
Ανακοίνωση για υπηρεσίες catering 

 

 

Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης των δασικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

Έργου LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική 

αλλαγή στην Ελλάδα» 18-19 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θέρμη 

 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) διοργανώνει διήμερο σεμινάριο 

κατάρτισης των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών της χώρας, στο πλαίσιο του 

έργου LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική 

αλλαγή στην Ελλάδα» στις 18-19 Νοεμβρίου 2014, στις εγκαταστάσεις του (14ο χλμ. 

Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001 Θέρμη). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ CATERING 

1) Καφές για δύο (2) διαλείμματα καφέ / ημέρα, για 80 άτομα (συνολικά 4 

διαλείμματα). Σε επίπεδο ημέρας ο πρώτος καφές θα προσφέρεται με την 

προσέλευση των συμμετεχόντων (περί τις 9.00) και ο δεύτερος περί τις 12.00. 

Το κάθε διάλειμμα για καφέ θα περιλαμβάνει: 

- Καφέδες και ροφήματα: καφέ φίλτρου, νεσκαφέ, νεσκαφέ ντεκαφεϊνέ, εσπρέσο, 

χυμούς, τσάι (πράσινο και μαύρο), εμφιαλωμένο νερό 

- Γλυκά κεράσματα: διάφορα κέικ, βουτήματα, κρουασάν, μικρά παστάκια κ.λπ. 

- Αλμυρά κεράσματα: τυροπιτάκια, πιτσάκια, κρουασάν κ.λπ. 

2) Προσφορά για ένα (1) γεύμα-μπουφέ / ημέρα, για 80 άτομα (συνολικά 2 

γεύματα), με κρύα και ζεστά πιάτα και ατομικά γλυκά (ύστερα από επιλογή μας από 

τα προτεινόμενα μενού του υποψήφιου αναδόχου), εμφιαλωμένο νερό, 

αναψυκτικά, κρασί, μπύρα και καφές (φίλτρου, νεσκαφέ, ντεκαφεινέ, εσπρέσο). 

Ενδεικτική ώρα για το γεύμα περί τις 14.30. 

Τόσο στα διαλείμματα για καφέ όσο και στο γεύμα – μπουφέ θα πρέπει να 

προβλεφθούν σερβιτόροι για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στη διημερίδα. 

 

Προϋπολογισμός: 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών η έδρα του Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων: 

14
ο
 χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 

Ημερομηνία παροχής υπηρεσιών: 18 και 19 Νοεμβρίου 2014 

Αριθμός συμμετεχόντων: 80 άτομα / ημέρα 

 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μενού και οικονομική προσφορά με 

το προσφερόμενο τίμημα.  

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 10 

Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00. 

  

Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και 

φορολογική ενημερότητα. 

Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 

Ταγδαλίδης Θόδωρος. Τηλ: 2310 473320 εσωτ. 261, e-mail: tagdalidis@ekby.gr 

 

 

 

 


