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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Άγιος Στέφανος, 2/6/2014                                                                                                   

Αρ. Πρωτ.: 25462/31-7-2014

   ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                

 
ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση δράσεων-

εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» του 

προγράµµατος ΤΟΠΣΑ» 

 
Σχετ.:  

α) Υπ’ αριθµ. 89/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Έγκριση υλοποίησης δράσεων 

στο πλαίσιο των τεσσάρων χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων «Τοπικά Σχέδια για την 

απασχόλησης, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ)» 

β) Υπ’ αριθµ. πρωτ., 3387/4-12-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ» µε κωδικό MIS 464080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 

Σύµφωνα µε την Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα της πράξης «ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ», ο ∆ήµος ∆ιονύσου, ως µέλος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) 

«ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» έχει αναλάβει την υλοποίηση της διοργάνωσης ορισµένων ηµερίδων-εκδηλώσεων 

για την προβολή του παραπάνω έργου στην τοπική κοινωνία. 

Πιο συγκεκριµένα: 

Στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης  «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» πρόκειται να υλοποιηθούν οι 

παρακάτω δράσεις: 

 

Κατηγορία Ενέργειας: Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση (327) 

∆ΡΑΣΗ 14: ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Εταίρος που υλοποιεί: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Κόστος ∆ράσης: 7.000€ 

Αναλυτική Περιγραφή: 

Οι παραπάνω εκδηλώσεις αναφέρονται στην:  

1. ∆ιοργάνωση συνεδρίου µε τη συµµετοχή άλλων Αναπτυξιακών Συµπράξεων, δηµόσιων 
φορέων διαχείρισης θεµάτων και προβληµάτων στον τοµέα της απασχόλησης, 
αντιπροσωπευτικών φορέων των οµάδων στόχου 

 

2. ∆ιοργάνωση έκθεσης της οµάδας στόχου µε θέµατα από τα αποτελέσµατα της κατάρτισης 
τους και των ευρύτερων δεξιοτήτων τους. 
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3. ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, φορέων ευάλωτων οµάδων, άλλων υποστηρικτικών φορέων, κά. για την 
προώθηση των στόχων του προγράµµατος. 

  

Παραδοτέα: 

� ∆ιοργάνωση µιας (1) έκθεσης οµάδας στόχου 

� ∆ιοργάνωση ενός (1) συνεδρίου 

� ∆ιοργάνωση δύο (2) ενηµερωτικών συναντήσεων  

(πρακτικά εκδηλώσεων, λίστα συµµετεχόντων, εισηγήσεις, φωτογραφικό υλικό κ.α.) 

 

Υπεργολαβίες: 7.000€ (3.000€ για την ∆ιοργάνωση µιας (1) έκθεσης οµάδας στόχου, 3.000€ για 
την ∆ιοργάνωση ενός (1) συνεδρίου και 1.000€ για την ∆ιοργάνωση δύο (2) ενηµερωτικών  
συναντήσεων) 

Αντικείµενο Υπεργολαβίας:  

� Η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (υπεργολάβο) της διοργάνωσης της έκθεσης 
οµάδας στόχου θα περιλαµβάνει ευρεία δηµοσιότητα στο site του ∆ήµου, στον τύπο, 
αποστολή περίπου 500 προσκλήσεων, τηλεφωνικές επαφές, δηµιουργία περίπου 500 
ενηµερωτικών εντύπων (flyers) και 50 αφισών, διάθεση πληροφοριακού υλικού στους 
συµµετέχοντες, προσφορά υπηρεσιών catering-όρθιο buffet (κουλουράκια, αφεψήµατα, 
καφέ, τυροπιτάκια, κ.λ.π.) για 200 περίπου άτοµα. 

� Η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (υπεργολάβο) της διοργάνωσης του συνεδρίου θα 
περιλαµβάνει ευρεία δηµοσιότητα στο site του ∆ήµου, στον τύπο, αποστολή περίπου 500 
προσκλήσεων, τηλεφωνικές επαφές, δηµιουργία περίπου 500 ενηµερωτικών εντύπων 
(flyers) και 50 αφισών, διάθεση πληροφοριακού υλικού στους συµµετέχοντες, προσφορά 
υπηρεσιών catering-όρθιο buffet (κουλουράκια, αφεψήµατα, καφέ, τυροπιτάκια, κ.λ.π.) 
για 300 περίπου άτοµα. 

� Η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (υπεργολάβο) των διοργάνωσης των 
ενηµερωτικών συναντήσεων θα περιλαµβάνει ευρεία δηµοσιότητα στο site του 
∆ήµου, στον τύπο, αποστολή περίπου 100 προσκλήσεων, τηλεφωνικές επαφές, 
δηµιουργία περίπου 100 ενηµερωτικών εντύπων (flyers) και 30 αφισών, διάθεση 
πληροφοριακού υλικού στους συµµετέχοντες, προσφορά υπηρεσιών catering-όρθιο 
buffet (κουλουράκια, αφεψήµατα, καφέ, τυροπιτάκια, κ.λ.π.) για 100 περίπου άτοµα. 

∆ιαδικασία: Απευθείας Ανάθεση 

Κόστος:  

3.000€ για την ∆ιοργάνωση µιας (1) έκθεσης οµάδας στόχου,  

3.000€ για την ∆ιοργάνωση ενός (1) συνεδρίου και  

1.000€ για την ∆ιοργάνωση δύο (2) ενηµερωτικών συναντήσεων  

Σύνολο ∆ράσης: 7.000€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ 

∆ηµιουργία συνεδριακού υλικού 1. ∆ηµιουργία 500 προσκλήσεων  

∆ιαστάσεις: Α5 

Χαρτί: 250gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 
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2. ∆ηµιουργία 500 ενηµερωτικών 

εντύπων (flyers) 

∆ιαστάσεις: Α5 

Χαρτί: 240gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

3. ∆ηµιουργία 50 αφισών 

∆ιαστάσεις: Α3 

Χαρτί: 240gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

4. ∆ιάθεση πληροφοριακού υλικού  

χαρτί, στυλό, ενηµερωτικό τετρασέλιδο  

µονόχρωµο φυλλάδιο για 200 άτοµα  

 

5. Τηλεφωνικές Επαφές 

 

6. ∆ηµοσιότητα στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο 

 

Προµήθεια Catering  Παροχή ροφηµάτων µε αρτοποιήµατα καθόλη 

τη διάρκεια της έκθεσης (200 άτοµα περίπου) 

                                                                       Κόστος διοργάνωσης:3.000€ συµπ/νου ΦΠΑ 

 

2. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 

∆ηµιουργία συνεδριακού υλικού 1. ∆ηµιουργία 500 προσκλήσεων  

∆ιαστάσεις: Α5 

Χαρτί: 250gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

2. ∆ηµιουργία 500 ενηµερωτικών 

εντύπων (flyers) 

∆ιαστάσεις: Α5 

Χαρτί: 240gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

3. ∆ηµιουργία 50 αφισών 

∆ιαστάσεις: Α3 

Χαρτί: 240gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

4. ∆ιάθεση πληροφοριακού υλικού  

χαρτί, στυλό, ενηµερωτικό τετρασέλιδο  

µονόχρωµο φυλλάδιο για 300 άτοµα  

 

5. Τηλεφωνικές Επαφές 

 

6. ∆ηµοσιότητα στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο 
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Προµήθεια Catering  Παροχή ροφηµάτων µε αρτοποιήµατα καθόλη 

τη διάρκεια της έκθεσης (300 άτοµα περίπου) 

                                                                        Κόστος διοργάνωσης:3.000€ συµπ/νου 

ΦΠΑ 

 

 

3. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΥΟ (2) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

∆ηµιουργία συνεδριακού υλικού 1. ∆ηµιουργία 100 προσκλήσεων  

∆ιαστάσεις: Α5 

Χαρτί: 250gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

2. ∆ηµιουργία 100 ενηµερωτικών 

εντύπων (flyers) 

∆ιαστάσεις: Α5 

Χαρτί: 240gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

3. ∆ηµιουργία 30 αφισών 

∆ιαστάσεις: Α3 

Χαρτί: 240gr 

Εκτύπωση: Τετράχρωµη 

 

4. ∆ιάθεση πληροφοριακού υλικού  

χαρτί, στυλό, ενηµερωτικό τετρασέλιδο  

µονόχρωµο φυλλάδιο για 100 άτοµα  

 

5. Τηλεφωνικές Επαφές 

 

6. ∆ηµοσιότητα στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο 

Προµήθεια Catering  Παροχή ροφηµάτων µε αρτοποιήµατα καθόλη 

τη διάρκεια της έκθεσης (100 άτοµα περίπου) 

                                                                        Κόστος διοργάνωσης:1.000€ συµπ/νου 

ΦΠΑ 

 

 

 

Για σχετικές προµήθειες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση συνολικού ποσού 10.000€ , στον Κ.Α. 

15.7341.0010  µε τίτλο «∆ιοργάνωση ηµερίδων-εκδηλώσεων για την ΑΝ. ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014  

 

Όλες οι δράσεις του επικοινωνιακού σχεδίου, θα τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται 

στις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Οι δράσεις αυτές χρησιµοποιούν κάθε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας που συµβάλλει στη διαφάνεια 

και στη διάχυση λεπτοµερών πληροφοριών, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 

άτοµα µε αναπηρία. 
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Σε κάθε επιµέρους δράση θα διασφαλίζεται ότι, οι εν λόγω δράσεις συγχρηµατοδοτούνται από το 

ΕΚΤ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
α) της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, 
καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις , 
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες- Υπηρεσίες - Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.3536/2007 
δ) Του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/2008 
ε) Τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ 
και τα ανωτέρω σχετικά, 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

Για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.000€ συµπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος 

του Κ.Α. 15.7341.0010  µε τίτλο «∆ιοργάνωση ηµερίδων-εκδηλώσεων για την ΑΝ. ΣΥΜΠ. 

ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 για την εξόφληση σχετικών δαπανών.  

ΠΑΥ ………/2014) 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 

 

 

 


