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                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Α.Μ.: 56/2018              
                          ΔΗΜΟΣ  
    Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  ΕΤΟΥΣ 2018 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  44.996,70€ ΜΕ ΦΠΑ 

Κ.Α. 02.15.6482.001 
CPV: 552430000-5 

 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση του κοινωνικού προγράμματος 
φιλοξενίας περίπου 100 παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας 
–Ν. Χαλκηδόνας σε ιδιωτική κατασκήνωση κατά τη θερινή  περίοδο  του  έτους 
2018. 
Σύμφωνα και με το άρθρο 75 του Ν3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δήμων, περ.ε παρ.1 όπου 
αναφέρεται ότι «Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και 
ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, 
ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και 
εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων», η εφαρμογή κοινωνικών 
προγραμμάτων ειδικότερα για τα παιδιά αποτελεί κύριο μέλημα του δήμου. 
Αναλυτικότερα, ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας ευαισθητοποιημένος 
στα θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία επιχειρεί μέσω του προγράμματος 
αυτού, να προσφέρει στους μικρούς δημότες του 15 ημέρες δωρεάν καλοκαιρινές 
διακοπές σε παιδικές κατασκηνώσεις με κύριο στόχο την ψυχαγωγία, αναψυχή και 
την κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη τους και ειδικότερα το πρόγραμμα 
απευθύνεται στους γονείς των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα με βάσει την σημερινή οικονομική κρίση να 
επωμισθούν τα έξοδα φιλοξενίας των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. 
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Ο Δήμος δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (ίδια μέσα: κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες) για την 
παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, γι΄ αυτό και θα ανατεθεί σε ιδιώτη, με τους όρους 
τους οποίους θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή και σε βάρος 
του Κ.Α. 02.15.6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2018 , όπου είναι 
εγγεγραμμένη η πίστωση 45.000,00€ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αναλυτικότερα, η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της άσκησης 
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου προκειμένου να υλοποιηθούν σημαντικές δράσεις 
με κοινωνικό χαρακτήρα και αφορά πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών (ηλικίας 6-16 
ετών) οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών , δημοτών- κατοίκων του Δήμου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα με 
δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση να επωμισθούν τα έξοδα φιλοξενίας των 
παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις.  
Επιδίωξη του Δήμου είναι να μπορέσει να προσφέρει, σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, την ευκαιρία καλοκαιρινών 
διακοπών με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα της κατασκηνωτικής ζωής και 
ευχάριστες αναμνήσεις από την παραμονή τους στην κατασκήνωση.  
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει από ειδική επιτροπή του Δήμου που θα  οριστεί με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια 
όπως αυτά  θα οριστούν στην απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η ιδιωτική κατασκήνωση που πρόκειται να φιλοξενήσει τα παιδιά, θα πρέπει να έχει 
άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας εξοχών, ήτοι να πληρούν τις προϋποθέσεις 
όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με αριθμ.1277/89(ΦΕΚ Β 199/16.3.1989) «Κωδικοποίηση και 
συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης αδείας ίδρυσης και 
άδειας λειτουργίας εξοχών» και στον Ν.749/48 (ΦΕΚΑ’ 200) «Περί παιδικών εξοχών 
και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων» καθώς και στις τροποποιήσεις αυτών ΦΕΚ 
2712/30-8-2016 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 
κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή 
από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμού ή 
Οργανώσεις καθώς και την δυνατότητα φιλοξενίας του συνολικού αριθμού των 
παιδιών του προγράμματος στις διάφορες κατασκηνωτικές τους περιόδους. 
 
ΕΙΔΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Η ανάθεση της υπηρεσίας φιλοξενίας των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις:  
-Του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) 
-Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
-Του Ν. 4013/2011 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει» 
-Του Ν.3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 
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- Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές ( πλην των ήδη 
αναφερόμενων ) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου, Π.Δ., Υπ. Απόφασης, 
κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η ανάθεση θα αφορά την θερινή περίοδο έτους 2018  και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 
02.15.6482.001 με τίτλο «Σύμβαση παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου» του 
προϋπολογισμού έτους 2018, όπου έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 45.000,00€. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί  από ιδίους πόρους του Δήμου. 
 
 
 

 

                               Νέα Χαλκηδόνα    29/3/2018 
              Η Συντάξασα 
   
                     Καλογιάννη Βασιλική 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Για τη φιλοξενία έως 100 παιδιών (ηλικίας 6-16 ετών) Δημοτών – Κατοίκων του 
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση να επωμισθούν τα έξοδα φιλοξενίας 
των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις για (15) δεκαπέντε ημέρες, θα 
απαιτηθεί δαπάνη ποσού 30€ ημερησίως ανά παιδί (σύμφωνα με την αρ. 
Φ.43000/οικ. 19551/865 υπουργική απόφαση του 2017 (ΦΕΚ 1677/ Β/ 16-5-2017) 
για τον καθορισμό του ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων).  
Ο Δήμος θα καταβάλει το 100% της δαπάνης για κάθε παιδί που προσέρχεται στην 
κατασκήνωση.  
Η συνολική δαπάνη για το Δήμο επιμερίζεται ως ακολούθως και είναι :  
 
Α.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (70% του συνόλου) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

 
100 

 

 
15 

 
18,58 

 
27.870,00 

   
ΦΠΑ 13% 

 

 
3.623,10 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 
31.493,10 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - ΣΙΤΙΣΗΣ (30% του συνόλου) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

 
100 

 

 
15 

 
7,26 

 
10.890,00 

   
ΦΠΑ 24% 

 

 
2.613,60 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 
13.503,60 

 

 
    
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  Α+Β : 44.996,70€ 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
 
 
 
 
 
                         Νέα Χαλκηδόνα    29/3/2018 
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
  Της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής 
  

 
 

Καλογιάννη Βασιλική Κυριακίδου Αικατερίνη Σπυρόπουλος Αριστομένης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

                        

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:29/3/2018 
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Α.Μ.:    56/2018             
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ            
 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  44.996,70€ ΜΕ ΦΠΑ 
Κ.Α. 02.15.6482.001 
CPV: 552430000-5 

 

 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Η παρούσα μελέτη αφορά τα έξοδα φιλοξενίας σε κατασκήνωση,  μέχρι 100 
παιδιών (ηλικίας 6-16 ετών) Δημοτών – Κατοίκων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. 
Χαλκηδόνας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα με δεδομένη τη σημερινή 
οικονομική κρίση να επωμισθούν τα έξοδα φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικές 
κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2018.  
 
1ο  ΑΡΘΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:  
1. N. 4441/2016 (Α’ 227), άρθρα 22 & 23 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016»  

2. Διορθώσεις σφαλμάτων στο Ν.4412/16 (Α’ 147)  

3. Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

4. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

5. Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  

6. Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»  

7. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'),"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"  

8. Ν.3463/2006 (Α' 114), άρθρο 75 - παρ. Ι.β.1. περί αρμοδιότητας εκπόνησης 
τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και άρθρο 209 παρ.2, παρ.4 όπως 
αυτό αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 (Α’ 42) αρθ. 22 παρ.3, και παρ.9 όπως 
προστέθηκε με τον N.3731/2008 (Α’ 263) αρθ.20 παραγρ.13  

9. Ν. 2859/2000 (Α’ 248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

10. Ν. 2690/1999 (Α’ 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  
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11. Π.Δ. 28/2015 (Α΄34), «Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

12. Απόφαση Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας αρ.275/2017 περί έγκρισης 
Προϋπολογισμού έτους 2018 και τυχόν αναμορφώσεις του.  
 
2ο  ΑΡΘΡΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συμβατικά στοιχεία είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:  
1. Σύμβαση  

2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  

3. Προσφορά αναδόχου  

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

5. Συγγραφή υποχρεώσεων  

6. Τεχνική Περιγραφή  
 
3ο  ΑΡΘΡΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  
Οι Επιχειρήσεις κατασκηνώσεων που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να 
συμβληθούν με το Δήμο για τον παραθερισμό παιδιών (ευπαθών οικογενειών του 
Δήμου) πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους :  
 
3.1 Να λειτουργούν δυνάμει ισχύουσας αδείας της αρμοδίας Δημόσιας Αρχής.  
 
3.2 Γεωγραφική θέση. 
Απαραίτητη  απόσταση κατασκηνωτικού κέντρου  όχι μεγαλύτερη των 60 km από την 
έδρα του Δήμου και απόσταση από Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ως  10 km. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση, η απόσταση κατασκηνωτικού κέντρου από τη θάλασσα να 
είναι έως 3 κm. 
Εάν υπάρχουν πισίνες , να έχουν άδεια λειτουργίας .  
 
3.4 Περιβάλλων Χώρος. 
Ο περιβάλλων  χώρος θα πρέπει να είναι κατάλληλος, περιφραγμένος, πλήρως 
ελεγχόμενος,  να πληροί τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές περί 
κατασκηνωτικών κέντρων. 
 
3.5 Οι εγκαταστάσεις  
Οι εγκαταστάσεις που θα πρέπει να υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο είναι: γήπεδο 
ποδοσφαίρου, γήπεδο Basket ,γήπεδο Volley, και Χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 
Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς που θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, Prospectus, Αναλυτική 
περιγραφική έκθεση και φωτογραφίες του κατασκηνωτικού χώρου. 
 
3.6 Κτιριακές εγκαταστάσεις 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν : 

1. Κοιτώνες εγκαταστημένους σε μόνιμες κατασκευές άνετους με κατάλληλες 
συνθήκες διαβίωσης, ή υπερυψωμένες, αδιάβροχες σκηνές με φυσικό 
φωτισμό, αερισμό, ευρυχωρία στους κοινόχρηστους χώρους, (χώροι φύλαξης 
προσωπικών αντικειμένων, υποδηματοθήκες κλπ) σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

2. Κρεβάτια μονά, διατεταγμένα σε ένα επίπεδο ή σε κουκέτες, διαστάσεων 
τέτοιων που να μπορεί να κοιμηθεί παιδί ηλικίας έως 16 ετών. 
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3. Ντους και W.C σε άριστη κατάσταση με σύγχρονες εγκαταστάσεις, με παροχή 
ζεστού νερού καθ’ όλο το 24ωρο, με φροντίδα και καθαριότητα κατά τακτά 
διαστήματα, (τουλάχιστον δύο φορές) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι 
εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να είναι επαρκείς για την εξυπηρέτηση των 
φιλοξενούμενων ατόμων και διατεταγμένοι έτσι ώστε να εξυπηρετούν όλους 
τους χώρους της κατασκήνωσης. 

4. Ιατρείο, Φαρμακείο και Αναρρωτήριο πλήρως εξοπλισμένα που θα 
λειτουργούν  σε 24ωρη βάση. 

5. Ύδρευση από δίκτυο παροχής νερού κατάλληλου για κάθε χρήση και ειδικά 
προς πόση. 

6. Ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει 
ηλεκτρογεννήτρια που θα ενεργοποιείται  σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

7. Σύστημα πυρασφάλειας – πυρόσβεσης που θα καλύπτει το σύνολο του χώρου 
που λειτουργεί η κατασκήνωση. Επίσης απαραίτητο είναι να υπάρχει σχέδιο 
εκκένωσης της κατασκήνωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης 
θεομηνίας. 

8. Σε περίπτωση που κάποια λειτουργία αναπτύσσεται σε κτίριο υψηλότερο του 
ισογείου θα πρέπει το κτίριο να διαθέτει ανελκυστήρα. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν για κάθε κοιτώνα την επιφάνειά του, τον αριθμό των 
φιλοξενουμένων παιδιών, τον αριθμό των υπαρχόντων εσωτερικών W.C και γενικά τα 
στοιχεία του διαθέσιμου εξοπλισμού του (π.χ. ντουλάπες κλπ.),στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. 
 
3.7 Διατροφή  
Η  κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει πλήρης διατροφή στους κατασκηνωτές  που 
θα περιλαμβάνει πέντε γεύματα ημερησίως , σύμφωνα με κατάλληλο διαιτολογικό 
πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών. Οι χώροι των μαγειρείων και 
της τραπεζαρίας θα πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές, να είναι 
άνετοι, λειτουργικοί και καθαροί καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου. Κάθε 
κατασκήνωση πρέπει να επισυνάψει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς της  
εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου, -μπορεί να είναι και στο prospectus- το 
οποίο ο Δήμος με εκπροσώπους του, θα δύναται να το ελέγχει οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της κατασκήνωσης.  
 
3.8 Προσωπικό - Ψυχαγωγία – Υγεία 
Τα κάτωθι θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία θα 
κατατεθούν από τον προσωρινό ανάδοχο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως 
εξής :   

1. Να διαθέτουν Αρχηγό, πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, ή Καθηγητή 
ή Δάσκαλο ή πτυχιούχο ανωτέρας σχολής με ειδική και αποδεδειγμένη 
πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης Κοινοτάρχες, πτυχιούχους της ειδικής 
Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή 
Νηπιαγωγούς ή Πτυχιούχους ή σπουδαστές της Ακαδημίας Σωματικής 
Αγωγής ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών ή Ανωτάτων Σχολών ή άτομα που να 
έχουν αποδεδειγμένη κατασκηνωτική πείρα και σε αριθμό ανάλογο με τον 
αριθμό των κατασκηνωτών.  
Επίσης να διαθέτουν ομαδάρχες, κατά προτίμηση πτυχιούχους της Σχολής 
Στελεχών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή άτομα με 
αποδεδειγμένη κατασκηνωτική πείρα και σε αριθμό ανάλογο με τους 
κατασκηνωτές. 
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2. Να διαθέτουν για την ασφαλή κολύμβηση των κατασκηνωτών είτε στο χώρο 
της κατασκήνωσης (πισίνα) είτε στη θάλασσα προσωπικό με δίπλωμα 
ναυαγοσώστη.  

3. Να διαθέτουν ειδικό μάγειρα, βοηθό μάγειρα, προσωπικό μαγειρείου και 
τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την καλή 
εξυπηρέτησή τους.  

4. Να παρέχουν ιατρική περίθαλψη με γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στη 
κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. Να διαθέτουν αναρρωτήριο, επαρκώς 
εξοπλισμένο και οργανωμένο, με αδελφή νοσοκόμα, Πτυχιούχο σχολής 
τριετούς φοίτησης, η οποία να διαμένει στην κατασκήνωση όλο το 
εικοσιτετράωρο.  

5. Να παρέχουν την κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά 
Προγράμματα στους κατασκηνωτές, με προβολή κατάλληλων ταινιών ή 
κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.  

6. Η επιχείρηση να διαθέτει πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο και ιστορικό 
λειτουργίας που θα εγγυάται την ασφαλή και χωρίς προβλήματα διαβίωση 
των κατασκηνωτών.  

7. Όσον αφορά το προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσουν δημόσιο έγγραφο ή 
αντίγραφο αυτού ή έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας όπου να αποδεικνύει την 
πρόσληψη του προσωπικού (κατά το τρέχον ή του προηγούμενου έτους ). 

8. Ψυχαγωγικό πρόγραμμα της φιλοξενίας που θα γίνεται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα φροντίζει για την άθληση, την 
ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των παιδιών, με προγράμματα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας. Οι αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις πρέπει 
να είναι απολύτως ασφαλείς και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και επαρκείς σε σχέση με τον αριθμό των 
φιλοξενουμένων ατόμων. 

9. Oι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν αναλυτικό ημερήσιο διαιτολογικό και 
ημερήσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα  και δήλωση περί της ύπαρξης ή μη 
ασθενοφόρου.  

  
4ο  ΑΡΘΡΟ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  
Το πρόγραμμα απευθύνεται στα παιδιά οικογενειών Δημοτών – Κατοίκων του 
Δήμου ενώ η επιλογή των παιδιών θα γίνει από ειδική επιτροπή του Δήμου η οποία 
θα οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση εισοδηματικά  κριτήρια.  
 
5ο  ΑΡΘΡΟ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα αφορά τη θερινή περίοδο του έτους 2018.  
Για τα παιδιά ηλικίας 6- 16 ετών η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να 
αναφέρεται στη φιλοξενία των παιδιών για πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους 
δεκαπέντε (15) ημερών ( Ιούνιος, Ιούλιος  και έως 19 Αυγούστου 2018 ).  
Ο ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να προσδιορίσει τον διαθέσιμο αριθμό 
θέσεων στις κατασκηνωτικές περιόδους ενώ θα πρέπει να απορροφήσει όλο το 
ζητούμενο αριθμό των κατασκηνωτών (έως 100 παιδιά) που επιθυμεί ο Δήμος.  
 
6ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει  πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για 
ποσό ίσο με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις 
μεταφράσεις 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
7ο  ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ . 
Η μεταφορά των παιδιών από και προς την κατασκήνωση, κατά την έναρξη – λήξη 
της κατασκηνωτικής περιόδου, είναι με ευθύνη των γονέων /κηδεμόνων. 
Η μετακίνηση τους για θαλάσσιο μπάνιο, ή η μετακίνησή τους για ψυχαγωγικούς 
λόγους (προγραμματισμένη δραστηριότητα εκτός κατασκηνωτικού χώρου), θα 
γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  
Τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του Υπουργείου 
μεταφορών και θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος στα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης να μας προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα όπως τελευταίο service 
οχημάτων, ΚΤΕΟ, και αντίγραφο διπλώματος οδηγού /ων.  
Στον τόπο αναχώρησης και επιστροφής θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της 
κατασκήνωσης, ο οποίος θα επιβλέπει τον ασφαλή τρόπο επιβίβασης και 
αποβίβασης, καθώς και τη μεταφορά όλων των κατασκηνωτών.  
Η διεύθυνση της κατασκήνωσης είναι υπεύθυνη τόσο για τον αριθμό λεωφορείων 
που θα διαθέσει, όσο και για τους συνοδούς που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε 
λεωφορείο. 
 
8ο  ΑΡΘΡΟ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής 
του Δήμου που συγκροτείται με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  
Η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που 
θέτουν η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους ή υπηρεσίες και τα συμβατικά 
τεύχη. Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση των εργασιών υποδεικνύεται από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα. Εφ’ όσον οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 
σύμβασης, ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ή υπάρχουν πλημμέλειες ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί με τις υποδείξεις του αρμόδιου 
οργάνου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.  
 
9ο  ΑΡΘΡΟ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και με βάση τα 
παιδιά που τελικά ανέλαβε ο ανάδοχος να φιλοξενήσει. Απαραίτητο δικαιολογητικό 
για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος είναι μία κατάσταση (ή βεβαιώσεις) 
που θα αναφέρει τα ονόματα των παιδιών που φιλοξενήθηκαν και το χρονικό 
διάστημα παραμονής τους. Σε περίπτωση αποχώρησης παιδιών από το χώρο της 
κατασκήνωσης, πριν την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διαμονής, και 
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ειδικότερα πριν την 3η (τρίτη) ημέρα, θα αντικατασταθεί από το επόμενο επιλαχών 
παιδί σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης. Σε περίπτωση που  δεν 
αντικατασταθεί από άλλο παιδί, ο ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο τις ημέρες 
παραμονής του παιδιού ενώ δεν θα έχει αξίωση πληρωμής από το Δήμο για τις 
υπόλοιπες ημέρες.  
Σε περίπτωση που η αποχώρηση γίνει μετά την 9η μέρα διανυκτέρευσης (δηλαδή 
την 10 ημέρα από την προσέλευση), ο ανάδοχος θα κρατήσει  όλο το ποσό της 
συμμετοχής (όλο το χρονικό διάστημα ) .  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ισχύων ΦΠΑ και τυχόν αναπροσαρμογές 
του βαρύνουν το φορέα.  
 
10ο  ΑΡΘΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
α. Οι κατασκηνώσεις υποχρεούνται όπως δέχονται τους κατασκηνωτές , βάσει 
εγγράφου σημειώματος του Δήμου, στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο 
του κατασκηνωτή, η διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του.  
Αμέσως με την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, οι κατασκηνώσεις 
υποχρεούνται όπως αναγγείλουν με FAX ή email κάθε προσέλευση 
κατασκηνωτού, καθώς και κάθε αποχώρηση από την κατασκήνωση για 
οποιαδήποτε αιτία η οποία θα αναγράφεται στην αναγγελία αποχώρησης.  
 
β. Οι κατασκηνώσεις είναι υπεύθυνες να ελέγχουν, με ανάλογη βεβαίωση ιατρού, 
την υγεία και την ικανότητα των παιδιών να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά τους.  
 
γ. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οποιαδήποτε στιγμή 
αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή η οποία θα ορισθεί, να επισκεφτεί τους χώρους, 
τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης του αναδόχου προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη φιλοξενία των παιδιών και εάν 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση.  
 
δ. Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια 
δικαστήρια της Αθήνας.  
 
 
                         Νέα Χαλκηδόνα    29/3/2018 
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
  Της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής 
  

 
 

Καλογιάννη Βασιλική Κυριακίδου Αικατερίνη Σπυρόπουλος Αριστομένης 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  44.996,70€ ΜΕ ΦΠΑ 

Κ.Α. 02.15.6482.001 
CPV: 552430000-5 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (70% του συνόλου) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

 
100 

 

 
15 

 
 

 

   
ΦΠΑ 13% 

 

 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 

 
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - ΣΙΤΙΣΗΣ (30% του συνόλου) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

 
100 

 

 
15 

  

   
ΦΠΑ 24% 

 

 
 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ : ………………….€ 
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(Ολογράφως)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο  Προσφέρων  
(Υπογραφή & Σφραγίδα) 


