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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για τις «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017», βάσει 

του Ν.4412/16 και του Ν.3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Η προκηρυσσόμενη 

σύμβαση έχει προϋπολογισμό 30.106,09 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το αντικείμενο του αναδόχου είναι να οργανώσει και να υλοποιήσει για λογαριασμό του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής το Θερινό Πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων όπως αυτό 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια που αποτελεί και την Τεχνική Έκθεση του αρμοδίου 

τμήματος του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

επίτευξη του στόχου του προγράμματος.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στo πλαίσιo της Κοινωνικής του Πολιτικής προτίθεται να 

εφαρμόσεi θερινό πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για παιδιά ηλικίας 6 έως 15 

ετών. Σκοπός αυτού του κοινωνικού προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών και η 

προσφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο. 

Η μελέτη και η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται στην αυξημένη πια στην σημερινή 

εποχή, κοινωνική ανάγκη στήριξης των γονέων και κατ΄ επέκταση της ελληνικής 

οικογένειας γενικότερα. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νέων κοινωνικών προγραμμάτων 

που να ανταποκρίνονται τόσο στις σημερινές συνθήκες ζωής, όσο και στην καλύτερη 

δυνατή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Ο Δήμος με το πρόγραμμα των Παιδικών Κατασκηνώσεων έχει σαν στόχο να βοηθήσει 

τους γονείς της πόλης μας και παράλληλα να προσφέρει θερινή διαβίωση και ευκαιρία 

διακοπών που πιθανώς οι οικογένειες τους να μη δύνανται να τους παρέχουν σε 130 



περίπου παιδιά του Δήμου μας ηλικίας 6 έως 15 ετών με τελικό στόχο τη στήριξη της 

οικογένειας και την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Με το  

πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» δίνεται η ευκαιρία, σε περίπου 130 αγόρια 

και κορίτσια του Δήμου μας να σταλούν για μία περίοδο έντεκα ημερών (το κάθε παιδί), σε 

μια εκ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις τους στο 

μέτρο του δυνατού.  

Μέσα από ειδικά μελετημένα προγράμματα που εφαρμόζονται στις κατασκηνώσεις καθ’ 

όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους και περιλαμβάνουν αθλητικές και δημιουργικές 

δραστηριότητες και ψυχαγωγία όπως: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κολύμβηση, 

χορό, θέατρο, κινηματογράφο, παιχνίδια γνώσεων καθώς και πολλά άλλα που παρέχουν 

στα παιδιά ουσιαστική αγωγή ψυχής και νέους ορίζοντες. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 

την ……… Ιουνίου 2017 και για δέκα (10) εβδομάδες συνολικά και για 11 ημέρες για κάθε 

παιδί.  

Η οικονομική συμμετοχή κάθε παιδιού καθώς και οι προβλεπόμενες θέσεις ανά κατηγορία 

αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και γίνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων ως 

εξής: 

Α. Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ ανεξαρτήτως παιδιών έχουν μηδενική 

συμμετοχή 

Β. Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ 

για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα 

Γ. Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 

75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα 

Δ. Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα 

δύο πρώτα παιδιά και 120€ για καθένα από τα επόμενα 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου 

Αγίας Παρασκευής που το ταμείο τους δεν δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων και θα 

τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις κατηγορίες μέχρι την κάλυψη των 

αντίστοιχων θέσεων. Επίσης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προηγούνται τα παιδιά των 

μονογονεϊκών οικογενειών που κατοικούν στην Αγία Παρασκευή υπό την επιμέλεια του 

γονιού τους.Δεν εξαιρούνται τα παιδιά όλων των υπαλλήλων του Δήμου που το ταμείο τους 

δε δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις σε 

κάποιες από τις κατηγορίες μπορούμε να αναμορφώσουμε τις θέσεις των υπολοίπων και 

μέχρι του συνολικού ποσού των 34.950,00€. 

 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Πρόγραμμα των Παιδικών Κατασκηνώσεων είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα του οποίου 

η μελέτη γίνεται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου μας 

και εφαρμόζεται από ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Πολιτισμού του Δήμου θα αναλάβει την παρακολούθηση της εφαρμογής του 

προγράμματος.  

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των 

παιδιών καθώς και αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που προτείνει. 

 

ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της κάθε κατασκήνωσης. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Οι κατασκηνώσεις πρέπει να διαθέτουν προσωπικό κατάλληλο για την κάθε ειδικότητα και 

ειδικότερα ο Αρχηγός να είναι πτυχιούχος Ανωτέρας Σχολής με ειδική πείρα στις 

κατασκηνώσεις. Θα πρέπει να έχουν ένα υπεύθυνο συντονιστή, ενώ θα πρέπει να ορίσουν 

και  ένα εκπρόσωπο του αναδόχου και γενικό υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα 

συνεργάζεται και θα εποπτεύεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Οι εκπαιδευτές θα 

βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να «μάθουν», να διασκεδάσουν και 

να κοινωνικοποιηθούν στα πλαίσια ενός κλίματος ασφάλειας, ομαδικού πνεύματος και 

δημιουργικότητας 

Οι ομαδάρχες να είναι έμπειροι στα κατασκηνωτικά ενώ ο αριθμός τους να είναι ανάλογος 

με τους κατασκηνωτές (μέγιστη αναλογία 1/14). 

Κατά την κατάθεση της προσφοράς θα κατατίθεται πλήρης λίστα σύνθεσης προσωπικού 

της κατασκήνωσης. 

Να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής σε όλους τους χώρους και να υπάρχει πλήρη και 

εξαιρετική διατροφή προς τους κατασκηνωτές. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διακίνησης τροφίμων να 

συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219Β'/4/10/2000 σχετικά με 

την υγιεινή των τροφίμων η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς τη κοινοτική οδηγία 

93/43/Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου. 

Να διαθέτουν επαρκώς οργανωμένο και εξοπλισμένο με πλήρες φαρμακείο αναρρωτήριο 

στο οποίο θα υπηρετεί καθ' όλη τη κατασκηνωτική περίοδο και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο 



γιατρός που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα καθώς και νοσηλεύτρια. Να παρέχουν την 

κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους 

κατασκηνωτές. 

Να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύματα την ημέρα, ενώ μαζί με την προσφορά 

να προσκομίζεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου. 

Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς των κατασκηνωτών προς τη θάλασσα. 

Εάν η κατασκήνωση διαθέτει πισίνα να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής λειτουργίας και να 

υπάρχει ναυαγοσώστης. 

Να υπάρχει περίφραξη της κατασκήνωσης, ενώ είναι απαραίτητο να ελέγχεται η είσοδος 

και η έξοδος των παιδιών από την κατασκήνωση.  

Να αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του 

προγράμματος 

Η κλιμάκωση του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών ανά κατασκηνωτική περίοδο 

πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων κατόπιν επιθυμίας τους. 

Κατά τη κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει πλήρης τεχνική προσφορά. 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 34.950,05€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.                                                

                  

 

                                                   Αγία Παρασκευή, 09/05/17 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
H προϊσταμένη 
 
Τζανή Αγγελική 
 

             Η Διευθύντρια                                           Η Συντάξασα 

             
 
            Γκίνη Αντωνία                                                                                    Κελεσίδη Μαρία 
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