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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Δημητρίου 55 Τ.Κ. 17343 Άγιος Δημήτριος Α.Μ:  16/2020

Κ.Α: 15.6483

Τηλ. : 2132007712   Fax : 2132007732 Προϋπολογισμός:  73.315,00 €

                                 με Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική  Έκθεση αφορά στην εργασία: Οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π.

εκδηλώσεων .

Συγκεκριμένα την  ανάπτυξη  –  υλοποίηση  προγράμματος   Θερινής  Δημιουργικής  Απασχόλησης  από το

Νομικό  Πρόσωπο  «Οργανισμός  Παιδείας  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Προστασίας  Δήμου  Αγίου

Δημητρίου Αττικής (Ο.Π.Κ.Α.Π)»

          Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                               Η Δ/ΝΤΡΙΑ

  ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                        ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης 2020.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγίου Δημητρίου 55 Τ. Κ. 17343 Άγιος Δημήτριος Α.Μ:  16/2020

Κ.Α.: 15.6483

Τηλ. : 2132007712   Fax : 2132007732 Προϋπολογισμός:  73.315.00 € με Φ.Π.Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV

ΤΙΜΗ

/ ΠΑΙΔΙ

/ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

92331210-5 107,5 550 59.125.00

Φ.Π.Α. 24% 14.190.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.315.00

        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                            Η Δ/ΝΤΡΙΑ    

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     

                                                                                                                     ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  55  Τ.Κ.  17343  ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   Α.Μ:  16/2020

Κ.Α.: 15.6483

Τηλ. : 2132007712   Fax : 2132007732 Προϋπολογισμός:  73.315,00 €

                                 με Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το αντικείμενο του αναδόχου είναι να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει ημερήσιο  πρόγραμμα
θερινής  δημιουργικής  απασχόλησης  550  θέσεων  για  λογαριασμό  του  Ο.Π.Κ.Α.Π  του  Δήμου  Αγίου
Δημητρίου, το οποίο θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών τυπικής ανάπτυξης. Λόγω της
υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης σχετικά με τη λοίμωξη COVID- 19, το  πρόγραμμα  θα  διαφοροποιηθεί
και θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διασφάλιση της υγείας των
συμμετεχόντων στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, η μορφή του προγράμματος θα μεταβληθεί
σε εκδρομική και θα αφορά δημιουργική απασχόληση μέσω καθημερινών εξορμήσεων σε επιλεγμένους με
παιδαγωγικά πρότυπα   προορισμούς στη φύση.     

 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται
με  τον  σχεδιασμό  και  εκπόνηση  εκπαιδευτικών,  δημιουργικών,  ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  και
προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα για παιδιά.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ– ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Το Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης αποτελεί για το Δήμο μας ένα μέρος της προσπάθειας
για  παροχή κοινωνικής  στήριξης  προς  τους  δημότες  της  πόλης  μας.   Ο Ο.Π.Κ.Α.Π.  ,  στο πλαίσιο  της
Κοινωνικής του Πολιτικής , μεσούσης της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης προτίθεται να εφαρμόσει ένα
ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά των  Σχολείων  του
Δήμου μας, ηλικίας 5 έως 12 ετών.  Σκοπός αυτού του κοινωνικού προγράμματος είναι η στήριξη των
οικογενειών  και  η  ψυχαγωγία,  η  εμψύχωση η  διασκέδαση και  η   δημιουργική απασχόληση  των
παιδιών. Το πρόγραμμα της Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους
εργαζόμενους  γονείς  της  πόλης  μας  και  παράλληλα  να  προσφέρει  στα  παιδιά  ημερήσια  δημιουργική
απασχόληση ψυχαγωγίας και γνώσης, αξιοποιώντας τις ικανότητές τους , λειτουργώντας σε ομαδικό πνεύμα
με διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου και για έξι (6)
εβδομάδες έως τις  7 Αυγούστου θα καλύψει 550 θέσεις παιδιών σε 3 σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας
τα οποία θα λειτουργήσουν ως Κέντρα προσέλευσης και αποχώρησης για το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί.
Το πρόγραμμα θα φιλοξενήσει δωρεάν περιστατικά της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα λειτουργήσει, θα στηρίξει και θα εποπτεύσει το Πρόγραμμα
“Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης”. Πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση και η συμμετοχή των κατοίκων της
πόλης μας στο πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και φέτος και θα αποτελέσει τη συνέχιση και τη διεύρυνση
αυτής της προσπάθειας. Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα βασιστεί στην
εμψύχωση  και ενεργό συμμετοχή των παιδιών μέσα από πρωτοβουλίες και δραστηριότητες βιωματικού
χαρακτήρα , όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους,  αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, μαθαίνουν
να συνεργάζονται , να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά. Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τα
παιδιά να διευρύνουν τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να λειτουργήσουν μέσα
σε ομαδικό πνεύμα.

 Λόγω της υφιστάμενης  υγειονομικής συνθήκης (COVID - 19), ο χαρακτήρας του προγράμματος φέτος θα
έχει εκδρομικό χαρακτήρα και θα επικεντρωθεί σε καθημερινές εξορμήσεις των παιδιών σε κατάλληλους
προορισμούς  όπου  και  θα  πραγματοποιούνται  αντίστοιχα  πολιτιστικές,  αθλητικές   και  περιβαλλοντικές
δραστηριότητες.

Οι καθημερινές  εξορμήσεις  που θα πλαισιώσουν το φετινό  Πρόγραμμα Δημιουργικής  Απασχόλησης θα
πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω:
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Κολυμβητικοί προορισμοί

Ενδεικτικές Δράσεις:

• Πικ νικ
• Ελεύθερη κολύμβηση
• Aqua Aerobic
• Υγρός Στίβος 
• Παιχνίδια ευστοχίας με νεροπίστολα
• Διαγωνισμός χτισίματος κάστρου στην άμμο, και άλλα παιχνίδια.

Ενδεικτικοί Εξοπλισμοί:

• Μουσαμάδες για να κάτσουν τα παιδιά σε σκιερό μέρος
• Οργανωμένο φαρμακείο
• Φορητή ηχητική παροχή+ mp3
• Νεροπίστολα ασφαλείας
• Παιχνίδια άμμου (κουβαδάκια, φτυαράκι, κουπ πατ κλπ)
• Αθλητικός εξοπλισμός προπόνησης (κώνοι, στεφάνια, μπάλες κλπ)
• Ομπρέλες και βάσεις για σκίαση
• Σαμπρέλες, μακαρόνια εκμάθησης

Περιβαλλοντικοί/ Αθλητικοί προορισμοί

Ενδεικτικές Δράσεις:

• Πικ νικ με το κολατσιό που έφερε το  κάθε παιδί 
• Πεζοπορία στο δάσος
• Ξεναγήσεις σε μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος
• Κατασκηνωτικά παιχνίδια σε υπαίθριους, επίπεδους και οριοθετημένους χώρους
• Τοξοβολία
• Αερόστατο
• Εκπαιδευτικές δράσεις (προσανατολισμός στην φύση, κυνήγι θησαυρού, οδηγίες επιβίωσης)
• Ψυχαγωγικές Δράσεις με χρήση εξοπλισμών

Ενδεικτικοί Εξοπλισμοί:

• Μουσαμάδες για να κάτσουν τα παιδιά σε σκιερό μέρος
• Οργανωμένο φαρμακείο
• Φορητή ηχητική παροχή+ mp3
• Αθλητικός εξοπλισμός προπόνησης (κώνοι, στεφάνια, μπάλες κλπ)
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• Αναλώσιμα για παιχνίδια (γάντια/μπαλόνια κλπ)
• Εξοπλισμοί ψυχαγωγικών παιχνιδιών (γελοδρομίες, μαντηλοδρομίες  κλπ)
• Εξοπλισμοί τοξοβολίας (τόξα, βέλη, στόχοι, φαρέτρες κλπ)

Εντός του χώρου του σχολείου

Ενδεικτικές Δράσεις:

• Προβολές εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών παιδικών φιλμ
• Εκμάθηση χορών
• Χειροτεχνίες, Κατασκευές
• Αφηγήσεις παραμυθιών με δραματοποίηση
• Παιχνίδια Εσ.Χώρου (Bingo, Κρεμάλα, Μαθήματα σκίτσου)

Ενδεικτικοί Εξοπλισμοί:

• Ηχητικοί & Προβολικοί εξοπλισμοί
• Αναλώσιμα & Εξοπλισμοί για χειροτεχνίες, κατασκευές, παιχνίδια
• Foam ατομικά καθισματάκια για να κάθονται τα παιδιά διατηρώντας τις σωστές αποστάσεις
• Οργανωμένο φαρμακείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ/ ΠΕΡΙΟΔΟ

 4 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ

 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ/ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΕΝΔΕΙΚΤ.ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Υμηττός & Μονή Καισαριανής
Εθνικός κήπος
Πάρκο Τρίτση 
Αλσος Ν.Φιλαδελφειας 
Πρ.Βασ.Κτήματα Τατοίου 
Αθλ κέντρο Αγ.Κοσμά
Πάρκο του Ρουφ 
Πάρκο Βείκου 
Αλσος Συγγρού

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ
Παραλία Σχινιά  
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Παραλία Καβούρι 
Παραλία Βάρκιζας 
Παραλία Αναβύσσου
Ραφήνα 

Το πρόγραμμα αυτό 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
εργαζόμενους 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
του Ο.Π.Κ.Α.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με
τα Δημοτικά σχολεία  της  πόλης μας  θα προωθήσει  την ενημέρωση των δημοτών,  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 - δημοτών - κατοίκων της πόλης μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες των κατοίκων για την ευκολότερη και πλησιέστερη πρόσβασή τους στα κέντρα (σχολεία), έχουν
οριστεί το 3ο, 6ο,  και 20ο Δημοτικό Σχολείο όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό έχει γίνει με τη
σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολείων και την προηγούμενη τελική έγκριση από τις
αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές. Στη συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το αρμόδιο τμήμα του
Νομικού  μας  Προσώπου  θα  βρίσκεται  σε  συνεχή  συνεργασία  με  τον  ανάδοχο  που  θα  αναλάβει  να
διεκπεραιώσει  το  πρόγραμμα,  με  στόχο,  αφενός  να  προσφέρει  στήριξη  και  αφετέρου  εποπτεία  για  τη
διασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας  του  προγράμματος  και  την  υψηλή  ποιότητα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής  3 περιόδους:

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

   

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

    

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 έως την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020                

     

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία.
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Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ημερομηνία λήξης του Προγράμματος ορίζεται η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε:

Τρεις περιόδους, όπως προαναφέρεται, των δέκα (10) ημερών και θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 550
παιδιά. (Θερινή Απασχόληση)

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΤΡΕΙΑ (3) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η προσέλευση των παιδιών στα σχολικά κέντρα ορίζεται να γίνεται κατά το διάστημα 07:30 – 08:30 και η
αποχώρηση κατά το διάστημα από 13:30 – 14:00.  Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν με δικό
τους μεταφορικό μέσο.  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. Σε περίπτωση απομάκρυνσης ενός παιδιού από το χώρο πριν την προκαθορισμένη ώρα και με
άτομο  διαφορετικό  από αυτό που θα  έχει   συμφωνηθεί  από την έναρξη του  προγράμματος,  απαιτείται
έγγραφη συγκατάθεση των γονέων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσια φόρμα παραλαβής και παράδοσης των παιδιών, όπως και να
καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δείγμα αυτής.

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών, καθώς
και αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που προτείνει.

   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα της  Θερινής  Ημερήσιας  Δημιουργικής  Απασχόλησης θα πρέπει  να  είναι  ένα πρόγραμμα
ψυχαγωγικό,  εκπαιδευτικό,  παιδαγωγικό και  κυρίως να στηρίζεται  στη  βιωματική προσέγγιση και  την
ενεργό συμμετοχή των παιδιών.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Α)  Ασφαλούς  φύλαξης κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος,  με  ιδιαίτερη  προσοχή   κατά  το  χρόνο
προσέλευσης  07:30  –  09:00,  κατά  τη  διάρκεια  της  μεταφοράς  με  πούλμαν  στον  προγραμματισμένο
προορισμό, κατά τη διάρκεια παραμονής και απασχόλησης των παιδιών στον επιλεγμένο χώρο, κατά τη
διάρκεια της επιστροφής  και κατά τη διάρκεια του χρόνου αποχώρησης των παιδιών από τα Σχολεία. Η
φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία θα συντονίζεται από εξειδικευμένο
προσωπικό.

Β)  Δημιουργικής  Απασχόλησης :  Οι  δραστηριότητες  που  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  το  πρόγραμμα
ενδεικτικά είναι : Κατασκευές των παιδιών, εικαστικές παρεμβάσεις, μουσικοκινητική και θεατρικό παιχνίδι.
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Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά θα διασκεδάσουν, θα αθληθούν και θα εκφραστούν μέσα από
διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους εργαζόμενους
γονείς της πόλης μας μετά το κλείσιμο των σχολείων.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανωτέρω θεματικές ενέργειες –
ενότητες, όπως αυτές περιγράφονται, προσκομίζοντας πέραν του αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτή-
των και όλα τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά που εκτιμά ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή να εκτι-
μήσει την εμπειρία του στις προαναφερόμενες θεματικές δραστηριότητες.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ορίζεται στα είκοσι (15) παιδιά κατ’ αντιστοιχία ενός ειδικευμένου εκπαιδευτή.
Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευτών, παιδαγωγών, καθηγη-
τών φυσικής αγωγής και λοιπών ειδικοτήτων, κατ’ αναλογία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δραστη-
ριοτήτων που προτείνει. Ο ανάδοχος θα πρέπει ακόμη να διαθέτει εκπαιδευτές – εμψυχωτές που έχουν ειδι-
κές σπουδές και εμπειρία στην ειδική

Παράλληλα θα πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο συντονιστή για κάθε κέντρο εφαρμογής του προγράμματος,
ενώ θα πρέπει να ορίσει και έναν εκπρόσωπό του γενικό υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα συνερ-
γάζεται και θα εποπτεύεται από Επιτροπή που θα οριστεί από  τον Ο.Π.Κ.Α.Π. Απαραίτητη κρίνεται η πα-
ρουσία νοσηλευτή με γνώσεις Πρώτων Βοηθειών σε κάθε κέντρο. Επίσης, σε κάθε κολυμβητική εξόρμηση
θα πρέπει να παρίσταται ναυαγοσώστης. Οι εκπαιδευτές θα βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους, να «μάθουν», να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν στα πλαίσια ενός κλίματος ασφάλειας, ομα-
δικού πνεύματος και δημιουργικότητας.

                ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Ο ανάδοχος θα πρέπει:

Να προσκομίσει κατά την αξιολόγηση των προσφορών επί ποινή αποκλεισμού σε ξεχωριστό φάκελο
τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι:

1. Να είναι εταιρία ή φυσικό πρόσωπο  με τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια
προγράμματα  σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Για  την
ουσιαστική επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται από τον ανάδοχο να  προσκομίσει, όσα περισσότερα
στοιχεία  κρίνει,  ώστε  να  διευκολύνει  το  έργο  της  επιτροπής  αξιολόγησης  κατά  την  αξιολόγηση  της
τεχνικής του προσφοράς.

2. Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου  του  τόπου,  όπου  ασκούν  το  επάγγελμά  τους  ή  άλλης
αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται
το ειδικό επάγγελμά τους.

3. Ποινικό μητρώο
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4.  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

5. Πιστοποιητικό  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητος  σύμφωνα  με  το  διεθνές  πρότυπο  EN ISO
9001:2008, ή άλλο αντίστοιχο αυτού που βρίσκει εφαρμογή στα όρια της Ε.Ε.

6. Πιστοποιητικό  Περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO 14001,  ή  άλλο  αντίστοιχο  αυτού  που  βρίσκει
εφαρμογή στα όρια της Ε.Ε.

7. Βεβαιώσεις  –  Στοιχεία  Τεκμηρίωσης  που  να  αποδεικνύουν  την  εμπειρία  σε  αντίστοιχο  έργο
δημοσίου φορέα.

8. Ολοκληρωμένο ημερήσιο πρόγραμμα για το κάθε κέντρο, που θα πρέπει να καλύπτει τις ειδικές
προδιαγραφές, που ορίζονται στην παρούσα μελέτη.

9. Υπεύθυνη  δήλωση  κατάστασης  του  προβλεπόμενου  προσωπικού,   στην  οποία  να  αναφέρεται  η
ειδικότητα και το ωράριο καθώς και δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του παρόχου υπηρεσιών κατά την τελευταία τριετία, από την οποία να προκύπτει η εμπειρία και η
επάρκεια  των στελεχών   του  παρόχου  υπηρεσιών  για  την  άρτια οργάνωση  έργου  καθώς  και  η
εμπειρία των στελεχών της ειδικής αγωγής.

10. Υπεύθυνη  δήλωση  Σχεδίου   άμεσης  ανταπόκρισης  του  Αναδόχου  σε  περίπτωση  έκτακτων
συμβάντων (όπως  πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός).

11. Δείγμα ημερήσιας φόρμας παραλαβής και παράδοσης των παιδιών.

12. Προσφορές  που  δεν  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  όλων  των  ειδών  (1,2)  θα  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

Όποιος  από τους διαγωνιζόμενους δεν πληροί  τα ανωτέρω προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία,
αποκλείεται από την συνέχεια  της  διαδικασίας,  ύστερα από σχετική  γνωμοδότηση του  αρμοδίου
οργάνου του ΟΠΚΑΠ.

                                   

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α)Να ναυλώσει 1 πούλμαν για κάθε 25 παιδιά που θα πληροί όλους τους προβλεπόμενους όρους
ασφαλούς μεταφοράς παιδιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,  ( βεβαίωση συνεργασίας με
εταιρία μεταφορών).

Σε κάθε προορισμό θα εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Β) Να αναλάβει την  ασφάλιση των παιδιών για τις 3 περιόδους θερινής απασχόλησης για τις
ώρες και ημέρες λειτουργίας του προγράμματος (βεβαίωση συνεργασίας με ασφαλιστική εταιρία)

Γ)  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  ισχύουσες  υγειονομικές  διατάξεις,  νομοθεσία,
εγκυκλίους για τον περιορισμό μετάδοσης του covid – 19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ)

          Δ) Να αναλάβει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών (για το αθλητικό και ψυχαγωγικό
πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και αναμνηστικών συμμετοχής που θα απονεμηθούν στα παιδιά.

Ε) Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, υποχρεούται να καταθέσει ονομαστική
κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολήσει ανά Σχολείο - Κέντρο στο Πρόγραμμα, την
ειδικότητά τους (αποδεικτικά τυπικών προσόντων) , τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και τις
αναγγελίες πρόσληψης αυτών.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

• ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ/ ΚΕΝΤΡΟ
• ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ + ΣΩΣΙΒΙΑ +  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ + ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ/ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• ΗΧΗΤΙΚΟΙ/ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ + ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣ,ΧΩΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΗΣ (projector για προβολές, 
υλικά για χειροτεχνίες, bingo κοκ)
• ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΧΑΡΤΙΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ, 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΟΚ)
• ΓΑΝΤΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ (ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΠΑΛΑ Ή 
ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το κόστος του προγράμματος που αναλογεί στον Ο.Π.Κ.Α.Π. ανέρχεται του ποσού των : 73.315,00  Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Τα υπόλοιπα έξοδα επιβαρύνουν τους γονείς  και καταβάλλονται άπαξ με την έναρξη του προγράμματος.
Το κόστος των παραπάνω επιπλέον παροχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 30€ για τη συμμετοχή
ενός  παιδιού,  των  50€ για τη συμμετοχή και  2ου παιδιού και  70€ για  τη συμμετοχή και  3ου παιδιού
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα καταβάλλεται από τους γονείς των παιδιών , αποκλειστικά
στον Ο.Π.Κ.Α.Π , σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΚΑΠ με την υποχρέωση παροχής απόδειξης
είσπραξης στον δικαιούχο γονέα.

Το  πρόγραμμα  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αρμόδιες  εποπτεύουσες  αρχές
επιτρέπουν  την  υλοποίηση  σχετικών  δράσεων  και  με  την  αίρεση  ότι  υπόκειται  σε  οποιαδήποτε
μεταβολή  και  επαναπροσδιορισμό  του  σχεδιασμού  σε  περίπτωση  που  διαφοροποιηθούν  τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                              Η Δ/ΤΡΙΑ

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                      ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αγ. Δημητρίου 55 Τ.Κ. 17343 Άγιος Δημήτριος

Τηλ.:2132007712 Fax : 2132007732

Α.Μ:  16/2020

Κ.Α.: 15.6483

Προϋπολογισμός   73. 315,00  €

                                 με Φ.Π.Α

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο

Ο  Ο.Π.Κ.Α.Π.  προκηρύσσει  την  επιλογή  αναδόχου  με  συνοπτικό  διαγωνισμό και  με  κριτήριο

κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάση  βέλτιστης  σχέσης

ποιότητας  –  τιμής  για  την  εργασία  Οργάνωση  και  εκτέλεση  αθλητικών,  πολιτιστικών  κ.λπ.

εκδηλώσεων  (Πρόγραμμα  θερινής  δημιουργικής  απασχόλησης),  μετά  από  τεχνικοοικονομική

αξιολόγηση των προσφορών. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 59.125.00€  πλέον Φ.Π.Α.

24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6483 του προϋπολογισμού του Ο.Π.Κ.Α.Π. οικονομικού έτους 2020.

Άρθρο 2ο : Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της ανωτέρω προαναφερόμενης  εργασίας : «Οργάνωση και
εκτέλεση αθλητικών, πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων» (Δημιουργική απασχόληση),  θα γίνουν σύμφωνα με
τις διατάξεις:

 Του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

 Των σχετικών διατάξεων του  Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα

  Δήμων και Κοινοτήτων».
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 Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμί-
σεις» (Α’ 74 )

 Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 Των σχετικών διατάξεων του  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .

 Των σχετικών διατάξεων του  N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3ο  : Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας.

 ΤΡΕΙΑ (3) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ

Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται για τη θερινή απασχόληση η

• Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως Παρασκευή 13 Ιουλίου 2020 (1η περίοδος)  

• Δευτέρα 13 Ιουλίου 2019 έως Παρασκευή 24 Ιουλίου 2019 (2η περίοδος)

• Δευτέρα 27 Ιουλίου 2019 έως Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020  (3η περίοδος)

Το πρόγραμμα δηλαδή θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη του σχολικού έτους 26/6/2020 για τα Δημοτικά Σχολεία
και το Νηπιαγωγεία.

Ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία λήξης του Προγράμματος συνολικά ορίζεται η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει για τη θερινή απασχόληση, όπως προαναφέρεται, σε τρείς περιόδους των
δέκα (10)  ημερών και  θα μπορεί  να φιλοξενήσει  550 παιδιά,   κατανεμημένα σε 3 κέντρα -   Δημοτικά
Σχολεία του Δήμου.

Άρθρο 4ο : Οργάνωση - Εποπτεία του προγράμματος.

Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία του Νομικού
μας Προσώπου. Ο Ο.Π.Κ.Α.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με τα Δημοτικά σχολεία της πόλης μας,
θα προωθήσει την ενημέρωση των δημοτών, 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 - δημοτών - κατοίκων
της πόλης μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων για την ευκολότερη και πλησιέστερη πρόσβασή τους
στα κέντρα (σχολεία), έχει ορίσει τα σχολεία, στα οποία θα πραγματοποιείται η προσέλευση και η αποχώρηση των
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παιδιών. Αυτό έχει γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολείων και την τελική έγκριση
από τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές. Στη συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το αρμόδιο τμήμα του
ΟΠΚΑΠ θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο, που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το πρόγραμμα, με
στόχο,  αφενός  να  προσφέρει  στήριξη  και  αφετέρου  εποπτεία  για  τη  διασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας  του
προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 5Ο : Συμβατικά στοιχεία.

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων

β) Τεχνικές Προδιαγραφές

γ) Τεχνική Έκθεση

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ε) Τιμολόγιο Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 6O: Προσφορές.

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή χρέωσης παιδιού ανά περίοδο πλέον Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου,  ο  οποίος  θα αναλάβει  τελικά την παρούσα παροχή
υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, οι
τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τις προς παροχή υπηρεσίες θα παραμένουν σταθερές για
όσο θα είναι σε ισχύ η

σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των
συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους
από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν
υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.

Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς παροχή
υπηρεσίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για κάθε υποψήφιο, ο οποίος θα αναδειχθεί
τελικά ανάδοχος .

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο «Τιμολόγιο προσφοράς», το οποίο ο
υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί  προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την
κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 7O:Ανακήρυξη μειοδότη

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 8O: :Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με
το  5% της  συμβατικής  αξίας χωρίς  τον   Φ.Π.Α.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης,  ορίζεται  τουλάχιστον σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των
εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 9O: Σύμβαση.

Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απόφασης κατακύρωσης προς
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10O:  Τρόπος Πληρωμής.

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί:

Στο τέλος κάθε περιόδου η οποία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των παιδιών που θα εμφανιστούν κατά 
την διάρκεια της περιόδου , χωρίς να δεσμεύεται στη διάθεση του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και ύστερα από την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
από την αρμόδια επιτροπή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο τέλος κάθε περιόδου και πριν την έκδοση του τιμολογίου, να προσκομίσει 
στην αρμόδια επιτροπή του Ν.Π. που εποπτεύει το πρόγραμμα, Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων που 
απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα, η οποία θα αναφέρει ότι έχουν εξοφληθεί από τον ανάδοχο για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία 
αποδεικνύουν  ότι έχουν εξοφληθεί οι ιδιοκτήτες πούλμαν με τα οποία μετακινήθηκαν τα παιδιά στις 
προγραμματισμένες εκδρομές, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συνεργείο ή συνεργάτης του κατά την 
διεξαγωγή του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 11O: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, το
συμφωνητικό  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
β)  αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 203 Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις.
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Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α. 24%.

                                                                                                              Άγιος Δημήτριος, 05/06/2020  

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                              Η Δ/ΤΡΙΑ

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                      ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ.  Δημητρίου  55  Τ.Κ.  17343  Άγιος
Δημήτριος

Α.Μ:  16/2020

Κ.Α.: 15.6483

Τηλ. : 2132007712   Fax : 2132007732 Προϋπολογισμός:  73.315,00€

                                 με Φ.Π.Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV

ΤΙΜΗ

/ ΠΑΙΔΙ

/ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ

(ΕΥΡΩ)

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΡΙΝΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

92331210-5 550

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ.  Δημήτριου  55  Τ.Κ.  17343  Άγιος
Δημήτριος

Α.Μ: 16/2020

Κ.Α.: 15.6483

Τηλ. : 2132007712   Fax : 2132007732 Προϋπολογισμός:  73.315,00   €

                                 με Φ.Π.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση προσφορών

1. Η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, θα γίνει με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α Κριτήρια βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων

«Εργασία:  Οργάνωση  και  εκτέλεση
προγράμματος  θερινής  δημιουργικής
απασχόλησης.»  έτους 2020

Συντελεστής βαρύτητας

1.  Συνολικό προφίλ προσφέροντα – βιογραφικό
– εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
αντίστοιχων  προγραμμάτων  –  κατάσταση
προσωπικού,  τίτλοι  σπουδών  και  προσόντα
παρόχου και στελεχών – επάρκεια και αποτε-
λεσματικότητα διοικητικής δομής & οργάνω-
σης προσφέροντα.

40%
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2. α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
π.χ.  ημερήσιο  ωρολόγιο  πρόγραμμα  απα-
σχόλησης των παιδιών, αναλυτικό πρόγραμμα
των δραστηριοτήτων , προορισμοί εκδρομών
κ.ά.
β)  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  
π.χ.  τρόπος  υλοποίησης  του  Προγράμματος,
τρόπος σύστασης και λειτουργίας των ομάδων
των παιδιών, δραστηριότητες (είδη και  περι-
γραφή αυτών), συνεργασία με εταιρίες καθα-
ρισμού, μεταφορών και ασφάλισης κ.α.

60%

100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
 προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

 Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορρι-

φθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγού-

μενο στάδιο της αξιολόγησης.
 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας τεχνικής προσφοράς

με βάση τον ακόλουθο τύπο:

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ =

Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς
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