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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..9η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 18
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..73/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..9ης/18-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..18η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..4359/14-01-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ:« Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για την Προμήθεια –Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικών Πινάκων Αντλιοστασίου 
του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή της Junior - Παιδικής - Νεανικής 
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην ηχογράφηση & βιντεοσκόπηση του επετειακού άλμπουμ 
για το “Έπος του 40». 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση Παραστάσεων Θεατρικής 
Ομάδας Αγ. Στεφάνου και Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου 
Διονύσου στον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Χ.Ο.Ν. (Χορωδία και Ορχήστρα Νέων) 
– ΚΑΕ 15.6471.0003». 

 ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ:« Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.806,02 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003, 
που αφορά την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και 
μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της 
Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου-Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των 
Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, και έγκριση έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας». 
ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για υπηρεσίες Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 
Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών 
Υλικών και Χρωμάτων συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00.€ συμ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. 36223/25-09-
2019(19SYMV005613492 2019-09-25) σύμβασης για την «Προμήθεια Ψυχρού 
Ασφαλτομίγματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1περ. α΄ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία  “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ –ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο:«Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος   
3. Λακαφώση Παναγιώτα  
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
       Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος  εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέματος  λέγοντας 

ότι επειδή η  Γαλλική Αντιπροσωπεία θα έρθει τον  Μάρτιο 2020 ο χρόνος  είναι λίγος για 
την όλη οργάνωση της φιλοξενίας . 
 

Η Οικονομική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

 
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά (Ζαμάνης Διονύσιος και 
Τσούκας Παναγιώτης), για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα του θέματος. 
 
Αριθμός Απόφασης: 73/2020 
 

 ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ:«Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.806,02 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003, 
που αφορά την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της 
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ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και 
μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της 
Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου-Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των 
Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, και έγκριση έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
 
Τα Γυμνάσια Δροσιάς και Κρυονερίου και Γάλλοι μαθητές του College Michel Colucci 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών  στο πλαίσιο του υπογραφέντος 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και της πόλης 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας με στόχο, μαθητές από διαφορετικά κράτη και 
κουλτούρες να βρεθούν μαζί σε κοινές δράσεις και εμπειρίες και να δημιουργηθούν 
γέφυρες επικοινωνίας κοινής αποδοχής.  Το ανωτέρω σύμφωνο, της 18ης Μαρτίου 2017, 
προβλέπει ότι ο φιλοξενών καλύπτει όλα τα έξοδα διαμονής, σίτισης κλπ του 
φιλοξενούμενου.                                                                 
Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 25 μαθητές των 
Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, μαζί με 4 συνοδούς-
εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν τον Ιανουάριο του 2019 στην Γαλλία, όπου και έτυχαν θερμής 
υποδοχής και φιλοξενίας  από την γαλλική αντιπροσωπεία. Στις 25 Μαρτίου 2020 οι 
Γάλλοι μαθητές του College Michel Colucci μαζί με τους συνοδούς τους –28 άτομα στο 
σύνολό τους, εκ των οποίων 25 παιδιά και 3 συνοδοί - θα έρθουν στην Ελλάδα, όπου και 
θα παραμείνουν έως  την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020, ημέρα αναχώρησής τους. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ο Δήμος Διονύσου και τα Γυμνάσια Δροσιάς και Κρυονερίου, προκειμένου να 
ανταποδώσουν την θερμή φιλοξενία και να φέρουν σε επαφή τους ξένους μαθητές και 
τους συνοδούς τους με τον ελληνικό πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας, 
συνδιοργανώνουν επισκέψεις και εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους με ξεναγήσεις, 
εκδηλώσεις υποδοχής και αποχαιρετισμού, καθώς και σχολικές εκδηλώσεις και δράσεις. 
Οι Γάλλοι μαθητές θα φιλοξενηθούν στις οικογένειες των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής, ενώ οι Γάλλοι συνοδοί θα καταλύσουν σε 
ξενοδοχείο της περιοχής μας. Οι Γάλλοι μαθητές θα σιτίζονται, ως επί το πλείστον, στις 
ελληνικές οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ στους Γάλλους συνοδούς θα παρέχονται 
εκτός του πρωινού στο ξενοδοχείο, δύο γεύματα ημερησίως σε τοπικά εστιατόρια της 
προτίμησής τους με επιβάρυνση του Δήμου, εκτός και αν το πρόγραμμα προβλέπει 
διαφορετικά.  
Το πρόγραμμα παραμονής της γαλλικής αντιπροσωπείας έχει ως ακολούθως: 
1.Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020,στις 12:50, η γαλλική αντιπροσωπεία θα αφιχθεί στο  
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και θα μεταφερθεί με μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, στην 
Πλατεία Δροσιάς και στην Πλατεία Κρυονερίου, από όπου θα παραλάβουν τους Γάλλους 
μαθητές οι οικογένειες, που θα τους φιλοξενήσουν, ενώ οι συνοδοί θα μεταφερθούν σε 
ξενοδοχείο της περιοχής μας, όπου και θα καταλύσουν, οι Γάλλοι μαθητές θα 
γευματίσουν  και θα δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί 
τους θα γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του Δήμου και θα 
δειπνήσουν ιδιωτικά ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
2. Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 αναχώρηση από την Πλατεία Δροσιάς στις 8:00 με 
μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, θα επισκεφθούν την Ακρόπολη και το Μουσείο της 
Ακρόπολης, όπου θα γίνει ξενάγηση με μια γαλλόφωνη και μια ελληνόφωνη ξεναγό, στη 
συνέχεια θα μεταβούν στο Θησείο και στο Μοναστηράκι οι μαθητές των Γυμνασίων 
Δροσιάς και Κρυονερίου και οι Γάλλοι με τους συνοδούς θα γευματίσουν ομαδικά σε 
εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του Δήμου. Μετά την επιστροφή τους, περί τις 
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18:00 οι Γάλλοι μαθητές θα δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ οι 
συνοδοί τους θα δειπνήσουν  ιδιωτικά ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών.  
3. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020  στις 08:15 στο Γυμνάσιο Δροσιάς και στο 
Γυμνάσιο Κρυονερίου, για υποδοχή των Γάλλων μαθητών και των συνοδών τους και στη 
συνέχεια επίσκεψη στον τοπικό φούρνο “ΦΛΩΡΟΥ” στη Ροδόπολη και στον φούρνο 
“ΦΩΤΟΣ” στο Κρυονέρι (Γευσιγνωσία) και δραστηριότητες στο σχολείο έως στις 14:00, οι 
Γάλλοι μαθητές θα γευματίσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί 
τους θα γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του Δήμου. Στις 16:00 
θα αναχωρήσουν από την Πλατεία Δροσιάς με μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, θα 
πραγματοποιηθεί μια απογευματινή εκδρομή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  και στη 
συνέχεια στο Σούνιο στο Ναό του Ποσειδώνα για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα 
στις 18:43, επιστροφή στις 20:30 στην Πλατεία Δροσιάς, οι Γάλλοι μαθητές θα 
δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί τους θα δειπνήσουν  
ιδιωτικά ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
4. Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 στις 09:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου για 
υποδοχή και καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο με προσφορά πρωινών εδεσμάτων με 
επιβάρυνση του Δήμου, αναχώρηση στις 10:30 από το Πολιτιστικό Κρυονερίου με 
μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, θα επισκεφθούν τα πρώην Βασιλικά Κτήματα στο 
Τατόι, επιστροφή γύρω στις 14:00 στη Πλατεία Κρυονερίου και στη Πλατεία της Δροσιάς 
,οι Γάλλοι μαθητές θα γευματίσουν και θα δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους 
φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί τους θα γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής, με 
επιβάρυνση του Δήμου και θα δειπνήσουν  ιδιωτικά ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών 
5. Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 ελεύθερο πρόγραμμα με τις οικογένειες που φιλοξενούν τα 
παιδιά, οι Γάλλοι μαθητές θα γευματίσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν,  ενώ οι 
συνοδοί τους με τους Έλληνες εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή 
θα γευματίσουν ιδιωτικά ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών, οι Γάλλοι 
μαθητές θα δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί τους θα 
δειπνήσουν σε εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του Δήμου. 
6. Την Δευτέρα στις 30 Μαρτίου 2020 αναχώρηση στις 8:00 από την Πλατεία Δροσιάς, 
από όπου θα πραγματοποιηθεί με μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, ημερήσια 
εκδρομή με προορισμό τις Μυκήνες και το Θέατρο Επιδαύρου όπου θα γίνει ξενάγηση με 
γαλλόφωνη ξεναγό και στη συνέχεια με προορισμό το Ναύπλιο, όπου και θα γευματίσουν 
ομαδικά σε εστιατόριο της περιοχής με επιβάρυνση του Δήμου. Μετά την επιστροφή, 
περί τις 20:00, οι Γάλλοι μαθητές θα δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, 
ενώ οι συνοδοί τους θα δειπνήσουν σε εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του 
Δήμου. 
7. Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 αναχώρηση στις 8:00 από την Πλατεία Δροσιάς, από 
όπου θα πραγματοποιηθεί με μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, επίσκεψη στο Μουσείο 
Άρτου στον Βαρνάβα, έναρξη ξενάγησης 09:00-λήξη ξενάγησης 11:00 με προσφορά 
τηγανόψωμα, κόστος κατά άτομο εισιτήριο μουσείου 6 ευρώ με επιβάρυνση του Δήμου 
(51Χ6,00 ΕΥΡΏ) οι 7 συνοδοί είναι Δωρεάν. Στη συνέχεια Τύμβο Μαραθώνα, παραλία. 
Επιστροφή 14:00-14:30 μέσω φράγματος Μαραθώνα, οι Γάλλοι μαθητές θα γευματίσουν 
με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί τους θα γευματίσουν σε 
εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του Δήμου. Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί 
αποχαιρετιστήρια κοινή εκδήλωση με catering γονέων και catering του Δήμου καθώς και 
ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης και προσφορά (3) πλακετών στους Γάλλους 
Συνοδούς με επιβάρυνση του Δήμου  στο Γυμνάσιο Δροσιάς. 
8. Την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020. Η γαλλική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει στις 08:00 
από την Πλατεία Δροσιάς, με μισθωμένο πούλμαν από το Δήμο με προορισμό το 
αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα της. 
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1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του 
Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του”, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
3. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και 
Κοινοτήτων” το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες 
αρμοδιότητες Δήμων”, 
4. Το δε. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΕΚ Α΄114/08-06-2006) 
“Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού 
του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές 
γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, 
συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με 
την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονταιΑΔΑΜ: 20REQ006302049 με την προαγωγή 
των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 
ενδιαφερόντων των κατοίκων του”, 
5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” 
7. Την υπ’ αριθμ. 34366/4505/9-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμό Αντιδημάρχων 
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Νικόλαο Καρυστινό 
 
προτείνεται η Ο.Ε να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 
1. Την Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.806,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003, για την υλοποίησης της Φιλοξενίας - 
Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των γυμνασίου Δροσιάς και 
Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau 
της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των 
Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας.  
2. Για τη πραγματοποίηση της ανωτέρω φιλοξενίας θα απαιτηθούν η μίσθωση πούλμαν 
για τις μετακινήσεις, η διαμονή σε ξενοδοχείο των τριών Γάλλων συνοδών, η ξενάγηση 
από γαλλόφωνους και ελληνόφωνους ξεναγούς, η προσφορά εδεσμάτων catering κατά 
τη διάρκεια εκδηλώσεων, η σίτιση των τριών Γάλλων συνοδών, τα γεύματα των δύο 
αντιπροσωπιών κατά τις μονοήμερες εκδρομές τους, το αποχαιρετιστήριο δείπνο και η 
επίσκεψη στο Μουσείο άρτου στο Βαρνάβα, η ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων 
και η απονομή αναμνηστικών πλακετών στους Γάλλους συνοδούς, όπως όλα 
αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω πρόγραμμα παραμονής της γαλλικής 
αντιπροσωπείας στην χώρα μας. 
3. Η ηχοφωτιστική κάλυψη και η απονομή πλακετών στους Γάλλους συνοδούς (3τμχ) της 
αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης στο Γυμνάσιο Δροσιάς ως αναφέρονται στο ανωτέρω 
πρόγραμμα παραμονής της γαλλικής αντιπροσωπίας στη χώρα μας, θα καλυφθεί από τις 
σχετικές συμβάσεις του Δήμου. 
4. H ανάθεση της υπηρεσίας για την μίσθωση πούλμαν, την διαμονή σε ξενοδοχείο, την 
ξενάγηση από γαλλόφωνους ξεναγούς, την προσφορά εδεσμάτων πρωινού και 
αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης, τη σίτιση των  Γάλλων συνοδών, την δαπάνη των 
εισιτηρίων στο Μουσείο Άρτου στο Βαρνάβα και  τα ομαδικά γεύματα, θα 
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πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σε βάρος του Κ.Α. των 
εξόδων 10.6474.0003  με την ονομασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Γαλλίας” για την 
υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των 
Γυμνασίων Δροσιάς  και Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της πόλης 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, του 
προϋπολογισμού ο.ε 2020 ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 500/2019 Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου( ΑΔΑ:6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
Πρωτ.5978/1537/14-2-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 4386/14-2/2020 Δήμου Διονύσου. 
5.  Για την προσφορά εδεσμάτων, την σίτιση των Γάλλων συνοδών,  και τα γεύματα 
όπως όλα αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα παραμονής της γαλλικής 
αντιπροσωπείας στην χώρα μας, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα εκδοθεί 
ένταλμα προπληρωμής συνολικού ποσού 3.606,00€ ευρώ συμ/νου ΦΠΑ. Αναλυτικά: 
α)ποσό 900,00€ συμ/νου ΦΠΑ  για την προσφορά εδεσμάτων(πρωινού υποδοχής και 
αποχαιρετιστήριο) β) ποσό 600,00€ για τη σίτιση των  Γάλλων συνοδών συμ/νου ΦΠΑ γ) 
ποσό 1.800,00€ συμ/νου ΦΠΑ για τα ομαδικά γεύματα, δ)εισιτήρια Μουσείου Άρτου στον 
Βαρνάβα ποσό 306,00 (δεν υπόκειται σε φπα) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 
10.6474.0003  με την ονομασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Γαλλίας” για την 
υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των 
Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της πόλης 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, του 
προϋπολογισμού ο.ε 2020 

 
Επιπλέον, προκειμένου ο Δήμος να καλύψει τις ανωτέρω δαπάνες πριν την  άφιξη της 
αποστολής των Γάλλων μαθητών και των συνοδών τους παρακαλούμε να ληφθεί 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Α) Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  συνολικού ποσού 3.606,00€ 
Ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 10.6474.0003 με την ονομασία “Έξοδα εκδηλώσεων και 
δράσεων στα πλαίσια ΑΔΑΜ: 20REQ006302049.Συμφώνου -Πλαισίου ανταλλαγής 
μαθητών των Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου και μαθητών του College Michel 
Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le 
Chateau της Γαλλίας, προϋπολογισμού του Δήμου 2020,  στο όνομα της  υπαλλήλου 
του Δήμου Διονύσου Πατέλη Ειρήνης,  με σκοπό την αντιμετώπιση των ανωτέρω 
δαπανών. 
Β) Την απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού από τον υπόλογο του χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής εντός τριμήνου από την έκδοσή του κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959.    

 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65, 72 και 94 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 158  παρ. 3 και του άρθρου 209 παρ.9 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.13 του Ν. 3731/2008. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ του Ν. 4152/2013. 
 Τις διατάξεις  του άρθρου 377 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 
 Τις διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959.  
 Την υπ’ αριθ. 1/2020 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.   
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.1.Eξειδικεύει πίστωση ποσού 7.806,02 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 
10.6474.0003, για την υλοποίησης της Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής μαθητών των γυμνασίου Δροσιάς και Κρυονερίου και μαθητών του College 
Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le 
Chateau της Γαλλίας.  
2. Για τη πραγματοποίηση της ανωτέρω φιλοξενίας θα απαιτηθούν η μίσθωση πούλμαν 
για τις μετακινήσεις, η διαμονή σε ξενοδοχείο των τριών Γάλλων συνοδών, η ξενάγηση 
από γαλλόφωνους και ελληνόφωνους ξεναγούς, η προσφορά εδεσμάτων catering κατά 
τη διάρκεια εκδηλώσεων, η σίτιση των τριών Γάλλων συνοδών, τα γεύματα των δύο 
αντιπροσωπιών κατά τις μονοήμερες εκδρομές τους, το αποχαιρετιστήριο δείπνο και η 
επίσκεψη στο Μουσείο άρτου στο Βαρνάβα, η ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων 
και η απονομή αναμνηστικών πλακετών στους Γάλλους συνοδούς, όπως όλα 
αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω πρόγραμμα παραμονής της γαλλικής 
αντιπροσωπείας στην χώρα μας. 
3. Η ηχοφωτιστική κάλυψη και η απονομή πλακετών στους Γάλλους συνοδούς (3τμχ) της 
αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης στο Γυμνάσιο Δροσιάς θα καλυφθεί από τις σχετικές 
συμβάσεις του Δήμου. 
4. H ανάθεση της υπηρεσίας για την μίσθωση πούλμαν, την διαμονή σε ξενοδοχείο, την 
ξενάγηση από γαλλόφωνους ξεναγούς, την προσφορά εδεσμάτων πρωινού και 
αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης, τη σίτιση των  Γάλλων συνοδών, την δαπάνη των 
εισιτηρίων στο Μουσείο Άρτου στο Βαρνάβα και  τα ομαδικά γεύματα, θα 
πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σε βάρος του Κ.Α. των 
εξόδων 10.6474.0003  με την ονομασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Γαλλίας” για την 
υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των 
Γυμνασίων Δροσιάς  και Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της πόλης 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας.  
5.  Για την προσφορά εδεσμάτων, την σίτιση των Γάλλων συνοδών,  και τα γεύματα 
όπως όλα αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα παραμονής της γαλλικής 
αντιπροσωπείας στην χώρα μας, εγκρίνει ένταλμα προπληρωμής συνολικού ποσού 
3.606,00ΕΥΡΩ.Αναλυτικά: α)ποσό 900,00 ΕΥΡΩ για την προσφορά εδεσμάτων(πρωινού 
υποδοχής και αποχαιρετιστήριο) β) ποσό 600,00 ΕΥΡΩ για τη σίτιση των  Γάλλων 
συνοδών συμ/νου ΦΠΑ γ) ποσό 1.800,00 ΕΥΡΩ για τα ομαδικά γεύματα, δ)εισιτήρια 
Μουσείου Άρτου στον Βαρνάβα ποσό 306,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 
10.6474.0003  με την ονομασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια 
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Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου Διονύσου και Δήμου Γαλλίας” για την 
υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των 
Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου και μαθητών του College Michel Colucci της πόλης 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και  - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, του 
προϋπολογισμού ο.ε 2020 

 
Β.1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  συνολικού ποσού 
3.606,00 Ευρώ, σε βάρος του ΚΑ 10.6474.0003 με την ονομασία “Έξοδα εκδηλώσεων 
και δράσεων στα πλαίσια ΑΔΑΜ: 20REQ006302049.Συμφώνου -Πλαισίου ανταλλαγής 
μαθητών των Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου και μαθητών του College Michel 
Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος 
Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και - Rougemont-le 
Chateau της Γαλλίας, προϋπολογισμού του Δήμου 2020,  στο όνομα της  υπαλλήλου 
του Δήμου Διονύσου Πατέλη Ειρήνης,  με σκοπό την αντιμετώπιση των ανωτέρω 
δαπανών. 
2. Η απόδοση του πιο πάνω χρηματικού ποσού από τον υπόλογο του χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής να γίνει εντός τριμήνου από την έκδοσή του κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959.    

 
 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών  & 
Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Λακαφώση Παναγιώτα 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 

 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ:1/2020 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής 

μαθητών του Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και μαθητών του 
College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του 

υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας.  

 
 

 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.806,02 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 10.6474.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
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Φεβρουάριος 2020 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 17/02/2020 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής 

μαθητών του Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Κρυονερίου και μαθητών του 
College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του 

υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και 
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μίσθωση πούλμαν για μετακινήσεις:  

1) Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020-πούλμαν 30 ατόμων στις 12:50,η γαλλική αντιπροσωπεία θα 

αφιχθεί στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση προς Πλατεία Δροσιάς και Πλατεία 
Κρυονερίου. 

2)  Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020-πούλμαν 58 ατόμων  αναχώρηση στις 8:00 από την 

Πλατεία Δροσιάς θα επισκεφθούν την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης, στη 

συνέχεια θα μεταβούν στο Θησείο και στο Μοναστηράκι όπου θα γευματίσουν, επιστροφή 

τους, περί τις 18:00 στη Πλατεία Δροσιάς.  

3)Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020-πούλμαν 58 ατόμων,  αναχώρηση στις 16:00 από την 

Πλατεία Δροσιάς  ,για μια απογευματινή εκδρομή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στη 

συνέχεια στο Σούνιο στο Ναό του Ποσειδώνα για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα 

στις 18:43, επιστροφή στις 20:30 στην Πλατεία Δροσιάς,  

4)  Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 -πούλμαν 58 ατόμων αναχώρηση στις 8:30 από την 

Πλατεία Δροσιάς, επίσκεψη στα πρώην Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, επιστροφή γύρω στις 

14:00 στη Πλατεία Δροσιάς, 

5) Την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020-πούλμαν 58 ατόμων-αναχώρηση στις 8:00 από την 

Πλατεία Δροσιάς, ημερήσια εκδρομή με προορισμό τις Μυκήνες, Θέατρο Επιδαύρου, 

Παλαμήδι και στη συνέχεια με προορισμό το Ναύπλιο όπου θα γευματίσουν, επιστροφή 

περί τις 20:00 στη Πλατεία Δροσιάς. 

6) Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, πούλμαν 58 ατόμων  αναχώρηση στις 8:00 από την 

Πλατεία Δροσιάς επίσκεψη στο Μουσείο Άρτου στον Βαρνάβα, στη συνέχεια Τύμβο 

Μαραθώνα, Παραλία και επιστροφή 14:00 με 14:30 μέσω Φράγματος στην Πλατεία 

Δροσιάς. 

7. Την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 πούλμαν 30 ατόμων η γαλλική αντιπροσωπεία θα 

αναχωρήσει στις 8:00 από την Πλατεία Δροσιάς με προορισμό το αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα της. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο 
αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Διαμονή 3 Γάλλων συνοδών σε  ξενοδοχείο του Δήμου 

Διονύσου που να βρίσκεται στις κεντρικές ΔΕ Αγ. 
Στεφάνου ή Άνοιξης ή Δροσιάς,  κατά προτίμηση σε 

κεντρική πλατεία και πλησίον στάσης της Αστικής 
Συγκοινωνίας, από Τετάρτη 25 Μαρτίου έως Τρίτη 31 

Μαρτίου 2020 έως  (7 διανυκτερεύσεις Χ 3 μονόκλινα με 

πρωινό) ανά μονόκλινο ανά διανυκτέρευση  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ξεναγήσεις: 1).Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 οι μαθητές 
των Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου και οι Γάλλοι με 
τους συνοδούς τους, θα επισκεφθούν την Ακρόπολη και το 
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Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα ξεναγηθούν από  δύο 
διπλωματούχους(μια γαλλόφωνη/ο  και μία ελληνόφωνη 
)ξεναγούς με διάρκεια 4 ωρών, και την 2) Δευτέρα 30 
Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο, ημερήσια 
εκδρομή με προορισμό τις Μυκήνες και το Θέατρο 
Επιδαύρου όπου θα γίνει ξενάγηση από γαλλόφωνη/ο ξεναγό 
με διάρκεια  4 ωρών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. CΑTERING-ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΙΑ 
58 ΑΤΟΜΑ. Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 
8:30,στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση καλωσορίσματος 
και υποδοχής από τον Δήμαρχο, στην οποία 
θα παραβρεθούν οι Γάλλοι και οι Έλληνες 
μαθητές με τους συνοδούς τους, όπου θα 
τους προσφερθούν εδέσματα πρωινού 
από τον Δήμο ως εξής: 4 κιλά ΚΕΙΚ 
ΒΑΝΙΛΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ,  3 κιλά 
κούκις/βουτήματα διάφορες γεύσεις,  
2 κιλά  ΜΠΡΑΟΥΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ,  3 κιλά Μηλοπιτάκια 

60 τμχ των 55γρ σαντουιτσάκια με μπαγκέτα με 

διάφορες γεύσεις,  60 τμχ των 55 γρ αραβική πίτα 
με διάφορες γεύσεις , 3 κιλά τυροπιτάκια 
κρούστας , 3 κιλά μικρά πιροσκί λουκάνικο ,3 κιλά 
μικρά πιτσάκια με ζαμπόν τυρί πιπεριά , 50 
μερίδες καφέ γαλλικού , 35 μπουκάλια νερού του 
1,5 λίτρου , 25 συσκευασίες χυμός πορτοκάλι του 
1 λίτρου .Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 
εξοπλισμό μπουφέ, ποτήρια, πιάτα κλπ μιας 
χρήσης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Καλαμάκια, πίτες, μπιφτέκια, νερά,   
ΓΙΑ 100 ΑΤΟΜΑ.  
 Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 οι Έλληνες 
και οι Γάλλοι μαθητές και οι συνοδοί τους περί 
τις 19:30 θα μεταβούν στο Γυμνάσιο της 
Δροσιάς, όπου θα λάβει χώρα 
Αποχαιρετιστήρια κοινή εκδήλωση μετά 
το πέρας της οποίας θα προσφερθεί 
catering γονέων και προσφορά από τον 
Δήμο Διονύσου καλαμάκια, μπιφτέκια, 
πίτες και νερά, για 100 άτομα  
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΦΑΓΗΤΟ 58 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 στις 8:00 με 
μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, οι μαθητές 
των Γυμνασίων Δροσιάς, Κρυονερίου και οι 
Γάλλοι με τους συνοδούς τους, θα 
επισκεφθούν την Ακρόπολη και το Μουσείο 
της Ακρόπολης και στη συνέχεια θα 
γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με επιβάρυνση 
του Δήμου μενού με ατομικές μερίδες και ανά 
4 άτομα σαλάτα εποχής και ορεκτικά κατ’ 
άτομο, νερό, αναψυκτικό, επιδόρπιο. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ      900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 Κωδικοί 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Επίσκεψη στο Μουσείο Άρτου στο Βαρνάβα 

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 στις 8:00 με μισθωμένο 
πούλμαν από τον Δήμο, οι μαθητές των 
Γυμνασίων Δροσιάς, Κρυονερίου και οι Γάλλοι 
με τους συνοδούς τους, θα επισκεφθούν το 
Μουσείο Άρτου στον Βαρνάβα, θα 
ξεναγηθούν 51 μαθητές και 7 συνοδοί, τα 
εισιτήρια εισόδου με επιβάρυνση του Δήμου 
είναι 51Χ6,00€ = 306,00€ , οι 7 συνοδοί 
είναι δωρεάν. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ       306,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΦΑΓΗΤΟ 58 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ  
Την Δευτέρα 30Μαρτίου 2020 αναχώρηση στις 8.00 

από την Πλατεία Δροσιάς,θα πραγματοποιηθεί 
ημερήσια εκδρομή με προορισμό τις Μυκήνες 
και το Θέατρο Επιδαύρου και στη συνέχεια με 
προορισμό το Ναύπλιο, όπου και θα 
γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής με 
επιβάρυνση του Δήμου ως εξής: Ανά 4 άτομα 
μια σαλάτα εποχής και 3 ορεκτικά, κύριο πιάτο 
με κρέας και γαρνιτούρα ή μαγειρευτό κατ’ 
άτομο, νερό, αναψυκτικό ή ποτήρι κρασί, 
επιδόρπιο (20 ευρώ/άτομο)  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 900,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Παροχή για 4 άτομα, (4) γευμάτων και 
(2) δείπνων στους Γάλλους συνοδούς και 
ενός εκπροσώπου του Δήμου, σε εστιατόρια 
της περιοχής με επιβάρυνση του Δήμου ως 
εξής: Ανά άτομο: 1 σαλάτα εποχής, 1 
ορεκτικό, κύριο πιάτο με κρέας και γαρνιτούρα 
ή μαγειρευτό, νερό, αναψυκτικό ή ποτήρι 
κρασί ή μπύρα, επιδόρπιο, καφές .    

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 Κωδικοί 

ΑΔΑ: 6Ψ2ΛΩ93-0ΨΟ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 CPV: 79952100-3  

ΑΔΑΜ: 20REQ006302049  

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Κ.Α.: 10.6474.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα Γυμνάσια Δροσιάς και Κρυονερίου και Γάλλοι μαθητές του College Michel Colucci συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών  στο πλαίσιο του υπογραφέντος Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας 

μεταξύ των Δήμων Διονύσου και της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας με στόχο, μαθητές από 
διαφορετικά κράτη και κουλτούρες να βρεθούν μαζί σε κοινές δράσεις και εμπειρίες και να δημιουργηθούν 

γέφυρες επικοινωνίας κοινής αποδοχής.  Το ανωτέρω σύμφωνο, της 18ης Μαρτίου 2017, προβλέπει ότι ο 

φιλοξενών καλύπτει όλα τα έξοδα διαμονής, σίτισης κλπ του φιλοξενούμενου.                                                                 
Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 25 μαθητές των Γυμνασίων Δροσιάς και 

Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, μαζί με 4 συνοδούς-εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν τον Ιανουάριο του 2019 
στην Γαλλία,όπου και έτυχαν θερμής υποδοχής και φιλοξενίας  από την γαλλική αντιπροσωπεία. Στις 25 

Μαρτίου 2020 οι Γάλλοι μαθητές του College Michel Colucci μαζί με τους συνοδούς τους – 28 άτομα στο 
σύνολό τους, εκ των οποίων 25 παιδιά και 3 συνοδοί - θα έρθουν στην Ελλάδα, όπου και θα παραμείνουν 

έως και την Δευτέρα Τετάρτη 1η Απριλίου 2020.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ο Δήμος Διονύσου και τα Γυμνάσια Δροσιάς και Κρυονερίου, προκειμένου να ανταποδώσουν την θερμή 

φιλοξενία και να φέρουν σε επαφή τους ξένους μαθητές και τους συνοδούς τους με τον ελληνικό πολιτισμό 

και τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας, συνδιοργανώνουν επισκέψεις και εκδρομές σε αρχαιολογικούς 
χώρους με ξεναγήσεις, εκδηλώσεις υποδοχής και αποχαιρετισμού, καθώς και σχολικές εκδηλώσεις και 

δράσεις. Οι Γάλλοι μαθητές θα φιλοξενηθούν στις οικογένειες των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής, ενώ οι Γάλλοι συνοδοί θα καταλύσουν σε ξενοδοχείο της 

περιοχής μας. Οι Γάλλοι μαθητές θα σιτίζονται, ως επί το πλείστον, στις ελληνικές οικογένειες που τους 
φιλοξενούν, ενώ στους Γάλλους συνοδούς θα παρέχονται εκτός του πρωινού στο ξενοδοχείο, δύο γεύματα 

ημερησίως σε τοπικά εστιατόρια της προτίμησής τους με επιβάρυνση του Δήμου, εκτός και αν το 

πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικά.  

 
 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα μετά την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και στο διάστημα από 25 Μαρτίου 2020 έως 1η Απριλίου 2020. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 7.806,02 € συμπ. ΦΠΑ ως 

ακολούθως: 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
Τιμή € προ 

φπα  

 

  Φιλοξενία Γάλλων μαθητών και συνοδών του College Michel Colucci της 

πόλης Rougemont-le Chateau ,από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020 έως την 1η 
Απριλίου 2020, στο πλαίσιο Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας Δήμου 

Διονύσου και Δήμου Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, μεταξύ των 

Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου ,μετά από την υπογραφή του συμφώνου 
αδελφοποίησης από τον Δήμο Διονύσου.                                                                       

  

1. Μίσθωση πούλμαν για μετακινήσεις: 
7 

μετακινήσε
ις  

2.016,13 

€ 

2. Διαμονή 3 Γάλλων συνοδών σε ξενοδοχείο 
7 

διανυκτερε

ύσεις  

1.061,95 

€ 

3. Ξεναγήσεις (ΑΚΡΟΠΟΛΗ & ΝΑΥΠΛΙΟ)  3 ξεναγούς 403,23 € 

4. GETERING-ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (28/03/2020)  1 483,87 € 

5. ΑΠΟΧΑΙΡΑΙΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  (31/03/2020)  1 241,94 € 

6. ΓΕΥΜΑ 58 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020)  1 725,81 € 
7. ΓΕΥΜΑ 58 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ (Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020) 1 725,81 € 
8. ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 3 ΣΥΝΟΔΩΝ (4 ΓΕΥΜΑΤΑ & 2 ΔΕΙΠΝΑ)  6 483,87 € 

9. Εισιτήρια Μουσείου Άρτου στον Βαρνάβα (51Χ6,00 δεν υπόκειται σε ΦΠΑ)  1 306,00 € 

    

  Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
 6.448,61 

€ 
 Χωρίς ΦΠΑ  - 
 ΦΠΑ 13%  138,05 € 

 ΦΠΑ 24% 
 1.219,36 

€ 

 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 7.806,02 

€ 
 
 

Το κόστος της ηχοφωτιστικής εγκατάστασης που θα χρειαστεί και η απονομή πλακετών στους Γάλλους 

συνοδούς θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

εντολών πληρωμής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στην συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας που έχει ζητηθεί, 
αναγράφοντας την καθαρή αξία, το ΦΠΑ και το συνολικό πληρωτέο ποσό. 
 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας 
 
 

 
 

 
 

 

 
Άνοιξη, 17/02/2020 

   
 

 

   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
   Πατέλη Ειρήνη                         Κατσουρός Βασίλης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή € 

προ φπα  

 

Φιλοξενία Γάλλων μαθητών και συνοδών του College Michel Colucci της 
πόλης Rougemont-le Chateau ,από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020 έως την 

Τετάρτη 1η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο Συμφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας 

Δήμου Διονύσου και Δήμου Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, μεταξύ 
των Γυμνασίων Δροσιάς και Κρυονερίου ,μετά από την υπογραφή του 

συμφώνου αδελφοποίησης από τον Δήμο Διονύσου.     

  

1. Μίσθωση πούλμαν για μετακινήσεις: 7 
μετακινήσεις  

 

2. 
Διαμονή 3 Γάλλων συνοδών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Δροσιάς (όχι 

μεγαλύτερης απόστασης των 500μ. από το κέντρο). 

7 
διανυκτερεύσ

εις  
 

3. Ξεναγήσεις 3 ξεναγούς  

4. GETERING-ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΟΥ (28/03/2020) 1  

5. Αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση ( 31/3/2020) 1  

6. ΓΕΥΜΑ 63 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (26/03/2020) 1  

7. ΓΕΥΜΑ 63 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ (30/03/2020) 1  

8. ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 3 ΣΥΝΟΔΩΝ  1  

9. Εισιτήρια 51Χ6,00 ΣΤΟ Μουσείο Ψωμιού στον Βαρνάβα (31/03/2020) 1  

    

 Σύνολο  χωρίς ΦΠΑ   

 ΦΠΑ 13%   

 ΦΠΑ 24%   

 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   

 

 

 
 

…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας) 
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