 

Ως Δήμος Ηρακλείου χαιρετίζουμε την πραγματοποίηση του συνεδρίου καθώς 

εντάσσεται και στην αναπτυξιακή στρατηγική μας για την πρόωθηση του Δήμου ως 

τουριστικό προορισμό, και μάλιστα σε περιόδους με χαμηλή τουριστική κίνηση.  

Πιστεύοντας ότι το συνέδριο συμβάλλει στην προώθηση του πολιτισμού της πόλης, 

στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 

του Δήμου για καθιέρωση της πόλης ως τουριστικός προορισμός προχωράμε στην 

παράθεση ενός γεύματος στους συμμετέχοντες του 17ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων. 

Το γεύμα θα σερβιριστεί και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ανά τέσσερα άτομα 

5 ορεκτικά  

1 σαλάτα 

2 κυρίως πιάτα με κρεατικά 

επιδόρπιο 

Κρασί λευκό –ερυθρό, ρακί και νερό  

Στην προσφορά περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός (τραπεζοκαθίσματα, σερβίτσια) 

για την παράθεση του γεύματος. 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

Ο Συντάξας 

 

 

Θεωρήθηκε 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

 

Οι δαπάνες για το γεύμα θα βαρύνουν τον ΚΑ: 00-6433.001 προϋπολογισμού 

έτους 2016 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (βραβεία, έπαθλα, αναμνηστικά, 

ξενοδοχεία ύπνου, δεξιώσεις μπουφέ).  

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ως εξής: 

  

 Τιμή ανά άτομο 

για  τα εξής 

Άτομα 250 

5 ορεκτικά, 1 σαλάτα, 2 κυρίως πιάτα 

με κρεατικά, επιδόρπιο, κρασί (λευκό –

ερυθρό), ρακί και νερό που θα 

σερβιριστούν ανά 4 άτομα. 

 

   10,00 € 

 

Σύνολο για Άτομα 250 μαζί με ΦΠΑ  2.500 € 

 

 

 

Το ποσό που θα διατεθεί είναι για γεύμα μέγιστου αριθμού συνέδρων 250 άτομων 

και για μέγιστο ποσό τα 2.500 €.  

 

 

Η ανάθεση θα γίνει ακολουθώντας τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η 

πληρωμή θα γίνει απολογιστικά με βάση την τιμή που θα δοθεί από τους 

υποψήφιους αναδόχους ανά άτομο και με μέγιστο ποσό τα 2.500€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

 

 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της προμήθειας  

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι: «Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων για τι Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016»  

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις  

 

Α. Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
τ. Α 87/2010) 

Β. Τις αποφάσεις : 

1. Την με αριθμ. 813/2016 απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία: 

Εγκρίνεται η υπηρεσία “ Παράθεση γεύματος στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο  στις 05-

11-2016 και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.500€ σε βάρος το Κ.Α ΚΑ: 00-6433.001 

του προϋπολογισμού έτους 2016 

2. Την 813/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη 

 

Άρθρο 3ο 

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής: 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν:  

 Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο σε σχετικό κωδικό 

επαγγέλματος.  

 Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 

2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 

2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα . 

 Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας.  
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Τα προσφερόμενη υπηρεσία είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

Ο χρόνος παράδοσης είναι όπως ζητά η μελέτη. 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 

Ο Μειοδότης της υπηρεσίας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει 

τα παρακάτω δικαιολογητικά  

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  

Υπόχρεοι για την κατάθεση 

1.Τα φυσικά πρόσωπα   

2.) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

4.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα .  

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

μετά από  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και συλλογή προσφορών.  

Η κατακύρωση με απόφαση Δημάρχου, Θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε την φθηνότερη 

τιμή και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί.   

Άρθρο 5ο  

Ανακοίνωση αποτελέσματος. 

   Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο 

Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα 10 δέκα ημερών,  από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσματος και προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ( αν απαιτείται ) να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ( αν απαιτείται ) . 

 

 Άρθρο 6ο  

Σύμβαση 

Τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία  θα καταρτηθεί και θα υπογραφεί η Σύμβαση είναι: 

 η συγγραφή υποχρεώσεων, 

 οι τεχνικές προδιαγραφές,  

 ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  

 και η προσφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

Παραλαβή της Υπηρεσίας  
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Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα  γίνει  από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με 

την ……απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 

221. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας ……………………………….. δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 

υπηρεσίας που εκτελέστηκε . 

 

 

Άρθρο 8ο  

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της 

υπηρεσίας ………….. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 

τουν.4412/2016.  

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή  

Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».  

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   

 

Άρθρο 9ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. και 

τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Δήμο. 

                                                                                              

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 


