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ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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ΜΕΛΕΤH 

 
 

CPV 92331210-5 
 
 

 

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜEΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 83.032,26€ 

+ Φ.Π.Α. 24% : 19.927,74 € 

      ------------------------------------------ 

ΣΥΝΟΛΟ: 102.960,00 
A΄ ΟΜΑΔΑ: 95.760,00€ 
B΄ΟΜΑΔΑ:    7.200,00€ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ A΄ ΟΜΑΔΑΣ : 9.576€ 

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10%:  7.182,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10%:  2.394,00 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ B΄ ΟΜΑΔΑΣ 20%: 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ(Α΄+ Β΄ ΟΜΑΔΕΣ):  11.016,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης) 113.976.00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά για 
το σύνολο της εργασίας για το «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020»(ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β' ), μετά από τεχνικοοικονομική 
αξιολόγηση των προσφορών βάσει του Ν.4412/16. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει 
προϋπολογισμό  83.032,26€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης 
για αύξηση της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α'  9.576,00€ (Α' 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00 €  και Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€ ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και έως και 
20% για την ομάδα Β΄1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό 
προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών.  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το αντικείμενο του αναδόχου είναι να σχεδιάσει το περιεχόμενο, να οργανώσει και να 
υλοποιήσει για λογαριασμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης 2020 (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β') όπως αυτό περιγράφεται 
αναλυτικά στη συνέχεια που αποτελεί και την Τεχνική Έκθεση του αρμοδίου τμήματος του 
Δήμου με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος.  

1. Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για 800 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 
ετών (παιδιά που θα πάνε πρώτη δημοτικού) - Α' ΟΜΑΔΑ. 
2. Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για 12 παιδιά με 
αναπηρίες (παιδιά με διάφορες διαταραχές π.χ. διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, 
αυτισμός, νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down ) ηλικιακού φάσματος 6 έως 16 ετών και 
διαφορετικής λειτουργικότητας  - Β' ΟΜΑΔΑ. 

 

ΣΚΟΠΟΣ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής προτίθεται να 
εφαρμόσει ένα Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά 
κυρίως των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας (παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών). Σκοπός αυτού 
του κοινωνικού προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών και η προσφορά δημιουργικής 
απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά τους προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και γνώση μέσα 
από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού 
έτους για τον Ιούνιο και Ιούλιο. 
Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο ομάδες (Α+Β) , με διάρκεια δύο περιόδων για την Α Όμάδα 
και μία περίοδο για την Β Ομάδα. 
Το πρόγραμμα της Α' Ομάδας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα έχει διάρκεια έξι (6) 
εβδομάδες(τρεις στην πρώτη περίοδο και τρεις στη δεύτερη) και θα καλύψει 800 θέσεις 
παιδιών, σε έξι (6) σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας που θα λειτουργήσουν ως κέντρα 
εφαρμογής του προγράμματος. Στην Α' περίοδο από 17/06/2020 έως 07/07/2020 θα 
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συμμετάσχουν 600 παιδιά (σε 6 σχολικά συγκροτήματα) και στην Β' περίοδο από 08/07/2020 
έως 28/07/20 θα συμμετάσχουν 200 παιδιά (σε 2 σχολικά συγκροτήματα). Το πρόγραμμα της 
Β' Ομάδας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα έχει διάρκεια τρεις (3) εβδομάδες και θα καλύψει 12 
θέσεις παιδιών σε ένα (1) σχολικό συγκρότημα από 17/06/20 έως 07/07/20. Το Θερινό 
Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης αποτελεί για τον Δήμο μας μέρος της 
προσπάθειας για παροχή κοινωνικής στήριξης προς τους κατοίκους της πόλης μας.  
Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας στο πρόγραμμα αυτό θα 
συμβάλλει στη συνέχιση και τη διεύρυνση αυτής της προσπάθειας.  
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, υλοποιεί το εν λόγω Πρόγραμμα επι σειρά ετών, έτσι έπειτα από 
την πολύχρονη αυτή εμπειρία  

 έχει διαπιστώσει πως  ειδικά για την Α Όμάδα, ο αριθμός των παιδιών που επιθυμεί να 
συμμετέχει στο πρόγραμμα στην Α φάση- περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των παιδιών στην Β φάση- περίοδο. Ακριβώς γι αυτό το λόγο δίνεται η 
συμμετοχή για 600 θέσεις παιδιών στην Α φάση-περίοδο και 200 στην Β φάση-
περίοδο. 

 Αρχικά δίνεται δικαίωμα συμμετοχής κάθε παιδιού σε μία μόνο περίοδο, στη συνέχεια 
οι κενές θέσεις που προκύπτουν ανακοινώνονται  και συμπληρώνονται από παιδιά 
που επιθυμούν να συμμετέχουν και στις δύο φάσεις. 

 από το Καλοκαίρι του 2015 λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας- ίσης 
μεταχείρισης και τα αιτήματα από γονείς παιδιών με αναπηρία, δημιούργησε και 
υλοποίησε, παράλληλα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, για παιδιά με αναπηρία(Β 
Ομάδα) με κατάλληλο και εξειδικευμένο Προσωπικό στην Ειδική Αγωγή και με 
διαφορετική αναλογία προσωπικού από αυτήν της Α Ομάδας  (ένας εκπαιδευτής ανά 
πέντε παιδιά και επιπλέον 2 βοηθητικό προσωπικό, συνεπώς και διαφορετικού 
κόστους) προκειμένου για την διασφάλιση της ασφάλειας και ανταπόκρισης των 
παιδιών. 

 

Εκτός όλων των παραπάνω  σε μια συνέχεια όσων είχαμε εφαρμόσει στα παιδιά με 
ιδιαιτερότητες δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Ομάδα Α΄, σε παιδιά με 
ιδιαιτερότητες που φοιτούν στα τυπικά Δημοτικά σχολεία  του Δήμου μας με  παράλληλη 
στήριξη. 
Έτσι και φέτος σε συνέχεια και 

Λαμβανοντας υπόψη: 
1. Ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί την Ειδική Αγωγή αλλά και την 

Παιδαγωγική γενικότερα είναι η ένταξη-ενσωμάτωση των παιδιών µε ιδιαιτερότητες 
στα κανονικά σχολεία. Oι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για 
την επιτυχή ενσωμάτωσή τoυς στην κοινωνία αργότερα. Δηλαδή πέρα από την απλή 
παροχή ευκαιριών για τοποθέτηση ενός ατόμου  μέσα σ’ ένα σύνολο (ένταξη), τα 
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν κάθε δικαίωμα στις ίδιες εμπειρίες 
όπως και τα συνομήλικά  τους που δεν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Έχουν 
δηλαδή ανάγκη, αλλά είναι και αναφαίρετο δικαίωμά τους, η αλληλεπίδρασή τους µε 
αυτά τα παιδιά και η παροχή ενσωματωμένων  εμπειριών κοινωνικοποίησης 
(ενσωμάτωση).  

2. Ότι τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία (σύμφωνα και με την νομοθεσία) 
παρατηρούνται διάφορες μορφές ένταξης- ενσωμάτωσης, όπως  τα τμήματα ένταξης 
που λειτουργούν  μέσα στα σχολεία ή  η παροχή βοήθειας στους μαθητές Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσα στην τυπική τάξη από ειδικό εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικό 
ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη) κα. 
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το Τμήμα Παιδείας συνεχίζοντας στη βελτίωση και εξέλιξη της προσπάθειας αυτής καθώς και 
στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα πολιτών μας, θα δώσει 
και φέτος τη δυνατότητα συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής 
Απασχόλησης του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Ομάδα Α΄, σε παιδιά με ιδιαιτερότητες 
που φοιτούν στα τυπικά Δημοτικά σχολεία  του Δήμου μας με  παράλληλη στήριξη. 
Τα παιδιά αυτά εφ όσον το επιθυμούν οι οικογένειές τους, θα έχουν την δυνατότητα  να 
συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν καθ΄ όλα το πρόγραμμα της Α Ομάδας, με παράλληλη 
στήριξη από συνοδό της επιλογής του Γονέα η οποία δεν θα βαρύνει οικονομικά τον Δήμο.  
Μπορούν να συμμετέχουν σε όποιο σχολικό συγκρότημα και σε όποια από τις περιόδους της Α 
Ομάδας επιθυμούν (στοχεύοντας έτσι να καλυφτούν οι επιθυμίες και να μην  συσσωρευτούν 
δύσκολες ομάδες σε μία περίοδο).  
 
Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τα παιδιά να διευρύνουν τις δυνατότητές τους, να 
αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα. Το 
Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για την Α' Ομάδα θα περιλαμβάνει 
δραστηριότητες όπως: επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, εκδρομές, 
αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία 
διάφορων κατασκευών, εκτέλεση δραστηριοτήτων λεπτής κινητικότητας, ενώ για την Β' 
Ομάδα θα περιλαμβάνει εικαστικά, μουσικο-κινητική, ομαδικά παιχνίδια, χορό, γυμναστική, 
θεατρικό παιχνίδι καθώς και μια εκδρομή, και όλα ετούτα θα υλοποιηθούν από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές - εμψυχωτές, με στόχο να ενισχυθεί η ψυχική, νοητική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  
Το πρόγραμμα αυτό συνολικά της Α' και Β' Ομάδας θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να 
διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν μέσα από διάφορες δραστηριότητες ενώ 
παράλληλα θα μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους γονείς της πόλης μας μετά το 
κλείσιμο των σχολείων. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, οργανώνεται και τελεί υπό την 
εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού του Δήμου μας. Το τμήμα σε συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά 
σχολεία της πόλης μας θα προωθήσει την ενημέρωση των κατοίκων, θα συγκεντρώσει τις 
αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε επικοινωνία με 
τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να τους ενημερώσει αλλά και να τους δώσει την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων – κατοίκων της πόλης 
μας. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων για την 
ευκολότερη και πλησιέστερη πρόσβασή τους στα κέντρα (σχολεία), θα ορίσει τα σχολεία όπου 
θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των 
αντίστοιχων σχολείων και την προηγούμενη τελική έγκριση από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το τμήμα του Δήμου μας θα 
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το 
πρόγραμμα, με στόχο, αφενός να προσφέρει στήριξη και αφετέρου εποπτεία για την 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Πολιτισμού του δήμου Αγίας Παρασκευής: Δύο (2) μήνες. 
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 Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Α' ΟΜΑΔΑ: έξι εβδομάδες χωρισμένες σε δύο 

περιόδους  λειτουργίας:  Α' περίοδος από 17/06/20 έως 07/07/20 (τρεις εβδομάδες) 

και  Β' περίοδος από 08/07/20 έως 28/07/20 (τρεις εβδομάδες). Ωράριο Λειτουργίας 

07:00 -16:00 

 Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Β' ΟΜΑΔΑ: τρεις εβδομάδες λειτουργίας από 

17/06/20 έως 07/07/20. Ωράριο Λειτουργίας 08:00 -13:30  

        ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν με δικό τους μεταφορικό μέσο και θα 
απαιτείται γραπτή συγκατάθεση των γονέων για να απομακρυνθεί ένα παιδί από το χώρο πριν 
την προκαθορισμένη ώρα με το άτομο που θα έχει συμφωνηθεί απ’ την έναρξη του 
προγράμματος. Επίσης κατά την έναρξη του προγράμματος οι γονείς οφείλουν να 
διευκρινίσουν εγγράφως το όνομα του ατόμου που θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά 
από το Σχολικό Κέντρο την ώρα της αναχώρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσια 
φόρμα παραλαβής και παράδοσης των παιδιών όπως και να καταθέσει στην αρμόδια 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δείγμα αυτής. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των 
παιδιών καθώς και αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που προτείνει και 
για την Α' ΟΜΑΔΑ και για την Β' ΟΜΑΔΑ. 

 

ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι χώροι που προβλέπονται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θεωρούνται ως οι 
καταλληλότεροι για να πραγματοποιηθούν οι περιλαμβανόμενες δραστηριότητες είναι οι 
χώροι των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας. Η τελική επιλογή των Σχολείων που 
θα οριστούν ως κέντρα κρίνεται, τόσο ως προς τους χώρους που διαθέτουν τα σχολεία, όσο 
και ως προς το σημείο που βρίσκονται γεωγραφικά στην πόλη, ώστε να είναι ευκολότερη και 
πλησιέστερη η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα κέντρα (σχολεία). 
Θα οριστούν ως κέντρα έξι (6) σχολεία για την Α' Ομάδα και ένα (1) κέντρο για την Β' Ομάδα, 
ανάλογα και με τις αιτήσεις των συμμετεχόντων, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή που 
διαθέτουν τη δεδομένη χρονική στιγμή τα σχολεία της πόλης μας. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β') 

 

Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα πρέπει να είναι ένα 
πρόγραμμα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό και κυρίως να στηρίζεται στην 
βιωματική προσέγγιση και ενεργό συμμετοχή των παιδιών. 
 Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες για την Α' ΟΜΑΔΑ: 
Α) Ασφαλούς φύλαξης κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των παιδιών στα κέντρα με 
προσέλευση από 07:00 έως 09:00 το πρωί και αποχώρησής τους από τα εκπαιδευτικά κέντρα 
από 14:00 έως 16:00. Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία 
θα συντονίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.  
Β) Δημιουργικής Απασχόλησης, που θα είναι και το κυρίως μέρος του προγράμματος 
«Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης». Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: 
 Εκπαιδευτικές όπως: Γνωριμία με επαγγέλματα, επισκέψεις σε χώρους, γνώσεις  
κυκλοφοριακής αγωγής, κ.α. Περιβαλλοντική Επιμόρφωση σχετικά με την ανακύκλωση και την 
καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στα παιδιά. 
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 Αθλητικές όπως: Κολύμβηση, βόλεϊ, τοξοβολία, πεζοπορίες κ.λ.π. σε συνδυασμό με 
αθλητικά παιχνίδια ή αθλητικούς αγώνες και άλλα. 
 Πολιτιστικές όπως: Επισκέψεις σε χώρους με Αρχαιολογικό και Ιστορικό ενδιαφέρον, 
Αγγειοπλαστικού ενδιαφέροντος ή ενασχόληση με κατασκευές, επαφή με την Ελληνική 
Λογοτεχνία, μουσική και άλλα. 
 Δημιουργικές όπως ενασχόληση με κατασκευές, το τραγούδι με ειδικά εκπαιδευμένους 
παιδαγωγούς και καλλιτέχνες. 
 Ψυχαγωγικές όπως: ελεύθερο παιχνίδι, παραδοσιακά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια που 
εξοικειώνουν τα παιδιά με ανώτερες αξίες από έμπειρους παιδαγωγούς κ.λ.π.  
 Εκδρομές: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις εκδρομές ανά περίοδο εκ 

των οποίων η μία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει  προορισμό σχετικό με την κολύμβηση.  
 

 Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες για την Β' ΟΜΑΔΑ: 
Α) Ασφαλούς φύλαξης κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των παιδιών στα κέντρα  με 
προσέλευση από 08:00 έως 08:30 το πρωί και αποχώρησής τους από το εκπαιδευτικό κέντρο 
13:00 έως 13:30. Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία θα 
συντονίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.  
Β) Δημιουργικής Απασχόλησης, που θα είναι και το κυρίως μέρος του προγράμματος 
«Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης». Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: 

 Θεατρικό Παιχνίδι 
 Εικαστικά 

 Μουσικό – κινητική αγωγή 

 Γυμναστική 

 Χορό 

 Ομαδικά παιχνίδια κ.α. 
 Εκδρομή   

Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανωτέρω θεματικές 
ενέργειες – ενότητες όπως αυτές περιγράφονται και για την ΟΜΑΔΑ Α' και για την ΟΜΑΔΑ Β', 
προσκομίζοντας πέραν του αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτήτων και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού να εκτιμήσει την εμπειρία του στις προαναφερόμενες θεματικές 
δραστηριότητες. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Α' ΟΜΑΔΑ: Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα 20 παιδιά με 
κατ’ αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή. Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευτών, ψυχολόγων, παιδαγωγών, καθηγητών φυσικής 
αγωγής και λοιπών ειδικοτήτων, κατ’ αναλογία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων που προτείνει. Παράλληλα θα πρέπει να έχει ένα υπεύθυνο συντονιστή για 
κάθε κέντρο (σχολείο) εφαρμογής του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να ορίσει 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. Στον 
προγραμματισμό και στην εφαρμογή του προγράμματος θα περιλαμβάνεται και η τελετή 
λήξης – παρουσίασης του προγράμματος. 
 
Β' ΟΜΑΔΑ: Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα 5 παιδιά με κατ’ 
αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή και πάντα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
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που θα παρουσιαστούν. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτές – εμψυχωτές που 
έχουν ειδικές σπουδές και εμπειρία στην ειδική αγωγή και να διαθέτει ειδικό βοηθητικό 
προσωπικό τουλάχιστον δύο(2) επιπλέον ατόμων, που θα καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παιδιών κατά την παραμονή τους στο σχολικό συγκρότημα, κατ’ αναλογία σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που προτείνει. Παράλληλα θα πρέπει να έχει ένα (1) 
υπεύθυνο συντονιστή στο κέντρο υλοποίησης του προγράμματος για την Β’ ΟΜΑΔΑ, ο οποίος 
θα συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου μας. 

         ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β') 
Επειδή το έργο αφορά σε ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά) κρίνεται  
απαραίτητη η διασφάλιση , με κάθε πρόσφορο τρόπο, αφενός της σωματικής ακεραιότητας 
των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφετέρου της ουσιαστικής επίτευξης του 
σκοπού αυτού και απαιτείται από τον ανάδοχο η προσκόμιση όσων στοιχείων κρίνει, ώστε να 
διευκολύνεται το έργο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών:  

1. Ο ανάδοχος μειοδότης του προγράμματος μπορεί να είναι εταιρία, φυσικό πρόσωπο ή 
ένωση / κοινοπραξία με προϋπηρεσία και εμπειρία σε ίδια προγράμματα και να έχει 
υλοποιήσει αντίστοιχα Θερινά Προγράμματα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης και για 
την ΟΜΑΔΑ Α' και για την ΟΜΑΔΑ Β', σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
διατυπωμένη επιτυχία από τους φορείς που συνεργάστηκαν.  

2. Επιπροσθέτως και για την ΟΜΑΔΑ Α' και για την ΟΜΑΔΑ Β', ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει: 
 Να προσκομίσει ολοκληρωμένο ημερήσιο πρόγραμμα για το κάθε κέντρο (σχολείο), που θα 
πρέπει να καλύπτει τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα μελέτη.  
 Να καλύπτει και οικονομικά τη συνεργασία με ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα, μουσεία ή 
άλλους φορείς που συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο προγραμματισμένο πρόγραμμα και θα 
επισκέπτονται τα παιδιά. 
 Να καλύπτει τις μεταφορές των παιδιών στα ειδικά κέντρα που θα περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα. 
 Να αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του 
προγράμματος. 
 Να αναλάβει να αποκαταστήσει τις φθορές που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος. 
 Να αναλάβει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για το πρόγραμμα 
συμπεριλαμβανομένων και των αναμνηστικών συμμετοχής που θα απονεμηθούν στα παιδιά 
κατά την τελετή λήξης. 
 Να αναλάβει την οργάνωση και πραγματοποίηση μίας «Τελετής Λήξης – Παρουσίασης του 
προγράμματος» , που θα περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων και 
των εργασιών των παιδιών μέσα σε ένα κλίμα εορταστικό. Ο ανάδοχος μειοδότης θα πρέπει 
επίσης να φροντίσει ώστε η τελετή λήξης να περιλαμβάνει α) «κέρασμα» β) φωτογραφική 
κάλυψη , περίπου 40 φωτογραφίες και γ) ηχητική κάλυψη.  
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 102.960,00€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β') 2020 

 
 
 

1. ΟΜΑΔΑ Α': Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος 
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης έως του ποσού 

 

7,98€ Χ 800 (συμμετοχές) Χ 15 (ημέρες) 

 σύνολο: 95.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
 

2. ΟΜΑΔΑ Β': Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος 
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης έως του ποσού 
 

40,00€ Χ 12 (συμμετοχές) Χ 15 (ημέρες) 

 σύνολο: 7.200€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 102.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Ο γενικός προϋπολογισμός της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 
83.032,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.: 19.927,74€ με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της 
παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α' 9.576,00 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και 
έως και 20% για την ομάδα Β΄  1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με 
τον αρχικό προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

Τίτλος Διαγωνισμού : 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020  
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
α. Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας που πληροί τις 
προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. και της Τεχνικής Περιγραφής. 
β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι ζητούμενες υπηρεσίες όπως περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και πάσα 
αιτηθείσα δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και 
συμφώνως προς τους όρους εκτέλεση της σύμβασης 

γ. Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής 

απασχόλησης 83.032,26 € πλέον 24% Φ.Π.Α.19.927,74€ με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση 
της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α' 9.576,00 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και έως και 
20% για την ομάδα Β΄ 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό 
προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο της εργασίας για το 
«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020»(ΟΜΑΔΑ 
Α' + ΟΜΑΔΑ Β'), μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των προσφορών βάσει του 

Ν.4412/16 Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 83.032,26€, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της παροχής 
υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α': 9.576,00 συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και έως και 20% για την ομάδα 
Β΄ 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό προκηρυσσόμενο 
αριθμό παιδιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με 
τις διατάξεις: 

 Του Ν.4412/16 

 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτικά ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 
Διακήρυξη 
Τεχνική περιγραφή 

Τιμολόγιο 

Προϋπολογισμός 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε. Σ.Υ.) 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 83.032,26€, πλέον 24% Φ.Π.Α.19.927,74€  

ήτοι συνολικό ποσό 102.960,00€ ,με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της παροχής 
υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α' 9.576,00 συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και έως και 20% για την ομάδα 
Β΄ 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό προκηρυσσόμενο 
αριθμό παιδιών. 
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Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. Στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 
2020 του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α.15.6473.02          
“ Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης”. 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Αγίας παρασκευής  προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά μετά από 
τεχνικοοικονομική αξιολόγηση βάσει του Ν.4412/16 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένου 

πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου, που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες της Ε.Ε. 
και έχει αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών, ύψους 2% της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου (1.660,65 ευρώ), μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και θα αναφέρει ρητά την πλήρη 

επωνυμία του, τον τίτλο του παρόντος διαγωνισμού , και την επωνυμία της δημοπρατούσας 

αρχής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία 
κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης , θα ανέρχεται στο 5% της διαμορφωθείσας 
δαπάνης του Έργου χωρίς Φ.Π.Α.  
Τα έγγραφα των εγγυήσεων που δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από μετάφραση του ιδίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εκδόσεως της 

εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ΄ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
στους δε λοιπούς με αίτησή τους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής 
μπορεί να καλύπτεται είτε με μία , είτε με το άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών 
των συμμετεχόντων. Καθεμία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους 
συμμετέχοντες. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια εκ του 
νόμου Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών , η οποία θα είναι σε συνεργασία με το αρμόδιο 
τμήμα και  θα παραλάβει στο σύνολό του το έργο του Αναδόχου και τα παραδοτέα αυτού, 
συντάσσοντας με την ολοκλήρωσή του το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 
   
ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης πλην του Φ.Π.Α. 24%. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό έτους 2020 του 
Δήμου έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α 15.6473.02 “ Θερινό Πρόγραμμα 
Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης”. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την 
προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων. 
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(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Αξιολόγηση προσφορών  
 

1.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συστήνεται για το 
σκοπό αυτό με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά, 
αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
τεχνικοοικονομική άποψη, προσφορά. 

 

1.2. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων 

«Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών έτους 2020» ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β'   

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

ΚΑ1  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   

 

20 % 

ΚΑ2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

20% 

ΚΑ3  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) 

 

30 % 

ΚΑ4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) 

30% 

  
100 % 

 

1.3.  Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη 

βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Ui )υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Ui = σ1 x ΚΑ.1  +  σ2 x ΚΑ.2  +  σ3 x ΚΑ.3 +  σ4 x ΚΑ.4 

σ= συντελεστής κριτηρίου 

ΚΑ =Κριτήριο Αξιολόγησης 

1.4. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους 

συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

1.5. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 
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τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών 

δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή. 

Προσφορές που έστω και σε ένα κριτήριο βαθμολογηθούν κάτω της βάσης (50 βαθμούς) που φαίνεται 

στον πίνακα κριτηρίων, απορρίπτονται. 

1.6. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη 
προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
θα προβεί στα ακόλουθα: 

 Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  
 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης  
 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον 

ακόλουθο τύπο: 
Λi = 80 x ( Ui / Umax ) + 20 x (Kmin/Ki) 

όπου: 

Umax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

Ui η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

Λi         τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 
 

 

        Αγία Παρασκευή  20/02/2020 

                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προισταμένη                                          Η Διευθύντρια                                        
του Τμήματος  
 
Τζανή Αγγελική                                             Γκίνη Αντωνία                                   
                        
                                                                                                                              Η Συντάξασα 
 
                                                                                                                       Κωνσταντάρα Αγγελική 
 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 
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