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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1913 ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 

 
       Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης με απόφαση  Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, στην 
πραγματοποίηση δαπανών (στεφάνια, ανθοδέσμη, catering)  για την εκδήλωση 
εορτασμού της επετείου της 19ης  Ιουνίου 1913 στο Μελισσοχώρι που θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 .  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
προμήθειας είναι 483,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και το κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής.  
  
 Η δαπάνη αφορά: 
 

 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν προσφορά για ένα ή 
περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη. 
 
    Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή είτε με ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier), σε φάκελο προσφοράς, στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, επί της διευθύνσεως Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο- 
Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Παρασκευή 08/06/2018 
και ώρα 13.00.(λήξη κατάθεσης  προσφορών). 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1. 

Δάφνινα στεφάνια  καταθέσεων, 
διαμέτρου 1μ. Χ 0,80 εκ., 

κατασκευής φύλλο φύλλο με 
κορδέλα λευκή και γαλάζια και 

τυπωμένη την επωνυμία 

5  τεμ.  
75,00 € 

2. 
 

Ανθοδέσμη ανασύνθεση για 
τραπέζι 

1 τεμ. 
 

15,00 € 

3. 

CATERING 
Μπουφές 100 ατόμων 

 
Αναλυτικά ο μπουφές θα 

περιλαμβάνει: 
(4) κιλά τυροπιτάκια,  

(4) κιλά λουκανοπιτάκια, 
 (5) κιλά σπανακοπιτάκια 

20 νερά 1,5lt, 
20 αναψυκτικά 1,5lt 

 
Mε δύο άτομα για 

εξυπηρέτηση, τραπέζι (με 
τραπεζομάντηλο) και δύο 

μεγάλες ομπρέλες. 

100  άτομα 393,00 € 



 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
 

 Την οικονομική προσφορά 
 

 Την τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα της από 
17-04-2018  οικονομοτεχνικής έκθεσης του γραφείου Πολιτισμού. 

 
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι, έχει λάβει γνώση όλων των όρων 

της από 17-04-2018 οικονομοτεχνικής έκθεσης του γραφείου Πολιτισμού  και 
ότι αφενός μεν τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε η 
προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
ανωτέρω έκθεσης        
  
     
 

Η προϊσταμένη του τμήματος 
Προϋπολογισμού Λογιστηρίου 

και Προμηθειών 
 
 
    
              Πασχαλίδου Λαμπρινή 

 

 
 

  
  Συνημμένα      
- Οικονομοτεχνική Έκθεση  
- Υπεύθυνη Δήλωση 

   


