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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εκδήλωση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για διατροφή (γεύμα) στα πλαίσια της 
συνδιοργάνωσης με την Αδερφότητα Μικρασιατών Νομού Χανίων “ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ”,  το Ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία και τον Δήμο Χανίων έκθεσης με 
θέμα: “Η Αττική και η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες του 1922” στον εκθεσιακό χώρο του τεμένους 

Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί)  με απευθείας ανάθεση.

Ο  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
2. Τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), του Ν. 2286/1995 και άρθρ. 83 του Ν. 2362/1995.
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ A 263/23-12-2008).
5. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2014  στον  Κ.Α.  15-6471.001 “Έξοδα  πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων”  του οποίου  προβλέπεται  πίστωση  20.000,00€  για  δαπάνες  πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

6. Την υπ’ αρ.  290/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00€ 
από τα οποία 300,00 € θα καλύψουν ένα γεύμα των επίσημων προσκεκλημένων.  

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23113/24-03-2014 εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητισμού  
8. Την  υπ’  αρ.  50/10-02-2014  απόφαση  Δημάρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια  διαδικασίας  για  την  απευθείας  ανάθεση ενός γεύματος  που θα παρατεθεί  στους 
επίσημους προσκεκλημένους της έκθεσης με θέμα: “Η Αττική και η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες 
του 1922” το βράδυ των εγκαινίων (Κυριακή 30 Μαρτίου 2014) με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
          

 1 γεύμα το οποίο θα περιλαμβάνει: κυρίως πιάτο κρεατικών (ατομική χοιρινή μπριτζόλα με ανάμεικτα  
λαχανικά)   – ορεκτικό ατομικό (κεφτεδάκι, ντολμαδάκι, καλτσουνάκι ανάμεικτο, ντακάκι) – 2 είδη σαλάτες  
(χωριάτικη - ρώσικη) – δεύτερο πιάτο κρεατικών (βραστό αρνί με πιλάφι) – λευκό κρασί χύμα 250 ml ανά 
άτομο – 1 αναψυκτικό (γκαζόζα) 250 ml ανά άτομο – επιδόρπιο ανά άτομο (2 φρούτα – μήλο, μπανάνα)  
για 20 άτομα.     

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  τις  οικονομικές  προσφορές  τους  με  την  ένδειξη 
προς       Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,  Γραφείο Προμηθειών,  προσφορά για  παροχή υπηρεσιών   
γεύματος   για   την συνδιοργάνωση   έκθεση  ς   με θέμα: “Η Αττική και η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες   
του 1922”     Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135   τηλέφωνο πληροφοριών 28213 41760,  μέχρι την Πέμπτη 27 
Μαρτίου 2014.

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο
3. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Λειψάκη Δημήτριο
4. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εργασιών, κ  

Μπιτσαξή Δημήτριο
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