
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. 

ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ  

ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δαπάνη για την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 

Παυλόπουλου στη Λέσβο στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της νήσου Λέσβου 

στις 8 Νοεμβρίου. Αναλυτικότερα οι ελάχιστες προτεινόμενες προδιαγραφές που θα πρέπει να 

πληρούνται έχουν ως εξής:   

 

 

ΟΜΑΔΑ 1
η 
:  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ – ΔΙΑΜΟΝΗ)  ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 Φιλοξενία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της αντιπροσωπείας του σε ξενοδοχείο 5 

αστέρων. Το σύνολο των ατόμων που θα φιλοξενηθούν εκτιμάται σε 15 άτομα περίπου και 

τα δωμάτια στα οποία θα διαμείνουν θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές των κανόνων ασφαλείας και διαμονής του αυστηρού Πρωτοκόλλου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας  

   

 

ΟΜΑΔΑ 2
η
  : ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΔΕΞΙΩΣΗ 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 Παράθεση ενός (1) γεύματος (δεξίωση) προς τιμήν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της 

αντιπροσωπείας του και λοιπών επισήμων προσκεκλημένων σε περίπου 80 άτομα. Το γεύμα 

που θα σερβιριστεί  προβλέπεται  να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

1 ή και  2 σούπες 

1 ή και 2 σαλάτες 

4 ορεκτικά 

2 κυρίως πιάτα με κρεατικά  

2 ή και 3 επιδόρπια 

Καφέ, τσάι, λικέρ, κρασί, νερό  

   

 

 



 

ΟΜΑΔΑ 3
η
  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΔΏΡΟΥ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1 Αναμνηστικό δώρο μία (1) εικόνα η οποία να απεικονίζει την Παναγία Γοργόνα με 

διαστάσεις 74,50 cm χ 32 cm   

   

 

Η δαπάνη που αφορά την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονή – διανυκτέρευση) σε ξενοδοχείο 5* 

και παράθεση γεύματος προβλέπεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα για τα οποία θα μεριμνήσουν ο/οι 

ανάδοχος-οι: 

 

 Η φιλοξενία (διαμονή - διανυκτέρευση) σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων σε περιοχή που να καλύπτει 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει το αυστηρό πρωτόκολλο κανόνων ασφαλείας και 

διαμονής του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το μέσο κόστος εκτιμάται να ανέλθει: 

 

 για μονόκλινο δωμάτιο με μέσο κόστος 80,00 € ανά διανυκτέρευση με το ισχύον ΦΠΑ  και 

φόρο διαμονής 4,00 €/ ανά δωμάτιο 

 για δίκλινο δωμάτιο με μέσο κόστος 90,00 € ανά διανυκτέρευση με το ισχύον ΦΠΑ και 

φόρο διαμονής 4,00 €/ ανά δωμάτιο 

   

Το σύνολο των μελών που απαρτίζουν την αντιπροσωπεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η 

οποία τον συνοδεύει, υπολογίζονται περίπου στα 15 άτομα με το ενδεχόμενο αλλαγής ανάλογα με 

το πρόγραμμα επισκέψεων του Προέδρου και των μελών της αντιπροσωπείας του.    

  

 Η παράθεση του γεύματος (δεξίωση) θα πραγματοποιηθεί σε χώρο ανάλογο του κύρους του 

Προέδρου και θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο Πρωτόκολλο της Ελληνικής Δημοκρατίας και το μέσο κόστος εκτιμάται να ανέλθει στα 35,00 

€ το άτομο. Το σύνολο των επίσημων προσκεκλημένων που προβλέπεται να παρευρεθούν προς 

τιμήν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας υπολογίζεται περίπου στα 80 άτομα συμπεριλαμβανομένου 

και της αντιπροσωπείας του.  

 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο το δυνατόν καλύτερα 

και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 

Για λόγους εθιμοτυπίας προβλέπεται η προσφορά αναμνηστικού  δώρου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σε ενδεχόμενη αυξομείωση των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε από 

τις ανωτέρω δύο ομάδες υπηρεσιών, το συνολικό ποσό της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν επιδέχεται 

καμία μεταβολή.  

Επιπλέον επισημαίνουμε  ότι το τελικό ποσό είναι δυνατόν να κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Το κόστος της δαπάνης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου, για το οικονομικό έτος 

2018 και από τον ΚΑ 00.6443.0000 με τίτλο  «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών», 



 

ΚΑ 00.6433.0002 για «Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (έξοδα διαμονής, 

μετακινήσεις» και ΚΑ00.6433.0001 για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, κλπ».  

Το ποσό θα ανέλθει στα 4.388,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ. 

 

     

 

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      Μυτιλήνη  Οκτώβριος  2018 

       ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΑΡΑΖΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

            ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. 

ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 

ΛΕΣΒΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

       

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     Μυτιλήνη Οκτώβριος 2018 

         ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                   
ΤΑΡΑΖΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

                                                                                                ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ    Δαπάνη € 

   (με ΦΠΑ 9%) 

Δαπάνη € 

(με ΦΠΑ 17%) 

1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (διανυκτέρευση – διαμονή)  σε 

ξενοδοχείο 5*  

 Μονόκλινο: 80,00 € ανά διανυκτέρευση 

με το ισχύον ΦΠΑ  και φόρο διαμονής 

4,00 €/ ανά δωμάτιο (για 9 άτομα) 

 Δίκλινο: 90,00 € ανά   διανυκτέρευση με 

το ισχύον ΦΠΑ  και φόρο διαμονής 4,00 

€/ ανά δωμάτιο (για 6 άτομα) 

 

1.038,00  

2 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΔΕΞΙΩΣΗ (με 

εκτίμηση  80 άτομα)  
 2.800,00 

3  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ 

(ενός τεμαχίου) 
 550,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 908,26 2.863,25 

  ΦΠΑ 9% 81,74  

 ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 48,00  

 ΦΠΑ 17%  486,75 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1.038,00 3.350,00 


