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Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας, για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Διονύσου 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.  

Τα Γυμνάσια Δροσιάς και Διονύσου 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 28 μαθητές των Γυμνασίων Δροσιάς και 
Διονύσου του Δήμου Διονύσου, μαζί με 4 συνοδούς-εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν τον Ιανουάριο του 2018 στην 
Γαλλία, όπου και έτυχαν θερμής υποδοχής και φιλοξενίας  από την γαλλική αντιπροσωπεία. Στις 11 Μαΐου 2019 
οι Γάλλοι μαθητές του College Michel Colucci μαζί με τους συνοδούς τους – 31 άτομα στο σύνολό τους, εκ των 
οποίων 28 παιδιά και 3 συνοδοί - θα έρθουν στην Ελλάδα, όπου και θα παραμείνουν έως και την Δευτέρα 18 
Μαΐου 2019.  

                                                                                                                                                                                  
Ο Δήμος Διονύσου και τα Γυμνάσια Δροσιάς και Διονύσου, 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.Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019,στις 19:20, η γαλλική αντιπροσωπεία θα αφιχθεί στο  αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και 
θα μεταφερθεί με μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, στην Πλατεία Δροσιάς, 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 δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους 
φιλοξενούν, ενώ οι συνοδοί τους θα δειπνήσουν ιδιωτικά ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
2. Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 ελεύθερο πρόγραμμα με τις οικογένειες που φιλοξενούν τα παιδιά, οι Γάλλοι 
μαθητές θα γευματίσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν,  ενώ οι συνοδοί τους θα γευματίσουν ιδιωτικά 
ως προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
3. Την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δροσιάς, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
καλωσορίσματος και υποδοχής, στην οποία θα παραβρεθούν οι Γάλλοι και οι Έλληνες μαθητές με τους συνοδούς 
τους, θα τους προσφερθούν εδέσματα πρωινού με επιβάρυνση του Δήμου και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα  
σχολεία. Μετά την λήξη του ωρολογίου προγράμματος, 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. 
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Στις 16.00 θα αναχωρήσουν από την Πλατεία Δροσιάς με μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, θα 
πραγματοποιηθεί μια 

απογευματινή εκδρομή στο Σούνιο στο Ναό του Ποσειδώνα για να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα στις 
20:27, επιστροφή στις 22:00 στην Πλατεία Δροσιάς, 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. 
4. Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 αναχώρηση από την Πλατεία Δροσιάς στις 8.00 με μισθωμένο πούλμαν από τον 
Δήμο, οι μαθητές των Γυμνασίων Δροσιάς και Διονύσου  και οι Γάλλοι με τους συνοδούς τους, θα επισκεφθούν 
την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα ξεναγηθούν από γαλλόφωνη/ο ξεναγό και στη συνέχεια 
θα μεταβούν στο Θησείο και στο Μοναστηράκι όπου θα γευματίσουν ομαδικά σε εστιατόριο της περιοχής, με 
επιβάρυνση του Δήμου. Μετά την επιστροφή τους, περί τις 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. 
5. Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, οι Γάλλοι μαθητές  θα γευματίσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν, θα 
έχουν ελεύθερο πρόγραμμα και  θα δειπνήσουν με τις οικογένειες που τους φιλοξενούν. Οι συνοδοί τους θα 
γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής, με επιβάρυνση του Δήμου, και θα δειπνήσουν ιδιωτικά ως 
προσκεκλημένοι των Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
6. Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 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 Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 αναχώρηση στις 8.00 από την Πλατεία Δροσιάς, όπου θα πραγματοποιηθεί με 
μισθωμένο πούλμαν από τον Δήμο, εκδρομή με προορισμό τον Μαραθώνα (Τύμβος, Μουσείο Μαραθωνίου 
δρόμου, Φράγμα). Μετά το πέρας της εκδρομής, 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. Το 
βράδυ περί τις 19.30 θα πραγματοποιηθεί ομαδική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με catering, με επιβάρυνση του 
Δήμου, θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες στους 3 Γάλλους συνοδούς με επιβάρυνση του Δήμου. 
8. Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, οι Γάλλοι μαθητές θα έχουν ελεύθερο πρωινό με τις οικογένειες που τους 
φιλοξενούν και θα γευματίσουν μαζί τους, ενώ οι συνοδοί τους θα γευματίσουν σε εστιατόριο της περιοχής με 
επιβάρυνση του Δήμου. Η γαλλική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει στις 17.30 από την Πλατεία Δροσιάς,με 
μισθωμένο πούλμαν από το Δήμο με προορισμό το αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα της.  
 Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

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 συνδέονται 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. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν 

            Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Παναγιώτη Τσούκα. 
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προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 

1. Την αναγκαιότητα υλοποίησης της Φιλοξενίας - Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών των 

γυμνασίου Δροσιάς και Διονύσου 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 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 και το αποχαιρετιστήριο δείπνο,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 των εκδηλώσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο Δροσιάς και 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, τη σίτιση των  Γάλλων συνοδών, η προμήθεια αναμνηστικών 
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 Διονύσου 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 2019 ο οποίος 
ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 839/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου( ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) και επικυρώθηκε 
με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

 

 

 

 

Συν. 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
 

Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 

2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

3. Γενικό Αρχείο 
 
 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

 & Κοιν. Δομών 
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