
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ     ίνδος, 05.06.2015 

ΜΟΛΟ ΘΕΑΚΟΜΘΙΗ             
ΔΗΛΟ ΔΕΚΣΑ 

  
                                                                              Αρ.Απόυασης:495 
                            Αρ.Πρωτ:15.458 

 
ΘΕΛΑ: Έγκπιζη διενέπγειαρ, έγκπιζη ηηρ μελέηηρ και απεςθείαρ ανάθεζη για ηην παποσή 

ςπηπεζίαρ «Φιλοξενία παιδιών ηος Γήμος μαρ ζε παιδικέρ παπαθαλάζζιερ 

καηαζκηνώζειρ καηά ηη θεπινή πεπίοδο 2015» πποϋπολογιζμού € 24.508,15 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

Έσονηαρ λάβει ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 209 και 273 ηος Ν.3463/2006 «Κύπυζη Κώδικα Γήμυν και 

Κοινοηήηυν» 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 παπ. 13 ηος Ν.3731/08 (ΦΔΚ 263/Α’) «Αναδιοπγάνυζη 

ηηρ δημοηικήρ αζηςνομίαρ και πςθμίζειρ λοιπών θεμάηυν απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος 

Δζυηεπικών» με ηο οποίο πποζηίθενηαι οι παπάγπαθοι 9 και 10 ζηο άπθπο 209 ηος Ν. 

3463/06 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 83 ηος Ν. 2362/1995 «Πεπί Γημοζίος Λογιζηικού, ελέγσος 

ηυν δαπανών ηος Κπάηοςρ και άλλερ διαηάξειρ» 

4. Σην ςπ’ απ. 35130/739/9-8-2010 απόθαζη Τποςπγού Οικονομικών (ΦΔΚ 1291/Β’11-

8-10) αναθοπικά με ηα σπημαηικά όπια για ηη ζύνατη δημοζίυν ζςμβάζευν πος 

αθοπούν παποσή ςπηπεζιών. 

5. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 28/80 «Πεπί εκηελέζευρ έπγυν και ππομηθειών Οπγανιζμών 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ» 

6. Ση ζςνηασθείζα μελέηη με απιθμό 25/2015 για ηην εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο 

«Φιλοξενία παιδιών ηος Γήμος μαρ ζε παιδικέρ παπαθαλάζζιερ καηαζκηνώζειρ καηά 

ηη θεπινή πεπίοδο 2015» 

7. Σην με απιθμό 186/2015 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Γέληα, με ηην 

οποία τηθίζηηκε η διάθεζη πίζηυζηρ 24.600,00 εςπώ ζε βάπορ ηος Κ.Α. 

02.15.6484.001 «Φιλοξενία παιδιών ηος Γήμος μαρ ζε παιδικέρ παπαθαλάζζιερ 

καηαζκηνώζειρ καηά ηη θεπινή πεπίοδο 2015» ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος 

Γήμος Γέληα έηοςρ 2015. 

8. Σην ανάγκη ηος Γήμος Γέληα για ηην παποσή ηυν αναθεπόμενυν ζηο θέμα 

ςπηπεζιών. 

9. Σιρ πποζθοπέρ ηυν παιδικών καηαζκηνώζευν:  α)«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΝΑΝ ΚΑΙΡΟ» 

ύτοςρ 22.325,00 Δςπώ πλέον 2.183,15 Δςπώ Φ.Π.Α.  ζύνολο 24.508,15 Δςπώ, β) 

«ΚΑΣΑΚΗΝΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ» ύτοςρ 25.850,00 Δςπώ πλέον 2.528,60 Δςπώ 

Φ.Π.Α.  ζύνολο 28.378,60 Δςπώ και γ) «ΚΤΦΔΛΗ ΣΑΦ-ΣΟΤΦ Α.Δ.»  ύτοςρ 

27.142,50€ Δςπώ πλέον 2.653,15 Δςπώ ΦΠΑ ζύνολο 29.795,65 Δςπώ 

 

ΑΔΑ: ΨΓΠ3Ω9Ι-056



ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

i. Δγκπίνει ηη διενέπγεια ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «Φιλοξενία παιδιών ηος Γήμος μαρ ζε 

παιδικέρ παπαθαλάζζιερ καηαζκηνώζειρ καηά ηη θεπινή πεπίοδο 2015» 

ii. Δγκπίνει ηη ζςνηασθείζα μελέηη με απιθμό 25/2015 για ηην εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ 

«Φιλοξενία παιδιών ηος Γήμος μαρ ζε παιδικέρ παπαθαλάζζιερ καηαζκηνώζειρ καηά 

ηη θεπινή πεπίοδο 2015» 

iii. Αναθέηει απ’εςθείαρ ηην ςπηπεζία «Φιλοξενία παιδιών ηος Γήμος μαρ ζε παιδικέρ 

παπαθαλάζζιερ καηαζκηνώζειρ καηά ηη θεπινή πεπίοδο 2015» ζηην παιδική 

καηαζκήνυζη «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΝΑΝ ΚΑΙΡΟ» Μ.ΓΧΓΑΚΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ, πος εδπεύει 

ζηην Ν.ΚΙΧΝΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ, με Α.Φ.Μ. 099149157, Γ.Ο.Τ. Ν.ΜΟΤΓΑΝΙΧΝ, ένανηι 

αμοιβήρ 22.325,00  Δςπώ, πλέον 2.183,15  Δςπώ ΦΠΑ , ζύνολο 24.508,15  Δςπώ. Η 

ανάθεζη αθοπά διάζηημα 12 ημεπών (11 διανςκηεπεύζευν) για ηην καλοκαιπινή 

πεπίοδο 2015,με ζςνολικό ζςμβαηικό κόζηορ ανά παιδί 208,57€ (190€ καθαπό και 

18,57€ Φ.Π.Α), από ηο οποίο όμυρ θα επιβαπςνθεί ο  δήμορ μόνο καηά ποζοζηό 50% 

,ήηοι 104,29€, ζύμθυνα με ηην 25/2015 ζςνηασθείζα μελέηη ηος Αςηοηελούρ 

Σμήμαηορ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ ,Γημόζιαρ Τγείαρ, Παιδείαρ ,Αθληηιζμού 

&Πολιηιζμού. Σο ςπόλοιπο ποζό 104,28 € θα καλςθθεί από ηοςρ γονείρ ή  κηδεμόνερ 

ηυν παιδιών καηά ηην εγγπαθή ηυν παιδιών απεςθείαρ ζηην καηαζκήνυζη. 

iv. Η εν λόγυ ανάθεζη αθοπά ηιρ παπακάηυ καηαζκηνυηικέρ πεπιόδοςρ: 

 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ 

 

 Α’ περίοδος,     19/06 έως 30/06/2015 

 Β’ περίοδος,     30/06 έως 11/07/2015 

 Γ’ περίοδος,     02/08 έως 13/08/2015 

 Δ’ περίοδος,     13/08 έως  24/08/2015 

 

      

  

 Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΔΕΚΣΑ 
 
 
 
        ΦΩΣΟΠΟΤΚΟ Θ. ΕΤΘΤΛΘΟ 
 
 
 
 
 
 
 
Ιοινοποίηση: 
Καηαζκήνυζη «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΝΑΝ ΚΑΙΡΟ» 
 Μ.ΓΧΓΑΚΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ, Ν.ΚΙΧΝΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 
ανάδοσο καλούμενο να εμθανιζηεί ζηο Γήμο  
ενηόρ πποθεζμίαρ όσι μικπόηεπηρ ηυν 5 ημεπών ούηε  
μεγαλύηεπηρ ηυν 10 ημεπών για ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

 

ΑΔΑ: ΨΓΠ3Ω9Ι-056
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