
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ηράκλειο 07/06/2017 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                        
Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                                      
Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600            

       

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών για Υπηρεσία : ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης 

«ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ 2017»   
 

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- ΔΙΑΤΡΟΦΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης 

«ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ 2017»   

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 :   

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης: «ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ 2017»  σε ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ σε 

ξενοδοχείο   4 αστέρων    και πάνω,  σε περιοχή  εντός των τειχών της πόλης του Δ. Ηρακλείου,  για τις 

ανάγκες της εκδήλωσης «ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ 2017»  που θα γίνουν στο Ηράκλειο, από   18 

έως -24/7/2017 . 

  

IN OUT ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
 

ΔΩΜΑΤΙΑ 

  

13 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 18/7/17 24/7/17 13 6 

 13 ΔΙΚΛΙΝΑ 18/7/17 24/7/17 26 6 

     Στις αποστολές θα προσφέρονται καθημερινά  πρωινό  γεύμα  και δείπνο. Κάθε γεύμα και δείπνο θα 
δίνεται   σε  μπουφέ όπου θα περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε επιλογές σε μοσχάρι, κοτόπουλο και χοιρινό, 
δύο (2) είδη ζυμαρικών, τουλάχιστον δύο  (2) είδη σαλάτας, φρούτα εποχής   και ένα (1) μπουκάλι 
εμφιαλωμένο νερό ενός (1) λίτρου σε κάθε άτομο, ένα χυμό ή ένα μπουκάλι αναψυκτικό.  Κατά την ημέρα 
της άφιξης των αποστολών  η διατροφή θα περιλαμβάνει γεύμα και δείπνο  ενώ  κατά την ημέρα της 
αναχώρησης μόνο  πρωινό.    

 Υπεύθυνος για το θέμα της διατροφής  (ώρες σίτισης) των ομάδων που θα φιλοξενηθούν έχει οριστεί  ο 
Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μαρκάκης Μπάμπης(τηλ. 6947587250).  

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                               ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

   Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
 
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Βουρεξάκης Γεώργιος                           


