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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εστίασης (παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων 

και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο καφέ ΜΑΡΙΝΑ) 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης στο κατάστημα 

καφέ ΜΑΡΙΝΑ για την αντιμετώπιση αναγκών σε προσωπικό και την απρόσκοπτη λειτουργεία του 

καταστήματος με αντισταθμιστικά οφέλη τα έσοδα από την πλήρη και ομαλή λειτουργία του καταστήματος. 

 Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ δεν δύναται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου και αντιμετωπίζει πρόβλημα λειτουργίας του καταστήματος καφέ ΜΑΡΙΝΑ με κίνδυνο την αναστολή 

λειτουργίας του. 

Με την δαπάνη που θα προκληθεί από την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εστίασης σε τρίτους θα είναι σε 

θέση να εξυπηρετήσει τους δημότες της πόλης δίνοντας μια διέξοδο αναψυχής. 

Λαμβάνεται υπόψη ότι το καφέ ΜΑΡΙΝΑ είναι το μοναδικό κατάστημα στο είδος τους στο ενετικό λιμάνι και 

απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες προσφέροντας υπηρεσίες εστίασης σε ανταγωνιστικές τιμές και 

λειτουργεί με ευθύνη της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ από το 1985.  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Με την ανάθεση των υπηρεσιών εστίασης είναι αναγκαία η στελέχωση του καταστήματος με (17) δέκα επτά 

εργαζόμενους, (2) δύο Ταμίες, (2) δύο Σερβιτόροι, (4) τέσσερις βοηθοί Σερβιτόροι, (4) τέσσερις Μπουφέ, (2) 

δύο Μάγειροι, (2) δύο Λαντζέρισσες και (1) μία καθαρίστρια.   

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Με βάση την περιγραφή υπηρεσιών που προαναφέραμε ο ενδεικτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 

59.920,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) μέχρι εξαντλήσεως του ποσού : 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ 

ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Ταμίες 2 800,00 1.600,00 

Σερβιτόροι 2 1.050,00 2.100,00 

Βοηθοί 
Σερβιτόροι 

4 995,00 3.980,00 

Μπουφέ 4 800,00 3.200,00 

Μάγειρας 2 800,00 1.600,00 

Λαντζέρισσες 2 800,00 1.600,00 

Καθαρίστρια 1 900,00 900,00 

ΑΞΙΑ     14.980,00 

ΦΠΑ       

ΣΥΝΟΛΟ 17      

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Με βάση το ύψος του προϋπολογισμού και τις διατάξεις : 

α)  Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».   

β)   Το άρθρο 209 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 273 του Ν.3463/2006 

γ)  Του Ν. 3731/08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα Άρθρο 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», και των παραγράφων 2, 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ως άνω Ν. 3731/2008,  

δ)  Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 και την με αριθ. 35130/739/9-8-2010/Φ.Ε.Κ.1291/Β/11-08-2010 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία 

καθορίζονται με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

        εισηγούμαστε πρόχειρο διαγωνισμό για την υλοποίηση της δαπάνης. 

  ε)    Ν.4412, άρθρο 88, 117 περί συνοπτικών διαγωνισμών. 

 

 

    Ηράκλειο 24.01.2019 

 

 Ο Προϊστάμενος ΔΔΟΥΠ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

Μουδάτσος Κωστής 
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