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Θερινά προγράμματα έτους 2022

Κ.Μ.: Π43/2022

ΠΡΟΫΠ.: 149.903,60 € με Φ.Π.Α. 
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Άρθρο 1
Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής και δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 75 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δ.Κ.Κ., προτίθεται 

να υλοποιήσει κατά το έτος 2022:

1. Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά των 

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου μας (Παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών) 

- (1η ομάδα Α΄ Υποομάδα), που θα καλύψει 260 θέσεις παιδιών.

2. Αθλητικό camp για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου 

μας (Παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών) - (1η ομάδα B΄ Υποομάδα), που θα καλύψει 260 

θέσεις παιδιών.

3. Πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα» για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων του Δήμου μας (Παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών) - (1η ομάδα Γ΄ 

Υποομάδα), που θα καλύψει 190 θέσεις παιδιών.

4. Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά με 

αναπηρία (παιδιά με διάφορες διαταραχές π.χ. νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, 

αυτισμό, κινητικές δυσκολίες, ηλικιακού φάσματος από 5 έως 14 ετών και διαφορετικής 

λειτουργικότητας) - (2η ομάδα), που θα καλύψει 26 θέσεις παιδιών.

Τα Θερινά προγράμματα έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους γονείς και 

παράλληλα, να προσφέρουν ημερήσια δημιουργική απασχόληση ψυχαγωγίας και γνώσης 

μέσα από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα για τα παιδιά με αναπηρία, μέσα από δραστηριότητες όπως: Θεατρικό παιχνίδι, 

εικαστικά, μουσικοκινητική, γυμναστική, χορός, ομαδικά παιχνίδια, που θα υλοποιηθούν από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτές-εμψυχωτές, θα ενισχυθεί η ψυχική, νοητική και κοινωνική 

ανάπτυξή τους.

H επιλογή του αναδόχου για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2022», θα γίνει με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
ποιοτικών κριτηρίων και τιμής. 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 149.903,60€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%, με τη δυνατότητα κάλυψης της 1ης ομάδας, Α’ υποομάδα επιπρόσθετα είκοσι 
(20) θέσεων παιδιών, Β’ υποομάδα επιπρόσθετα είκοσι (20) θέσεων και Γ’ υποομάδα 

επιπρόσθετα δέκα (10) θέσεων, εφόσον καλυφθούν οι συμμετοχές ισομερώς κατανεμημένες 
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οι θέσεις αυτές στα Κέντρα Εφαρμογής με υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού 
Νέας Γενιάς, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και επιπλέον τριών (3) θέσεων παιδιών της 

2ης ομάδας, στο χώρο του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου με υπόδειξη της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου Ιλίου.

Προσφορές γίνονται δεκτές για τουλάχιστον μία ομάδα.  

Το συνολικό ποσό των 149.903,60€ θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 
15.6473.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθμ. 16325/04-03-2022 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΩΒΦΩΕΒ-ΨΗ3) με την οποία έχει εγκριθεί η δέσμευση και η διάθεση της 

πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δαπάνη ύψους 

149.903,60 € υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε. 15.6473.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ιλίου οικονομικού έτους 2022 που δεσμεύθηκε ισόποσα και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας με α/α 1.

Περιεχόμενο του Προγράμματος
Τα θερινά προγράμματα έτους 2022 θα βασιστούν στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα 

από προγράμματα και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον 

εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 

επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να 

λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα.

Το Πρόγραμμα για την 1η ομάδα Α΄ υποομάδα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως 

επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, εκδρομές, αθλητικές 

δραστηριότητες, δημιουργία διάφορων κατασκευών, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις.

Το Πρόγραμμα για την 1η ομάδα Β΄ υποομάδα «Αθλητικό camp» θα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες, όπως στίβος, ρυθμική γυμναστική, αεροβική, επιτραπέζια αντισφαίριση, 

πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, ενόργανη γυμναστική, ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, σκάκι, 

πολεμικές τέχνες, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, θεατρικό παιγνίδι, διαδραστικά παιγνίδια,  
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επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, εκδρομές, δημιουργία 

διάφορων κατασκευών, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις.

Το Πρόγραμμα για την 1η ομάδα Γ΄ υποομάδα «Παιδί και Θάλασσα» θα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες, όπως εξοικείωση με το νερό, εκμάθησης κολύμβησης, γνωριμία με θαλάσσια 

αθλήματα, αθλοπαιδιές στην παραλία, βιωματικά παιχνίδια στην παραλία του Σχοινιά και αν 

δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες στην παραλία Αναβύσσου.

Το Πρόγραμμα για τη 2η ομάδα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: Θεατρικό παιχνίδι, 

εικαστικά, μουσικοκινητική, γυμναστική, χορό, ομαδικά παιχνίδια και εκδρομές που θα 

υλοποιηθούν από εξειδικευμένους εκπαιδευτές-εμψυχωτές στο χώρο του 1ου Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου Ιλίου. 

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.

Οργάνωση και εποπτεία του Προγράμματος:

Τα θερινά προγράμματα έτους 2022, οργανώνονται και τελούν υπό την εποπτεία: α) του 
Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης για την 
1η ομάδα (Α΄, Β΄ και Γ΄ υποομάδα) και β) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας για τη 2η ομάδα, οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν τους κατοίκους, με κάθε 

πρόσφορο μέσο, συγκεντρώνουν ηλεκτρονικά και αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων.

Στη συνέχεια και με την έναρξη των προγραμμάτων, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας και το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, θα 

βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία, με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων, με στόχο, 

αφενός να προσφέρουν στήριξη και αφετέρου εποπτεία, για τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας τους και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διάρκεια του Προγράμματος και ώρες λειτουργίας:

Για την 1η ομάδα: «Θερινά προγράμματα απασχόλησης παιδιών»

1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος της 1ης ομάδας Α΄ υποομάδας «Δημιουργικό 

camp» θα είναι κατά μέγιστο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες σε μία (1) περίοδο. Το 

πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από  07:00 έως 

16:00
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2. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος της 1ης ομάδας Β΄ υποομάδας «Αθλητικό 

camp» θα είναι κατά μέγιστο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες σε δύο (2) περιόδους 

των 10 εργάσιμων ημερών. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες από  07:00 έως 16:00

3. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος της 1ης ομάδας Γ΄ υποομάδας «Παιδί και 

θάλασσα» θα είναι κατά μέγιστο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες σε δύο (2) 
περιόδους των 10 εργάσιμων ημερών. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα 

έως Παρασκευή και ώρες από  07:30 έως 14:30

Για τη 2η ομάδα: «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία»
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος της 2ης ομάδας θα είναι κατά μέγιστο είκοσι (20) 
εργάσιμες ημέρες σε μία (1) περίοδο.

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες:από  08:00 έως 13:00    

Χώροι Λειτουργίας του Προγράμματος
Οι χώροι που προβλέπονται για να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα και θεωρούνται ως οι 

καταλληλότεροι για να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες αυτού, είναι οι χώροι των 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά) του Δήμου Ιλίου. 

Η τελική επιλογή των Σχολικών Μονάδων που θα οριστούν ως Κέντρα Εφαρμογής του 

Προγράμματος, θα γίνει με κριτήριο τους χώρους που αυτές διαθέτουν και το σημείο που 

βρίσκονται γεωγραφικά στην πόλη, ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των 

συμμετεχόντων στα Κέντρα Εφαρμογής.

Ως Κέντρα Εφαρμογής του Προγράμματος της 1ης ομάδας: «Θερινά προγράμματα 
απασχόλησης παιδιών» θα οριστούν έως τέσσερις (4) Σχολικές Μονάδες, ανάλογα με τις 

αιτήσεις των συμμετεχόντων και την υλικοτεχνική υποδομή, που διαθέτουν τη δεδομένη 

χρονική στιγμή.

Το Πρόγραμμα της 2ης ομάδας (παιδιά με αναπηρία) θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο Ιλίου η οποία διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Εγγραφές - Οικονομική Συμμετοχή: 

1η ομάδα: Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται σύμφωνα με την 350/45727/21-10-2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου (Α.Δ.Α.: ΩΤΜΦΩΕΒ-ΣΩΝ).
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2η ομάδα: Η συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Εγγραφές
Για την Α΄ Υποομάδα της 1ης ομάδας προτάσσονται τα παιδιά, στις οικογένειες των οποίων 

εργάζονται και οι δύο (2) γονείς, καθώς και τα παιδιά πολυτέκνων, τριτέκνων και 
μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι εγγραφές των παιδιών σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα γίνονται με σειρά 

προτεραιότητας. 

Πρόγραμμα προσέλευσης και αποχώρησης

1η Ομάδα

Υποομάδες Προσέλευση Αποχώρηση

Α΄ υποομάδα

Β΄ υποομάδα
07:00 - 09:00 14:00 - 16:00

Γ΄ υποομάδα 07:30 - 08:00 14:00 - 14:30

2η Ομάδα

Προσέλευση Αποχώρηση

08:00 - 08:30 12:30 - 13:00

Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση των παιδιών, η οποία θα 
συντονίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Κατά την έναρξη των προγραμμάτων, οι γονείς οφείλουν να διευκρινίσουν εγγράφως το όνομα 

του ατόμου που θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά, κατά την ώρα αποχώρησης από το 

Σχολικό Κέντρο.

Μόνο με γραπτή συγκατάθεση των γονέων θα μπορεί να τροποποιηθεί ο χρόνος 
αποχώρησης του παιδιού, ή το άτομο που θα το παραλάβει. Τα παιδιά θα προσέρχονται 

και θα αποχωρούν με δικό τους μεταφορικό μέσο.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσια φόρμα παραλαβής και παράδοσης των 
παιδιών, όπως και να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, δείγμα αυτής.

Σχεδιασμός, προδιαγραφές και εφαρμογή του Προγράμματος:
Τα θερινά προγράμματα έτους 2022, θα έχουν χαρακτήρα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και 

ψυχαγωγικό και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω αναφερόμενα:

1η ομάδα: «Θερινά προγράμματα απασχόλησης παιδιών»
Α΄ υποομάδα: Το Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως οι 

παρακάτω:

• Εκπαιδευτικές: Γνωριμία με επαγγέλματα, επισκέψεις σε χώρους όπου προσφέρουν 

εξειδικευμένες γνώσεις όπως πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, μουσείο μουσικών 

οργάνων, κ.α.

• Περιβαλλοντική επιμόρφωση, σχετικά με την ανακύκλωση και την καλλιέργεια της 

οικολογικής συνείδησης στα παιδιά.

• Αθλητικές: Βόλεϊ, μπάσκετ, τοξοβολία, πεζοπορίες, tae kwon do κ.λπ., σε συνδυασμό 

με αθλητικά παιχνίδια ή αθλητικούς αγώνες κ.α.

• Πολιτιστικές: Επισκέψεις σε χώρους με Αρχαιολογικό, Ιστορικό ενδιαφέρον, 

αγγειοπλαστικό ενδιαφέρον, ή ενασχόληση με κατασκευές, γνωριμία με την Ελληνική 

Λογοτεχνία, μουσική κ.α.

• Δημιουργικές: Ενασχόληση με κατασκευές, με το τραγούδι, το θέατρο, το χορό, με 

ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς και καλλιτέχνες.

• Ψυχαγωγικές: Ελεύθερο παιχνίδι, παραδοσιακά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια, που 

εξοικειώνουν τα παιδιά με ανώτερες αξίες, από έμπειρους παιδαγωγούς κ.λπ.

• Εκδρομές: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εκδρομές,  ο 

προορισμός των οποίων θα αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, το 

οποίο θα κατατεθεί.

Β΄ υποομάδα: Το Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως αθλητικές δραστηριότητες 

και άλλες, όπως οι παρακάτω:

• Αθλητικές δραστηριότητες, Στίβος, ρυθμική γυμναστική, αεροβική, επιτραπέζια 

αντισφαίριση, πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, ενόργανη γυμναστική, ποδόσφαιρο, 

αντισφαίριση, σκάκι, πολεμικές τέχνες. 

• Πολιτιστικές ζωγραφική, αγγειοπλαστική, θεατρικό παιγνίδι, διαδραστικά παιγνίδια

• Ψυχαγωγικές: Επιτραπέζια παιγνίδια, δημιουργία διάφορων κατασκευών, 

ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις.
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• Εκδρομές (με προαιρετική συμμετοχή): Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον δύο (2) εκδρομές ανά περίοδο,  ο προορισμός των οποίων θα 

αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, το οποίο θα κατατεθεί.

Γ΄ υποομάδα: Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως οι 

παρακάτω:

• Εξοικείωση με το νερό.

• Εκμάθησης κολύμβησης.

• Γνωριμία με θαλάσσια αθλήματα. 

• Αθλοπαιδιές στην παραλία.

• Βιωματικά παιχνίδια στην παραλία.

2η ομάδα: «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία» το Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω:

• Θεατρικό παιχνίδι.

• Εικαστικά.

• Μουσικοκινητική αγωγή

• Γυμναστική

• Χορός

• Ομαδικά παιχνίδια

• Εκδρομή/μες (προαιρετική συμμετοχή)

Υποχρεώσεις αναδόχου 
1η Ομάδα Α΄ Υποομάδα «Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών»:
Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα δεκαπέντε (15) παιδιά με κατ’ 

αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή. Επίσης θα ορίζεται ένας υπεύθυνος ανά κέντρο 

εφαρμογής και ένας εργαζόμενος ανά κέντρο εφαρμογής θα διαθέτει δίπλωμα Α΄ βοηθειών 

καθώς και πλήρως οργανωμένο φαρμακείο.

1η Ομάδα Β΄ Υποομάδα «Αθλητικό camp»:
Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα δεκαπέντε (15) παιδιά με κατ’ 

αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή. Επίσης θα ορίζεται ένας υπεύθυνος ανά κέντρο 

εφαρμογής. Στο κέντρο εφαρμογής θα υπάρχει ένα νοσηλευτής καθώς και πλήρως 

οργανωμένο φαρμακείο.

1η Ομάδα Γ΄ Υποομάδα «Παιδί και θάλασσα»:
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Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα δεκαπέντε (15) παιδιά με κατ’ 

αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή. Σε κάθε εκδρομή θα υπάρχει ένας 

πιστοποιημένος ναυαγοσώστης και ένας νοσηλευτής καθώς και πλήρως οργανωμένο 

φαρμακείο.

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.

Επίσης, 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 συνεργάζεται και θα εποπτεύεται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού Νέας Γενιάς, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου.

2η ομάδα «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με 
αναπηρία»
Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα πέντε (5) παιδιά, με 
κατ’ αντιστοιχία ενός  (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτές - εμψυχωτές που έχουν ειδικές σπουδές και 

εμπειρία στην ειδική αγωγή και να διαθέτει ειδικό βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δύο 

(2) άτομα, που θα καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών κατά την παραμονή τους στο 

σχολικό χώρο, κατ’ αναλογία, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που 

προτείνει.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα  υπάρχει στο χώρο του Σχολείου, ο Συντονιστής της 

Ροής του Προγράμματος, ο οποίος θα συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, από την οποία και θα 

εποπτεύεται.

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
Ο Δήμος Ιλίου κατά την κρίση του, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, 
τόσο κατά την αξιολόγηση των προσφορών όσο και μετά την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού, να ματαιώσει ή να αναστείλει τα θερινά προγράμματα έτους 2022, 
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στο ανάδοχο.
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Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο 
πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών, καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων που προτείνει.

Θα πρέπει αποδεδειγμένα, να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανωτέρω θεματικές 
ενότητες, όπως αυτές περιγράφονται, προσκομίζοντας πέραν του αναλυτικού 
προγράμματος δραστηριοτήτων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά που 
θεωρεί ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή διαγωνισμού να εκτιμήσει την εμπειρία του, 
στις προαναφερόμενες θεματικές δραστηριότητες.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες, θα γίνονται στα επιλεγμένα Κέντρα Εφαρμογής, αλλά και σε 

επιλεγμένους χώρους ή εξειδικευμένα κέντρα, ανάλογα κάθε φορά με τη δραστηριότητα που 

θέλουμε να πραγματοποιηθεί, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (1η ΟΜΑΔΑ + 2η ΟΜΑΔΑ):

Α. Επειδή τα προγράμματα αφορούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά 

παιδιά), κρίνεται απαραίτητη τόσο η διασφάλιση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, της σωματικής 

ακεραιότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

    Για την ουσιαστική επίτευξη του σκοπού  αυτού, απαιτείται από τον ανάδοχο η προσκόμιση 

όλων των απαραίτητων, από τη διακήρυξη στοιχείων, ώστε να διευκολύνει το έργο της 

επιτροπής διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής του προσφοράς. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που 

αποδεδειγμένα ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικών, 

δημιουργικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα 

για παιδιά. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την 

επαγγελματική τους αξιοπιστία και εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων 

Προγραμμάτων, καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες και αποδεδειγμένα να 

δραστηριοποιούνται σε συναφή́ αντικείμενα.

Όλοι οι εργαζόμενοι του αναδόχου, οι οποίοι εμπλέκονται στο παρόν πρόγραμμα, θα 

πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς (να μην πάσχουν από ψυχιατρικά και μεταδοτικά 

νοσήματα)

Β. Επιπρόσθετα και για τις δύο ομάδες του προγράμματος, ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει:   

• Να ενημερώνει με καθημερινή αναφορά μετά το πέρας του προγράμματος, 
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(ηλεκτρονικά μέσω email ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο κ.λπ.), για την 

εξέλιξη του προγράμματος ανά κέντρο εφαρμογής, για τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση καθώς επίσης και για τον αριθμό των ημερήσιων 

συμμετοχών. 

• Να καλύπτει οικονομικά τη συνεργασία με ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα, μουσεία, ή 

άλλους φορείς που συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα και τα οποία θα 

επισκέπτονται τα παιδιά.

• Για επισκέψεις σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος, όπως: Πλανητάριο, Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού, όπου απαιτείται επιπρόσθετη οικονομική συμμετοχή, όρος 

υλοποίησης θα είναι ποσοστό συμμετοχών παιδιών, μεγαλύτερο του 80%.

• Να καλύπτει οικονομικά τις μεταφορές των παιδιών στα ειδικά κέντρα που θα 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (Βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία μεταφορών). 

Τα προς μίσθωση λεωφορεία που θα χρησιμοποιήσει δεν μπορεί να είναι 

παλαιότερα της δεκαετίας και ο ανάδοχος θα προσκομίσει πριν την υπογραφή του 

συμφωνητικού, τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, όπου θα αναγράφεται και η 

1η άδεια κυκλοφορίας για κάθε προσφερόμενο όχημα, από την οποία θα 

προκύπτει το έτος κατασκευής τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα 

ανωτέρω, ο Δήμος Ιλίου δύναται να απορρίψει την προσφορά και να καταπέσει η 

εγγυητική επιστολή. Ο ανάδοχος, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, θα 

καταθέσει έγγραφα ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει τα 

ανωτέρω, ο Δήμος Ιλίου θα απορρίπτει την προσφορά και θα καταπίπτει η 

εγγυητική επιστολή.

Η χρήση τουριστικών λεωφορείων από τον ανάδοχο, τα οποία δεν συμφωνούν με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, δίνει το δικαίωμα επιβολής 

ποινικής ρήτρας και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των τουριστικών λεωφορείων θα πρέπει να συμφωνούν 

με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΕΚ 

408 Β’) «Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων».

Τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση, θα 

διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, αναπαυτικά καθίσματα και, γενικότερα, όλες τις 

απαραίτητες για τους επιβάτες ανέσεις. Επίσης, θα διαθέτουν συστήματα, 

αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 19 και 20 της Υ. Α. 

21504/1771/4/26-6-1992.
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Οι οδηγοί, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την κάθε μεταφορά, πρέπει οπωσδήποτε να 

έχουν δίπλωμα οδήγησης Δ’ Κατηγορίας. Ακόμα, οφείλουν να έχουν την ικανότητα 

και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να πραγματοποιήσουν την κάθε 

μεταφορά με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια, καθώς και να έχουν καθ’ όλα 

κόσμια συμπεριφορά.

Τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να είναι έτοιμα στους τόπους αναχώρησης 

τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα, ώστε τα δρομολόγια να 

εκτελεστούν στην ώρα τους και να ακολουθήσουν πιστά το αντίστοιχο πρόγραμμα 

για κάθε μεταφορά.

Κάθε τουριστικό λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές θα πρέπει να 

υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (CB) ή 

κινητό τηλέφωνο, καθώς και φαρμακείο που να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα είδη 

πρώτης ανάγκης

Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης και ξεκούρασης για τους οδηγούς των τουριστικών 

λεωφορείων της παρούσας μελέτης, θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των 

παιδιών που συμμετέχουν στα θερινά προγράμματα (α’ και β’ ομάδας) του Δήμου 

Ιλίου θα είναι τουλάχιστον  50 θέσεων, ενώ η μεταφορά ορθίων απαγορεύεται 

ρητά.

• Να αναλάβει το κόστος για την ασφάλιση των παιδιών και την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του προγράμματος (Βεβαίωση 

συνεργασίας με ασφαλιστική εταιρεία).

• Να αναλάβει να φροντίζει την καθαριότητα των Κέντρων εφαρμογής του 

προγράμματος και να αποκαταστήσει τις φθορές που ενδεχομένως να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, με κόστος που θα βαρύνει τον 

ίδιο (Βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία καθαρισμών).

• Να αναλάβει το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών για την 

υλοποίηση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των αναμνηστικών 

συμμετοχής που θα απονεμηθούν στα παιδιά.

• Να αναλάβει το κόστος φωτογραφικής κάλυψης των δραστηριοτήτων και να 

παραδώσει φωτογραφικό υλικό από την υλοποίηση των προγραμμάτων μετά το 

πέρα αυτών στο Δήμο Ιλίου.
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• Να αναλάβει το κόστος οργάνωσης και πραγματοποίησης της «Τελετής Λήξης-  

παρουσίασης του Προγράμματος», εάν και εφόσον οι επιδημιολογικές 
συνθήκες το επιτρέπουν, μέσα σε ένα κλίμα εορταστικό και ψυχαγωγικό και η 

οποία θα περιλαμβάνει: α) συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των 

εργασιών του υλοποιηθέντος Προγράμματος, β) Catering για αριθμό ανάλογο των 

συμμετεχόντων παιδιών σε κάθε ΟΜΑΔΑ του Προγράμματος γ) φωτογραφική 

κάλυψη με ψηφιακή παράδοση των φωτογραφιών στο Δήμο Ιλίου και δ) ηχητική 

κάλυψη της εκδήλωσης. 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν συνάψει και εκτελέσει επιτυχώς τρεις 
τουλάχιστον συμβάσεις συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης κατά το χρονικό 

διάστημα από την 01/01/2018 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτου ποσού. Πρόσθετη πολυετής 

εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση 

της τεχνικής ικανότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο στον 

οποίον θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις/συμβάσεις συναφείς με το αντικείμενο της 

διακήρυξης που τους έχουν ανατεθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 01/01/2018 έως και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας μελέτης. Από τον 

ανωτέρω αναφερόμενο κατάλογο θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν συνάψει και εκτελέσει 

επιτυχώς τρεις τουλάχιστον συμβάσεις στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και αυτές 

εκτελέστηκαν ορθά, σε αντικείμενο συναφές με την παρούσα διακήρυξη κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα.

Εφόσον η σύμβαση αφορά αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, ο ως άνω κατάλογος 

περιέχει υποχρεωτικά, ως προς τα στοιχεία εμπειρίας, τα κάτωθι στοιχεία: α. Τίτλος και ΑΔΑΜ 

της σύμβασης β. Ονομασία Αναδόχου (μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της 

σύμβασης. γ. Αναθέτουσα Αρχή ή Αναθέτων Φορέας που αναθέτει τη σύμβαση. δ. 

Ημερομηνίες έναρξης -περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 

σύμβασης. ε. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. στ. Σύντομη περιγραφή του 
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αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι αυτό είναι συναφές με το 

αντικείμενο της παρούσας. Εφόσον η σύμβαση έχει ως αποδέκτη ιδιωτικό φορέα, ο ως άνω 

κατάλογος περιέχει υποχρεωτικά, ως προς τα στοιχεία εμπειρίας, τα κάτωθι στοιχεία: α. 

Επωνυμία του αναδόχου β. Επωνυμία του ιδιωτικού φορέα-αποδέκτη των αγαθών. γ. 

Συνολικό ποσό τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. δ. Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου. ε. Σύντομη 

περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι αυτό είναι 

συναφές με το αντικείμενο της παρούσας.

Επιπρόσθετα, ο κατάλογος αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτων φορέας, είτε από πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

από τα οποία να προκύπτει ότι παραλήφθηκε η σχετική παροχή υπηρεσιών χωρίς να 

διατυπώνονται παρατηρήσεις επί αυτών λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης είτε από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή, και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, από τα τιμολόγια πώλησης με 

αντίστοιχη δήλωση καλής εκτέλεσης του αποδέκτη των υπηρεσιών. Εφόσον δεν είναι δυνατή 

η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 

στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των 

παραπάνω δικαιολογητικών.

Δ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική του προσφορά και 

πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο και ISO 45001:2018 

ή ισοδύναμο. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

σύμβασης. Γίνονται δεκτά και νεότερες εκδόσεις των ανωτέρω προτύπων

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα υποβάλλονται είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 

ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 94) είτε σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ε. Ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τριετή επαγγελματική 

εμπειρία σε θέσεις ως υπεύθυνος του έργου. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με τη συμμετοχή 

σε αντίστοιχα έργα, γεγονός που θα πρέπει να αποτυπώνεται στο βιογραφικό σημείωμα του 

υπεύθυνου του έργου. 

Αντικατάσταση των προτεινόμενων στελεχών μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη αντίστοιχων 

προσόντων και με την έγγραφη συναίνεση του Δήμου.
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ΣΤ. Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και πριν την έναρξη του 
προγράμματος, υποχρεούται να καταθέσει ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων 
που θα απασχολήσει ανά σχολείο στο πρόγραμμα, την ειδικότητά τους (αποδεικτικά 
τυπικών προσόντων), τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και τις αναγγελίες πρόσληψης 
αυτών. 

Άρθρο 2
Ενδεικτικός προϋπολογισμός

1η ΟΜΑΔΑ:  " Θερινά Προγράμματα  Απασχόλησης Παιδιών"/Κ.Α.Ε.: 15.6473.0007

Α΄ υποομάδα: Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική 

τιμή μονάδας    

Αριθμός ημερών 
παροχής 

υπηρεσιών

Συνολική 
ενδεικτική 
δαπάνη

1

Πρόγραμμα θερινής 
ημερήσιας  
δημιουργικής 
απασχόλησης Παιδιών

συμμετοχή 260 6,88 € 20 35.776,00 €

Σύνολο Α΄ υποομάδας 35.776,00 €

Φ.Π.Α. 24% 8.586,24 €

Γενικό Σύνολο Α΄ υποομάδας 44.362,24 €

Β΄ υποομάδα: Αθλητικό Camp

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική 

τιμή μονάδας    

Αριθμός ημερών 
παροχής 

υπηρεσιών

Συνολική 
ενδεικτική 
δαπάνη

2 Αθλητικό CAMP συμμετοχή 260 6,67 € 20 34.684,00 €

Σύνολο Β΄ υποομάδας 34.684,00 €

Φ.Π.Α. 24% 8.324,16 €

Γενικό Σύνολο Β΄ υποομάδας 43.008,16 €

Γ΄ Υποομάδα: Πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική 

τιμή μονάδας    

Αριθμός ημερών 
παροχής 

υπηρεσιών

Συνολική 
ενδεικτική 
δαπάνη

3 Πρόγραμμα Παιδί και 
θάλασσα συμμετοχή 190 9,85 € 20 37.430,00 €

Σύνολο Γ΄ υποoμάδας 37.430,00 €

Φ.Π.Α. 24% 8.983,20 €

Γενικό Σύνολο Γ΄ υποομάδας 46.413,20 €



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6239a7e8227962d630e6ff3c στις 24/03/22 09:34
16

Σύνολο 1ης ομάδας 107.890,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 1ης ομάδας 25.893,60 €

Γενικό Σύνολο 1ης ομάδας 133.783,60 €

2η ΟΜΑΔΑ: Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία/Κ.Α.Ε.: 15.6473.0007

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική 

τιμή μονάδας    

Αριθμός ημερών 
παροχής 

υπηρεσιών

Συνολική 
ενδεικτική 
δαπάνη

4

Πρόγραμμα θερινής 
ημερήσιας 
δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών 
με αναπηρία

συμμετοχή 26 25,00 € 20 13.000,00 €

Σύνολο 2ης Ομάδας 13.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% 3.120,00 €

Γενικό Σύνολο 2ης Ομάδας 16.120,00 €

Σύνολο ομάδων 120.890,00 €

Σύνολο Φ.Π.Α. 24% 29.013,60 €

Γενικό Σύνολο ομάδων 149.903,60 €

Άρθρο 3
Πίνακας δικαιολογητικών (για τις δύο ομάδες)

1

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο 
στον οποίον θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις/συμβάσεις συναφείς με το 
αντικείμενο της διακήρυξης που τους έχουν ανατεθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 
01/01/2018 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της 
παρούσας μελέτης. Από τον ανωτέρω αναφερόμενο κατάλογο θα πρέπει να προκύπτει 
ότι έχουν συνάψει και εκτελέσει επιτυχώς τρεις τουλάχιστον συμβάσεις στο δημόσιο ή 
στον ιδιωτικό τομέα και αυτές εκτελέστηκαν ορθά, σε αντικείμενο συναφές με την 
παρούσα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, ο κατάλογος αυτός 
συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, είτε από 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από τα οποία να προκύπτει 
ότι παραλήφθηκε η σχετική παροχή υπηρεσιών χωρίς να διατυπώνονται παρατηρήσεις 
επί αυτών λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης είτε από 
βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, και 
εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, από τα τιμολόγια πώλησης με αντίστοιχη 
δήλωση καλής εκτέλεσης του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

2 Ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών
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3 Αναλυτικό προτεινόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων

4
Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο θα προκύπτει η τριετής εμπειρία του υπευθύνου του 
Έργου

5 Προφίλ της εταιρείας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό της

6

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών σχεδιασμού, οργάνωσης, λειτουργίας και 
αξιολόγησης του προγράμματος. Από την περιγραφή πρέπει να προκύπτει ο λεπτομερής 
σχεδιασμός της υπηρεσίας, η εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων βάσει της τεχνικής 
περιγραφής της υπηρεσίας, τα εργαλεία ελέγχου του έργου, η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

7
Βεβαίωση συνεργασίας με ασφαλιστική εταιρεία η οποία λειτουργεί νόμιμα και Δήλωση 
του υποψηφίου, ότι σε περίπτωση που κηρυχτεί ανάδοχος, θα αναλάβει την ασφάλιση 
των παιδιών, για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του προγράμματος 

8 Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων (όπως πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί)

9

Βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία καθαριότητας και Δήλωση του υποψηφίου, ότι σε 
περίπτωση που κηρυχτεί ανάδοχος, θα αναλάβει την καθαριότητα του χώρου και ότι θα 
αποκαταστήσει τυχόν φθορές που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος

10

Βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία μεταφορών προσώπων και Δήλωση του υποψηφίου, 
ότι σε περίπτωση που κηρυχτεί ανάδοχος, θα αναλάβει τη μεταφορά των παιδιών από 
την τοποθεσία εφαρμογής του προγράμματος προς τον τόπο επίσκεψης,  κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος

11 Δείγμα της ημερήσιας φόρμας παραλαβής και παράδοσης των παιδιών

12
Δείγμα του φακέλου του προγράμματος με ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό για τους 
γονείς (επιστολή καλωσορίσματος, ημερήσιο πρόγραμμα, ασφαλιστική κάλυψη, 
ερωτηματολόγιο κ.λπ.)  

13
Υπεύθυνη δήλωση, νομίμως υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλοι οι 
συνεργάτες του υποψηφίου αναδόχου, που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα, είναι υγιείς 
και δεν πάσχουν από κανένα ψυχιατρικό και μεταδιδόμενο νόσημα 

14
Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο και ISO 
45001:2018 ή ισοδύναμο. Γίνονται δεκτά και νεότερες εκδόσεις των ανωτέρω προτύπων.

Άρθρο 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α
Κριτήρια Βαθμολόγησης και Αξιολόγησης Υποψήφιων Αναδόχων

«Θερινά προγράμματα έτους 2022» 1η ΟΜΑΔΑ + 2η ΟΜΑΔΑ:
Συντελεστής 
βαρύτητας
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1 (Κ1) Υποδομή αναδόχου, Κατάσταση προσωπικού, Τίτλοι σπουδών και προσόντα 
αναδόχου και στελεχών. 20%

2
(Κ2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
(τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος, τρόπος σύστασης και λειτουργίας των 
ομάδων των παιδιών, δραστηριότητες, είδη και περιγραφή αυτών). 40%

3
(Κ3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Αναλυτικό πρόγραμμα 
ημερησίων δραστηριοτήτων και εκδρομών, ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα 
απασχόλησης παιδιών

40%

100%

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
Τμήματος Αθλητισμού, Νέας 
Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας

Ευάγγελος Γεράσης           
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Στυλιανός Μαριδάκης            
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Αναστασία Παπάζογλου        
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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