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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ                                    

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ  

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ  

 

για ηα παιδιά και ηοςρ ζςνοδούρ, ηυν ζςλλόγυν ηηρ Λέζβος με παιδιά με ειδικέρ 

δεξιόηηηερ και ηυν  ζςλλόγυν  πος βοηθούν παιδιά πος βπίζκονηαι ζε ειδικέρ 

κοινυνικέρ και οικονομικέρ ζςνθήκερ». «Δπάζειρ πος αθοπούν ηην άζκηζη 

κοινυνικήρ πολιηικήρ, και αλληλεγγύηρ,  ζςμθ. με ηιρ απμοδιόηηηερ ηος απθ. 75 

ηος Ν. 3462/2006 ΚΔΚ» 

 

 

 

 

Κ.Α 15.6473.0002 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 6/2022 

 

 

 

Πεπιεσόμενα 

1. Σεσνική έκθεζη 

2. Ενδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

3. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

4. Γενική και ειδική ζςγγπαθή ςποσπεώζευν 

5. ςνημμένο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016). 

 2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/9-3-2021) θαη ηα άξζξα 50,51 θαη 

53
 
απηνχ. 

 3.  To αξ. 5311/Β/ ΦΔΚ/3-12-2020. Ο.Δ.Τ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 4. Σελ αξ. 779/2022 ΑΟΔ κε ΑΓΑ: 9Κ346ΜΓΘΓ-ΠΡΔ /18-11-2022 έγθξηζεο 

εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ « Διοπγάνυζη σπιζηοςγεννιάηικηρ γιοπηήρ 

για ηα παιδιά και ηοςρ ζςνοδούρ, ηυν ζςλλόγυν  ηηρ Λέζβος με παιδιά με ειδικέρ 

δεξιόηηηερ και  ηυν ζςλλόγυν πος βοηθούν παιδιά πος βπίζκονηαι ζε ειδικέρ 

κοινυνικέρ και οικονομικέρ ζςνθήκερ», ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ άζθεζεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αιιειεγγχεο. 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο, ζηα πιαίζηα δξάζεσλ θαη αθνξνχλ ηελ άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο  θαη αιιειεγγχεο πξφθεηηαη λα δηνξγαλψζεη Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή θαη 

λα δψζεη ραξά ζηα παηδηά θαη ηνπο ζπλνδνχο  ησλ ζπιιφγσλ  ηεο Λέζβνπ κε παηδηά 

κε εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη  ησλ ζπιιφγσλ πνπ βνεζνχλ παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε 

εηδηθέο θνηλσληθέο (π.ρ νηθνγελεηαθέο θηι)  θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

Οη ζχιινγνη πνπ ζα πξνζθιεζνχλ ζηελ  Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή είλαη ελδεηθηηθά, 

ε «Κπςέιε» , ε «πλ-εμέιημε- χιινγνο παηδηψλ κε απηηζκφ», «Σν ρακφγειν ηνπ 

παηδηνχ»,  «Ο ζχιινγνο παηδηψλ κε δπζιεμία θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  «Help 

Βνήζεηα γηα ην παηδί» θαη θ.η.ι 

ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε απηή γηνξηή   ζα πξνζθεξζεί γεχκα πξνο ηα παηδηά θαη ηνπο 

ζπλφδνπο ηνπο,  πνπ ζα πεξηιακβάλεη   πξψην  πηάην κε νξεθηηθά,  δεχηεξν  πηάην κε 

θχξην  γεχκα,  ζαιάηα  θαη αλαςπθηηθά ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπλφδνπο ηνπο 

Ο Γήκνο ζα αλαιάβεη ηε δαπάλε  απηήο ηεο ππεξεζίαο. Η δαπάλε ηεο παξαπάλσ 

ππεξεζίαο   ππνινγίδεηαη  ζηα 3.500 επξψ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ 

ΦΠ.Α.  9 %.  ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ. 15.6473.0002 κε ηίηιν «Δπάζειρ πος αθοπούν 

ηην άζκηζη κοινυνικήρ πολιηικήρ, και αλληλεγγύηρ  ζςμθ. με ηιρ απμοδιόηηηερ 

ηος απθ. 75 ηος Ν. 3462/2006 ΚΔΚ »   
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

α/α Ομάδερ Μονάδα 

Μέηπηζηρ 

Ποζόηηηα Ενδεικηική 

Σιμή μονάδαρ. (συπίρ 

ΦΠΑ) 

ςνολική Δαπάνη € 

(συπίρ ΦΠΑ) 

1 Πλήπηρ γεύμα για ηην 

γιοπηή πος θα πεπιέσει: 

1.Ππώηο πιάηο με 

διάθοπα οπεκηικά 

(μποςπεκάκι, 

ηςποπιηάκι , 

κεθηεδάκι,  κηλ) 

2. Δεύηεπο πιάηο με ηο 

κςπίυρ γεύμα πος θα 

πεπιέσει  διάθοπα είδη 

κπεαηικών ανάλογα με 

ηην επιθςμία ηος 

καλεζμένος. 

3. αλάηα 

4. Ανατςκηικά 

 

Αξηζκφο 

θαιεζκέλσλ, 

πνπ ζα ιάβεη 

ην πιήξεο 

γεχκα. 

 

233 13,78 εςπώ 3.2010,74  

εςπώ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.210,74 

ΦΠΑ 9% 288,96 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.499,70 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Ο αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ην ρψξν θαη ην πξνζσπηθφ,  φπνπ ζα γίλεη 

Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή, πνπ ζα είλαη επξχρσξνο θαη θαζαξφο, κε ηξαπέδηα θαη 

θαξέθιεο γηα ηελ  άξηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαιεζκέλσλ. 

  

Ο ρψξνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζθνξάο  κνπζηθήο,  θαη  επξπρσξία   γηα ηελ 

ςπραγσγία (π.ρ δπλαηφηεηα λα ρνξέςνπλ θ.η.ι )  ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπλφδσλ ηνπο. 

 

 Όια ηα είδε ηνπ γεχκαηνο  πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, θαη πξνζσπηθφ 

εμππεξέηεζεο λα θέξεηαη κε επγέλεηα ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπλφδνπο ηνπο.  

 

Η γηνξηή ζα δηνξγαλσζεί ζε εκεξνκελία πξηλ απφ ηελ γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, κε 

πηζαλή εκεξνκελία ηελ 16/12/2022 ή ηελ 17/12/2022 ζε ψξεο πνπ ζα κπνξνχλ ηα 

παηδηά λα πάλε π.ρ  κεζεκέξη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο .  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Η ππεξεζία  ζα γίλεη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο κειέηεο. Σα είδε ζα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ αλσηέξσ εηδψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.500 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ νόμιμος ΦΠΑ 9%. 

 

Η ππεξεζία  ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο  απεπζείαο αλάζεζεο κε απφθαζε 

Γεκάξρνπ ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο , κε  αλνηρηή πξφζθιεζε ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν.  

Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο πξνκεζείαο είλαη ε πιένλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κφλν 

βάζε ηεο ηηκήο θαη εηδηθφηεξα : ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή). 

Ο αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κφλν γηα ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Υξηζηνπγελληάηηθε  γηνξηή πνπ πξνζθέξεη ν Γήκνο.  

 

Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ αλάζεζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα πινπνίεζε ηελ 

ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο ηέιε θαη 

θξαηήζεηο. 
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Μπηηιήλε,  Ννέκβξηνο 2022 

 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο 

 κειέηεο .                                                                                             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Η α/Πξντζηάκελε                                                                             Η α/Γηεπζχληξηα 

Σκήκαηνο Πξνγξακκάησλ                                                              Πνιηηηζκνχ, Σνπξηζκνχ & 

Κνηλσληθήο πξφλνηαο                                                                       Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

 

  

Υατληνχηε Μαξία                                                                          Βνπγηνχθα Δπζηξαηία.                                                                                                             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

  

 

 

                                     ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

Μςηιλήνη ……/……./2022 

α/α Ομάδερ Μονάδα 

Μέηπηζηρ 

Ποζόηηηα Ενδεικηική 

Σιμή μονάδαρ. 

(συπίρ 

ΦΠΑ) 

ςνολική Δαπάνη € 

(συπίρ ΦΠΑ) 

1 Πλήπηρ γεύμα για ηην 

γιοπηή πος θα πεπιέσει: 

1.Ππώηο πιάηο με 

διάθοπα οπεκηικά 

(μποςπεκάκι, ηςποπιηάκι , 

κεθηεδάκι,  κηλ) 

2. Δεύηεπο πιάηο με ηο 

κςπίυρ γεύμα πος θα 

πεπιέσει  διάθοπα είδη 

κπεαηικών ανάλογα με 

ηην επιθςμία ηος 

καλεζμένος. 

3. αλάηα 

4. Ανατςκηικά 

Αξηζκφο 

θαιεζκέλσλ, 

πνπ ζα ιάβεη ην 

πιήξεο γεχκα. 

 

  επξψ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 9%  

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 

 


