
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ηράκλειο 24/5/2017  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ                         
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                                      
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600             
 
                                                                       

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία:  «ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  για τους 

                5ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ »   
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

4) 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. 

5) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  : «ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  για τους 
5ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ »   
6) Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον 

πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   
 
ΔΙΑΜΟΝΗ   
40 σαράντα ατόμων (Αθλητών και συντελεστών της εκδήλωσης)  
σε ξενοδοχείο   3 αστέρων    και πάνω,  σε περιοχή  εντός Δήμου  Ηρακλείου, ή και όμορων προς αυτόν Δήμους για 
τις ανάγκες της εκδήλωσης 5ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ- που θα 
γίνει στο Ηράκλειο Ηράκλειο Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιουνίου 2017  και  συνδιοργανώνεται από τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ   
και τον Κ.Ο.Η  υπό την αιγίδα της ΚΟΕ και της ΠΕΚΥΚ-Ρ  
   
για τις ανάγκες της εκδήλωσης:  
5ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ –ΤΣΕΤΣΟ ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ που συνδιοργανώνει  ο 
Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η με τον  Κ.Ο.Η. το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 
ΚΩΔΙΚΟΣ   : 00-6433.001 
ΤΙΤΛΟΣ        : ΔΙΑΜΟΝΗ  και ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 40 σαράντα ατόμων (Αθλητών ,προπονητών, κριτών) 
                
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ   περιλαμβάνει πρωινό- γεύμα και δείπνο 
Το  μενού θα είναι   σε πρώτο πιάτο , δεύτερο πιάτο , σαλάτα ,  φρούτο , και νερό   
ή από μπουφέ και πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  του Κ.Ο.Η  για το είδος του μενού και 
τις ώρες σίτισης    
κατά την ημέρα της άφιξης            η διατροφή  περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα  και  δείπνο 
κατά την ημέρα της αναχώρησης η διατροφή  περιλαμβάνει πρωινό και γεύμα 
 
Ώρα άφιξης ορίζεται η 08:00   και ώρα αναχώρησης η 16:00    
 

 
 
     Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                                                       ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

                                                                Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
 
 
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                       Βουρεξάκης Γεώργιος 


