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Βέροια, 8/8/2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση (απλή περιγραφή) αφορά τις υπηρεσίες και
προμήθειες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για την απελευθέρωση της
πόλης της Βέροιας.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.184,22€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24% και 13%) και για τα οποία υπάρχει σχετική
πίστωση στους Κ.Α.Ε. 00.6443.001 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών» και 00.6444.001 με τίτλο «Έξοδα αδελφοποιήσεων».
Η δαπάνη αφορά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΟΜΑΔΑ Α
 Ηχητική εγκατάσταση
για τις ανάγκες της
παρέλασης (κονσόλα
ήχου, ηχεία χώρου και
μόνιτορ, ενισχυτές,
μικρόφωνα, βάσεις,
καλωδιώσεις, )
Η εγκατάσταση πρέπει να
καλύπτει την πλατεία
Ωρολογίου και όλη την
Μητροπόλεως έως και την
πλατεία Δημαρχείου
ΟΜΑΔΑ Β


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
24%
1 υπηρεσία
800,00 €
992,00€

Υπηρεσίας ξενάγησης, 1 υπηρεσία
στην αγγλική γλώσσα,
στο Μουσείο των
Βασιλικών Τάφων των
Αιγών και σε αξιοθέατα
της Βέροιας(Εβραϊκή
Συνοικία, Βήμα
Αποστόλου Παύλου,
Παλιά Μητρόπολη,
Κυριώτισσα) για

0%
200,00€

200,00€

περίπου 12 άτομα
ΟΜΑΔΑ Γ
Γεύμα Φιλοξενίας περίπου 20
ατόμων:
 4 ορεκτικά (ανά 4
άτομα)
 1 Σαλάτα (ανά 4
άτομα)
 Κυρίως πιάτο, ατομικό
(επιλογή από δύο είδη)
 Επιδόρπιο, ατομικό
 Ποτό (1 λίτρο κρασί
ανα 2 άτομα ή 1 μπύρα
ανα άτομο, ή 1
αναψυκτικό ανά άτομο
ή 1 τσίπουρο 200ml
ανα 2 άτομα)

3 γεύματα (20
περίπου
άτομα ανά
γεύμα)

13% και
24%
1020,00 € (17€ 881,40 € το
το
φαγητό
άτομο/γεύμα
13+4)
297,60€ το
ποτό
Σύνολο με
ΦΠΑ :
1179,00€

ΟΜΑΔΑ Δ
Αναμνηστικά δώρα για τις
ξένες αντιπροσωπείες
 Αντικείμενο (πιάτο,
πίνακας κλπ) διάσημου
καλλιτέχνη της πόλης
με θέμα
αντιπροσωπευτικό της
πόλης
ΟΜΑΔΑ Ε

24%
3 τμχ

300,00€

372,00€

13% και
24%

Δεξίωση και μπουφές για την
ημέρα της παρέλασης
 Δεξίωση για τις αρχές
και τους
προσκεκλημένους που
παρίστανται στην
παρέλαση (Μενού:2
αλμυρά, 2 γλυκά,
καφές, αναψυκτικά,
χυμός)
 Μπουφές για την
φιλοξενία των ξένων
αντιπροσωπειών
(Μενού: -Ταρτάκια με
μελιτζανοσαλάτα &
πιπεριά Φλωρίνης
-Μπουκίτσες
κοτόπουλο με
παρμεζάνα & μπέικον

50 ατόμων

300,00€

339,00€

25 ατόμων

387,5€ (15,5€
το άτομο14+1,5)

395,5€ το
φαγητό
46,5€ το ποτό
Σύνολο με
ΦΠΑ:
781,00€

-Πουγκάκι με pulled
beef, σάλτσα ψητού &
πικάντικη μαγιονέζα
-Χωνάκια με τηγανιτές
πατατούλες & mini
χοιρινό σουβλάκι
-Σουβλάκι με κροκέτες
-Πατάτα baby γεμιστή
με κρέμα τυριού και
τραγανό μπέικον
-Mini σαλάτα με κινόα,
ψητά λαχανικά &
dressing μουστάρδας
-Mini προφιτερόλ
-Ρεβανί με κρέμα &
κομπόστα ροδάκινο
-Lemon pies
-Αναψυκτικά
-Ποτήρι κρασί

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
Μίσθωση λεωφορείου για τις
μετακινήσεις των
φιλοξενούμενων:
ΟΜΑΔΑ Ζ
Ξενοδοχειακό κατάλυμα :
1. Ξενοδοχεία 4* και άνω
 Μονόκλινο δωμάτιο με
πρωινό

13%
1 mini bus για
διαδρομές 3
ημερών

1020,00€

1152,60€

13%
31 δωμάτια
Για 2 νύχτες

4114,94€
(66,37€ ανά
δωμάτιο /ανά
νύχτα)

4649,88€

6640,48€
(59,29€ ανά
δωμάτιο /ανά
νύχτα)

7503,74€

3. Φόρος διανυκτέρευσης (3€
για τα 4*, 1,5€ για τα
υπόλοιπα)

354,00€

354,00€ (0%
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

15.136,92 €

2. Ξενοδοχεία 3* και κάτω
 Μονόκλινο δωμάτιο με
πρωινό

56 δωμάτια
για 2 νύχτες

Σύνολο με
ΦΠΑ:
12.507,62€

17.184,22€












Η υπηρεσία της Ομάδας Α θα υλοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου και
συγκεκριμένα για τις ανάγκες της παρέλασης
Η υπηρεσία της Ομάδας Β αφορά τα φιλοξενούμενα μέλη των ξένων
αντιπροσωπειών και θα υλοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου το πρωί
Τα γεύματα της ομάδας Γ κατανέμονται ως εξής:
Το πρώτο γεύμα θα είναι βράδυ στις 14/10, το δεύτερο μεσημέρι στις 15/10
και το τρίτο βράδυ στις 15/10.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να δώσει προσφορά για ένα μόνο γεύμα,
μίας μόνο ημέρας. Αυτό ζητείται γιατί τα φιλοξενούμενα άτομα είναι τα ίδια
για όλα τα γεύματα και ο Δήμος θέλει να τους γνωρίσει με παραπάνω του ενός
εστιατόρια της πόλης και τις ποικιλίες της τοπικής κουζίνας
Οι προμήθειες της ομάδας Δ πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 13/10, στο τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου
Η προμήθεια της ομάδας Ε αφορά την ημέρα εορτασμού στις 16/10 και η
παράδοση θα γίνει για τον μπουφέ της δεξίωσης στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δημαρχείου και για τον μπουφέ της φιλοξενίας στο φουαγιέ (
στην τιμή περιλαμβάνεται το στήσιμο του μπουφέ και το σέρβις)
Οι διαδρομές της ομάδας ΣΤ είναι:
- Από και προς το αεροδρόμιο για εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων
- Διαδρομή Βέροια-Βεργίνα-Βέροια
- Εσωτερικές διαδρομές στην πόλη της Βέροιας
Η υπηρεσία της ομάδας Ζ αναφέρεται στην φιλοξενία α. Των ξένων
αντιπροσωπειών (12 άτομα) και β. των μελών της Εθνικής Συμφωνικής
Ορχήστρας της ΕΡΤ ,η οποία προσκλήθηκε για την κεντρική εκδήλωση στο
πλαίσιο εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης (75 άτομα). Τα δωμάτια
ζητούνται όλα τύπου μονόκλινου , εξαιτίας την πανδημίας του κορονοϊού και
των μέτρων περιορισμού της.
Για λόγους εξυπηρέτησης των φιλοξενούμενων (να μην διασκορπιστούν σε
μικρές ομάδες μέσα στην πόλη και να είναι ευκολότερη η μετακίνηση τους) :
- τα δωμάτια της α. περίπτωσης ζητείται να διατεθούν όλα μαζί και σε
ξενοδοχείο μέσα στην πόλη ,όπου δεν θα απαιτείται μέσο μετακίνησης τους.
- για τα δωμάτια της περίπτωσης β, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει ,για να
καταθέσουν προσφορά, να διαθέσουν, ως κατώτατο όριο 20 δωμάτια
(απαιτείται με την κατάθεση της προσφοράς αποδεικτικό από επίσημο φορέα
των αστεριών που κατέχει το κατάλυμα ή στην περίπτωση που δεν κατέχουν
αστέρια άλλο αποδεικτικό για το είδος του καταλύματος).
Η υπηρεσία της ομάδας Ζ θα ανατεθεί σε περισσότερους τους ενός αναδόχους
(ανάλογα με την οικονομική τους προσφορά), γνωρίζοντας ο Δήμος Βέροιας
ότι δεν υπάρχει ξενοδοχείο στα όρια του που να μπορεί να διαθέσει όλα τα
δωμάτια.

Η Συντάξασα

Λέκκα Ασημίνα

