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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ :           ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΥΓΕΙΑΣ                                                               
ΤΜΗΜΑ:         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση   :  ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Τ.Κ.             :   11146    Γαλάτσι
Πληροφορίες : Παναγιωτοπούλου Χρυσούλα       
Τηλ.      :          213-2055425       
e-mail   :         merimna@galatsi.gr

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ –ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.784,00€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.  
ΚΑ 15.6484.0001:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ2

                                                                            
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή, αφορά στην παροχή υπηρεσιών,  Παιδικών Κατασκηνώσεων 2022, του Δήμου 
Γαλατσίου, δαπάνης 14.784,00€,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(13% & 24%),  που θα καταλογισθεί 
σε βάρος της πίστωσης Κ.Α. 15.6484.0001,  του προϋπολογισμού του 2022,  με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» και αφορά στη φιλοξενία παιδιών οικογενειών-κατοίκων 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,  ηλικίας 7 – 15 ετών, (όσα έχουν τελειώσει την Α΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου),  
σε κατασκηνωτικό κέντρο, μοιρασμένα σε  ομάδες, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022, σε 
κατασκηνωτικές περιόδους,  διάρκειας δεκατεσσάρων (14) διανυκτερεύσεων,  η κάθε μία. 

Στην ευχέρεια του Δήμου,  είναι,  να γίνει αύξηση αριθμού ατόμων,  μέχρι την κάλυψη του 
συνολικού ποσού,  του προϋπολογισμού μελέτης (14.784,00€ ), μετά από την επιτευχθείσα έκπτωση.
Οι υποχρεώσεις,  που βαρύνουν τον ανάδοχο,  αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη & Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.

Επειδή η αναθέτουσα αρχή,  δίνει ιδιαίτερη σημασία,  στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 
κατασκηνωτών της, θα ληφθούν υπ΄ όψη και τα παρακάτω κριτήρια,  που συνδέονται άμεσα,  με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης και που αφορούν,   ποιότητα, τεχνικά πλεονεκτήματα, αισθητικά 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνική υποστήριξη και τα οποία κατά φθίνουσα τάξη είναι: 

Γεωγραφική θέση

Απαραίτητη απόσταση κατασκηνωτικού κέντρου,  όχι μεγαλύτερη των 100 km,  από την έδρα 
του Δήμου ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, οδικού δικτύου,  χωρίς μεσολάβηση πορθμείου και απόσταση από 
Νοσοκομείο ή  Κέντρο Υγείας, έως 10 km.
  Να βρίσκονται εντός του Νομού Αττικής, για  να είναι τα παιδιά σε μικρή απόσταση,  από την 
κατοικία τους, για να νοιώθουν ασφάλεια, ώστε οι γονείς,  να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας και να τα επισκέπτονται με ευκολία, χωρίς να επιβαρύνονται με μεγάλη δαπάνη μετακίνησης,  
αφού αποτελούν μέλη ευπαθούς κοινωνικής ομάδας.

Να φιλοξενεί μικρό αριθμό παιδιών,  σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της, ώστε παιδιά και 
γονείς να αισθάνονται πιο  οικεία,  το χώρο της κατασκήνωσης και των ανθρώπων της. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, η απόσταση κατασκηνωτικού κέντρου από τη θάλασσα να είναι έως 18 km και η ύπαρξη 
δύο(2) τουλάχιστον πισινών, εκ των οποίων η μία παιδική, επαρκών διαστάσεων και ασφαλών για τη 
ψυχαγωγία και άσκηση ανάλογης ηλικίας παιδιών (να προσκομιστεί  άδεια λειτουργίας). 

Περιβάλλων Χώρος

Ο περιβάλλων χώρος,  θα πρέπει να είναι κατάλληλος, περιφραγμένος, πλήρως ελεγχόμενος, 
να πληροί τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές,  περί κατασκηνωτικών κέντρων και να φαίνεται,  
στην άδεια λειτουργίας. 

Οι εγκαταστάσεις
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Οι εγκαταστάσεις,  που θα πρέπει να υπάρχουν,  στον περιβάλλοντα χώρο είναι:
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8
2. Γήπεδο Basket
3. Γήπεδο Volley
4. Γήπεδο Beach volley
5. Γήπεδο TENNIS
6. Παιδική Χαρά 
7. Χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
8. 2 πισίνες (η μία παιδική)

Κτιριακές εγκαταστάσεις.
 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν:
 Μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις μαγειρείων, εστιατορίων, λουτήρων και αποχωρητηρίων, σε 

αριθμό ικανό,  να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατασκηνωτών,  που θα φιλοξενηθούν. Ντους και 
W.C σε άριστη κατάσταση,  με σύγχρονες εγκαταστάσεις, με παροχή ζεστού νερού καθ’ όλο το 
24ωρο, με φροντίδα και καθαριότητα,  κατά τακτά διαστήματα, (τουλάχιστον δύο(2) φορές),  καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής,  θα πρέπει να είναι επαρκείς,  για την 
εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων ατόμων και διατεταγμένοι έτσι ώστε,  να εξυπηρετούν όλους 
τους χώρους της κατασκήνωσης

 Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής υγιεινού νερού και τα λουτρά/τουαλέτες,  να διαθέτουν 
και ζεστό νερό,  σε επαρκή για όλους τους κατασκηνωτές ποσότητα,  καθώς και γεννήτρια 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,  για έκτακτες περιπτώσεις.

 Να διαθέτουν εγκαταστάσεις,  για τις συνήθεις κατασκηνωτικές δραστηριότητες (παιδική χαρά, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, κολύμβηση, εικαστικά, ψυχαγωγία κ.α.). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 
ύπαρξης πισίνας, αυτή θα πρέπει να τηρεί,  τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 Τα υπνωτήρια,  να αποτελούνται από μόνιμες εγκαταστάσεις ή  σκηνές,  με μόνιμη υπερυψωμένη 
βάση, από ύφασμα με διπλό κάλυμμα.

 Τα κρεβάτια,   να είναι μονά, διατεταγμένα σε ένα επίπεδο ή σε κουκέτες, διαστάσεων τέτοιων,  
που να μπορεί να κοιμηθεί παιδί ηλικίας,  έως 15 ετών. 

 Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα κίνησης των κατασκηνωτών, για να πραγματοποιούν θαλάσσια 
λουτρά,  τρεις ή τέσσερις (3 ή 4) φορές την εβδομάδα, εάν βέβαια οι κατασκηνώσεις δεν βρίσκονται 
κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι καθαρή και κατάλληλη,  για θαλάσσια λουτρά.

 Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,  στους χώρους 
διαμονής και ψυχαγωγίας των κατασκηνωτών. Ηλεκτροδότηση από πάροχο Ηλεκτρικής ενέργειας. 
Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρογεννήτρια,  που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος. Επίσης να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση,  τηλεφωνικών συνδέσεων.

 Να διαθέτουν πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, που θα καλύπτει το σύνολο του 
χώρου που λειτουργεί η κατασκήνωση. Επίσης απαραίτητο είναι να υπάρχει σχέδιο εκκένωσης της 
κατασκήνωσης,  σε περίπτωση πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλης θεομηνίας,  το οποίο να 
προσκομιστεί.

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

 Η επιχείρηση,  να παρέχει αναλυτικά,  τις ενέργειες και τους στόχους,  του ημερήσιου 
προγράμματος λειτουργίας και του εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής.

Διατροφή – Ψυχαγωγία – Υγεία

Ως ελάχιστες επιθυμητές προϋποθέσεις τίθενται:

 Πλήρης διατροφή των κατασκηνωτών,  που θα περιλαμβάνει πέντε(5) γεύματα ημερησίως, 
σύμφωνα με κατάλληλο διαιτολογικό πρόγραμμα,  προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών. Οι 
χώροι των μαγειρείων και της τραπεζαρίας,  θα πρέπει να πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές, να 
είναι άνετοι, λειτουργικοί και καθαροί,  σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
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 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα της φιλοξενίας,  που θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,  
το οποίο θα φροντίζει για την άθληση, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των παιδιών, με 
προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια,  της ημέρας.

 Οι αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις,  πρέπει να είναι απολύτως ασφαλείς και 
κατασκευασμένες,  σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και επαρκείς,  σε σχέση με τον 
αριθμό των φιλοξενουμένων ατόμων.

 Oι διαγωνιζόμενοι,  θα υποβάλλουν αναλυτικό ημερήσιο διαιτολόγιο και ημερήσιο ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα και δήλωση περί της ύπαρξης ή μη ασθενοφόρου. Σε κάθε πρόγραμμα,  θα 
αναφέρεται,  ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού,  για την τήρηση του προγράμματος, η 
ειδικότητα ενός εκάστου,  καθώς και ο υπεύθυνος του προγράμματος.

  Να διαθέτουν ομαδάρχες,
 Να διαθέτουν για την ασφαλή κολύμβηση των κατασκηνωτών,  είτε στο χώρο της κατασκήνωσης 

(πισίνα),  είτε στη θάλασσα,  προσωπικό με δίπλωμα ναυαγοσώστη.
 Να διαθέτουν ειδικό μάγειρα, βοηθό μάγειρα, προσωπικό μαγειρείου και τραπεζαρίας,  ανάλογα 

προς τον αριθμό των κατασκηνωτών,  για την καλή εξυπηρέτησή τους.
 Να διαθέτουν αναρρωτήριο, επαρκώς εξοπλισμένο και οργανωμένο, με αδελφή νοσοκόμα, 

πτυχιούχο σχολής τριετούς φοίτησης, η οποία να διαμένει στην κατασκήνωση,  όλο το 
εικοσιτετράωρο.

 Επίσης, να παρέχουν ιατρική περίθαλψη με γιατρό, ο οποίος,  θα βρίσκεται στην κατασκήνωση,  
όλο το εικοσιτετράωρο.

 Να παρέχουν την κατάλληλη ψυχαγωγία,  με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα,  στους 
κατασκηνωτές.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Αντικείμενο  του διαγωνισμού,  είναι η παροχή υπηρεσιών,  Παιδικών Κατασκηνώσεων 2022, του 
Δήμου Γαλατσίου. Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας,  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 
Οι διαγωνιζόμενοι,  θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά,  για το σύνολο παροχής υπηρεσίας. Το 
σύνολο της προσφερόμενης τιμής,  στο τιμολόγιο προσφοράς,  επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνεται 
ολογράφως.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας,  έχει προϋπολογισθεί  ενδεικτικά σε 14.784,00€ (με ΦΠΑ 13% και 
24%) σύνολο 15.000€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη,  θα καλυφθεί από την πίστωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022  και θα βαρύνει τον κωδικό (ΚΑ 15.6484.0001).
2. Διάρκεια σύμβασης
H φιλοξενία των παιδιών θα μοιραστεί ισάριθμα σε 2 κατασκηνωτικές περιόδους,  διάρκειας (14) 
διανυκτερεύσεων εκάστη , κατά τους μήνες  Ιούλιο – Αύγουστο 2022.
2.1. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται,  πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,  που 
δεν οφείλονται,  σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Αν λήξει,  η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή,  τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
3 Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή,  δίδεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται σε 
Ευρώ αριθμητικά.
Προσφορά,  που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται,  ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 
προκύπτει,  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά,  που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται,  ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση,  της Επιτροπής αξιολόγησης.
Προσφορές,   που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους της διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναθέτουσα αρχή,  δύναται με επιτόπιο έλεγχο,  να ελέγχει εάν ο ανάδοχος,  πληροί τις 
προϋποθέσεις,  που μνημονεύονται , στην υπ. αρ. M2 μελέτη.
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Με την κατάθεση προσφοράς,  θα προσκομίζεται και το αποδεικτικό κατάθεσης,  της αίτησης,  για τη 
νέα  άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης τρέχοντος έτους, σύμφωνα,  με την ισχύουσα κείμενη 
νομοθεσία,  καθώς και η άδεια του προηγούμενου  έτους (2022).
Επίσης,  με Υπεύθυνη Δήλωση,  ο υποψήφιος ανάδοχος,  θα δηλώνει, ότι θα προσκομίσει,  μόλις 
παραλάβει την νέα άδεια λειτουργίας,  για την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο.

                                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                      ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
                                                                                                                       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                 ΜΑΡΙΑ     ΓΚΟΓΚΟΥ
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