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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 
 
 
 
 
 

                        «Κατασκήνωση στην πόλη 2019» 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ο σχεδιασμός του περιεχόμενου του προγράμματος της Καλοκαιρινής 
Δημιουργικής Απασχόλησης αφορά αφενός στην ασφαλή φύλαξη των παιδιών κατά 
την περίοδο των θερινών διακοπών των σχολείων και αφετέρου μέσω των ειδικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων (αθλητικές, πνευματικές, εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εν γένει δημιουργικές), στην προαγωγή και ανάπτυξη 
της σωματικής, ψυχικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών. 

 
Ως περιεχόμενο του προγράμματος ορίζονται οι ακόλουθες ενότητες: 
 

Φύλαξη - Ασφάλεια 
Επειδή το έργο αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά,) 
κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, της σωματικής 
ακεραιότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η φύλαξη 
θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία θα συντονίζεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό. 
Η ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους υλοποίησης 
του προγράμματος περιλαμβάνει: 

 
1.Τη καθημερινή παρουσία ιατρού κατά την εκτέλεση του προγράμματος, κατά 

τις ώρες 8:00 έως 15:30. 
2. Την παροχή του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού υλικού. 
3. Την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του αναδόχου έναντι τρίτων 

(συμμετεχόντων παιδιών), για ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε αυτούς από πράξεις 
ή παραλείψεις του αναδόχου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και θα 
σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ 2019», διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων από 17-6-2019 έως και την 19-7-
2019. 

 
Ο ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση 

που θα αναφέρει ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προβεί σε σύναψη 
σύμβασης με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία που θα αφορά στην ασφάλιση των 
παιδιών κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Η ασφάλιση, αφού λάβει 
υπόψη της ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά θα λαμβάνουν μέρος σε 
ομαδικά και ατομικά αθλήματα στους ανοικτούς χώρους του Αθλητικού Κέντρου, θα 
κάνουν καθημερινή χρήση της πισίνας, καθώς και σε δραστηριότητες αθλητικές και μη, 
στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να καλύπτει: 

Θάνατο από ατύχημα 
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα 
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα 
Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα 
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Διάρκεια και ώρες λειτουργίας Προγράμματος 
Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 
έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019. 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε (5) εβδομάδες ή 25  ημερολογιακές 
ημέρες και ημερήσιας απασχόλησης οχτώ (8) ωρών, από τις επτά και μισή το πρωί 
(7:30) έως και τις τρεις και μισή μετά το μεσημέρι (15:30). Το ωράριο των 
δραστηριοτήτων θα είναι από τις 08:30 μέχρι 13.30. 

 
Κέντρα εφαρμογής του Προγράμματος 
Ο Δήμος, για την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα αξιοποιήσει κατάλληλες 
αθλητικές εγκαταστάσεις, ή άλλους χώρους  του Δήμου καθώς κάθε άλλη αθλητική 
εγκατάσταση εντός των ορίων του, που θα είναι διαθέσιμη . 
Η τελική επιλογή των χώρων που θα οριστούν ως Κέντρα Εφαρμογής του 
Προγράμματος, θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια: 

• Την υλικοτεχνική υποδομή και καταλληλότητα που διαθέτουν την δεδομένη 
χρονική  στιγμή εκκίνησης του προγράμματος. 

• Τον αριθμό αιτήσεων συμμετοχής των ωφελούμενων. 

• Την γεωγραφική θέση των χώρων, ώστε να καθίσταται εύκολη η προσβασιμότητα 
σε αυτούς από τους συμμετέχοντες ωφελούμενους. 

• Η κατά το δυνατόν ολιγότερη όχληση των δημοτών κατά τις ώρες εκτέλεσης του 
προγράμματος καθώς και η αυστηρή τήρηση του ωραρίου κοινής ησυχίας.  

 
Οργάνωση και Εποπτεία Προγράμματος 
Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  θα 
λειτουργήσει υπό την οργάνωση του αναδόχου και εποπτεία Θουκυδίδειου 
Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου, επιβλέποντας την άρτια λειτουργία 
του Προγράμματος «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 2019». 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει και ένα άτομο ως Εκπρόσωπο του Αναδόχου και 
Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συνεργάζεται και θα εποπτεύεται από  τον Δήμο.  
Ο Υπεύθυνος Έργου οφείλει να οργανώσει το πλαίσιο απασχόλησης των 
εμπλεκομένων στελεχών του προγράμματος (Εκπαιδευτών, Γυμναστών, Ιατρών και 
Καθαριστών) ώστε να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα των τμημάτων όπως αυτό θα 
οριστικοποιηθεί μετά από συνεργασία τον Δήμου, καθώς και να μπορεί να 
ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο διάστημα της Σύμβασης. 
Παράλληλα ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει, προς το 
προσωπικό που θα διαθέσει για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σαφείς και συγκεκριμένες 
οδηγίες για την υλοποίηση του αθλητικού, δημιουργικού και εκπαιδευτικού έργου και 
να μεριμνά για την ορθή (σύμφωνα με τη σύμβαση) εφαρμογή του. 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την εσωτερική αξιολόγηση (που θα διενεργεί ο 
ίδιος) ή από την εξωτερική αξιολόγηση (που θα διενεργείται από τον Δήμο) απόκλιση 
από τους όρους της σύμβασης όπως θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ Δήμου και Αναδόχου, 
ο Υπεύθυνος Έργου οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές 
ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των εμπλεκομένων 
στελεχών, όπου αυτό απαιτείται. 

 
Παραλαβή – Αποχώρηση παιδιών 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην φύλαξη των παιδιών και κυρίως κατά τη 
διάρκεια του χρόνου προσέλευσης το πρωί και κατά τη διάρκεια του χρόνου 
αποχώρησης  των παιδιών από τα κέντρα εφαρμογής του προγράμματος, με έμφαση 
στον τρόπο παραλαβής και παράδοσης των παιδιών, παρουσία «γραμματείας», ώστε 
να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο του συνωστισμού παιδιών και κηδεμόνων στους 
χώρους παραμονής των παιδιών. 
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Η προσέλευση των παιδιών στα Κέντρα Εφαρμογής του Προγράμματος θα γίνεται 
κατά το διάστημα 07:30 π.μ. - 08:30 π.μ. και η αναχώρηση κατά το διάστημα από 
13:30 έως 15:30. 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 
Κέντρο την ώρα της αναχώρησης. 
Ο ανάδοχος θα τηρεί ημερήσια φόρμα - έντυπο παραλαβής και παράδοσης των 
παιδιών 

 
Περιεχόμενο Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης 
Το πρόγραμμα της Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα είναι ένα 
πρόγραμμα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό και κυρίως θα 
στηρίζεται στην βιωματική προσέγγιση και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. 
Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την 
προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να 
εκφράζονται δημιουργικά. 
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. 

 
Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 
 
Δημιουργική Απασχόληση 
Η δημιουργική απασχόληση είναι το κυρίως μέρος του προγράμματος της 
«Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης» και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: 
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. 
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. 
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 τουλάχιστον μία εκδρομή ανά εβδομάδα. 
Οι παραπάνω δημιουργικές δραστηριότητες θα γίνονται από εξειδικευμένους 
πτυχιούχους παιδαγωγούς και ειδικά εκπαιδευμένους καλλιτέχνες. 

 
Αθλητικές δραστηριότητες – Αθλοπαιδιές 
Στις αθλητικές δραστηριότητες – αθλοπαιδιές περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
Κολύμβηση, βόλεϊ, Μπάσκετ, στίβος, ποδόσφαιρο, ενόργανη, ρυθμική, τένις, πινγκ 
πονγκ κ.λπ. σε συνδυασμό με αθλητικά παιχνίδια ή αθλητικούς αγώνες και άλλα. Οι 
αθλητικές δραστηριότητες θα γίνονται από εξειδικευμένους πτυχιούχους καθηγητές 
φυσικής αγωγής και μόνο. 
Ο ανάδοχος πρέπει και για τις δύο ενότητες να παρέχει τον απαραίτητο σε αριθμό και 
ειδικότητες προσωπικό, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί 
από τον ανάδοχο και τον εποπτεύοντα φορέα του προγράμματος.  
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Παροχή Υλικών 
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα υλικά και μέσα για την ορθή εκτέλεση των 
αθλητικών – πολιτιστικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του προγράμματος όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ακολούθως: 

• Αθλητικό Υλικό (μπάλες διάφορες για όλα τα αθλήματα, φιλέ, υλικά στίβου, κλπ) 

• Υλικό πολιτιστικών δραστηριοτήτων (χρώματα, πηλός, χαρτόνια κλπ) 

• Υλικό ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων: (επιτραπέζια παιχνίδια κλπ) 

• Ο ανάδοχος παρέχει καθημερινά ένα πρωινό φρέσκο σάντουιτς και ένα μπουκάλι 
νερό 500 ml σε κάθε παιδί. 

 
Καθαριότητα 
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού έτσι ώστε να 
διατηρούνται πάντα καθαροί όλοι οι χώροι που θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα 
«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 2019», κατά τις ώρες λειτουργίας του προγράμματος. 

 
Σύνθεση Ομάδων 
Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα 20 παιδιά με κατ’ 
αντιστοιχία ενός ειδικευμένου εκπαιδευτή. 
Για τα μικρότερα παιδιά τα γεννηθέντα το 2013, πρέπει να προβλεφθεί ένας 
ειδικευμένος εκπαιδευτής ανά 17 παιδιά. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο αριθμό εκπαιδευτών παιδαγωγών, 
καθηγητών φυσικής αγωγής και λοιπών ειδικοτήτων, κατ΄ αναλογία με τις ώρες 
ημερήσιας απασχόλησής τους ανά ομάδα εργασίας, όπως θα οριστεί τελικώς μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο ημερήσιο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων. 

 
Ειδικές Προδιαγραφές του Προγράμματος 
Οι ανάγκες του προγράμματος αφορούν στην υλοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών, 
ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και την παροχή ιατρικής 
κάλυψη, υπηρεσιών καθαρισμού και υπηρεσιών συντονισμού του προγράμματος. 
Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη στον 
Τομέα του Αθλητισμού, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στις ειδικότητες 
που προαναφέρθηκαν ούτως ώστε : 
α) να καλυφθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες του Προγράμματος και 
β) να διατηρηθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα. 
 
Να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο εμπειρίας των στελεχών απαιτείται και λόγω των 
διαφορετικών ομάδων στόχου που διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο 
πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με τις διαφορετικές ανάγκες τους. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται ημερησίως 
για  την διεξαγωγή του προγράμματος και να παρέχει τον απαιτούμενο αριθμό 
εξειδικευμένου προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση αυτού. 

 
Στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούνται πτυχιούχοι καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγοί, Καλλιτεχνικό προσωπικό και Ιατροί. Το καλλιτεχνικό 
προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο 
απασχόλησής τους. 
Οι εκάστοτε απασχολούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα που θα 
αποδεικνύουν την κατοχή πτυχίου, την ειδικότητα και όπου είναι απαραίτητο 
πιστοποίηση από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας με τις οποίες θα 
αποδεικνύεται η εμπειρία τους σε ανάλογα προγράμματα. 

 
 1. Ο ανάδοχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι εταιρία, φυσικό 

πρόσωπο ή ένωση/ κοινοπραξία με προϋπηρεσία και εμπειρία σε ίδια προγράμματα 
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και να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα Θερινά Προγράμματα Ημερήσιας Απασχόλησης με 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατυπωμένη επιτυχία από τους φορείς που 
συνεργάστηκαν. 

2. Παράλληλα θα πρέπει: 

• Να προσκομίσει ολοκληρωμένο ημερήσιο πρόγραμμα, 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 πρόγραμμα και θα 
επισκέπτονται τα παιδιά. 

• Να καλύπτει τις μεταφορές των παιδιών στα ειδικά αθλητικά κέντρα που θα 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 

• Να αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών (ασφαλιστήριο ζωής) για τις ώρες και 
ημέρες λειτουργίας του προγράμματος. 

• Να διαθέτει γιατρό για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του προγράμματος. 

• Να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη, ασφάλεια και συνοδεία των παιδιών κατά 
τη μεταφορά τους από τα κέντρα του προγράμματος στις εκδρομές, στις επισκέψεις 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, κολυμβητήρια κ.λ.π. με μεταφορικά μέσα 
που θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

• 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 μιας «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 θα πρέπει επίσης να φροντίσει ώστε η τελετή λήξης 
να περιλαμβάνει α) catering για τους γονείς και τα παιδιά β) φωτογραφική κάλυψη 
και φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή που θα παραδοθούν στο Δήμο καθώς και 
γ) ηχητική κάλυψη. 

 
 Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει να προσκομίσει τα κατά νόμο 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά απασχόλησης των στελεχών που έχει δηλώσει στην 
προσφορά του. 

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτή, για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσδιορίσει άμεσα αντικαταστάτη με τα ίδια τουλάχιστον 
προσόντα. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει να υλοποιήσει το πρόγραμμα 
διασφαλίζοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του προγράμματος. 

Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολοκληρία υπεύθυνος για την εφαρμογή 
των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου. 

Ακόμα ο ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολοκληρία υπεύθυνος για τυχόν 
δόλο, αμέλειες παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του 
προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για τυχόν βλάβες που θα 
προκύψουν εξαιτίας τούτων. 

Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για μισθό, 
ασφάλιση κύρια & επικουρική, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου. 
Κάθε είδους αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
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Ο Δήμος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, 
όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών από αυτό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο με την ανάληψη των καθηκόντων 
του, αναλυτικό σχέδιο οργάνωσης της εργασίας που αναλαμβάνει, κατάσταση του 
προσωπικού που θα απασχολήσει και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφα των 
ποινικών μητρώων ή υπεύθυνες δηλώσεις για αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών από 
τον Δήμο και πλήρη βιογραφικά σημειώματα τα οποία θα συνοδεύονται με υπεύθυνη 
δήλωση του αναδόχου. 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάσταση οποιουδήποτε 
προσώπου από το προσωπικό και ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί προς την 
υπόδειξη αυτή εντός τεσσάρων ημερών το αργότερο. 

 
Τέλος, εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον αναδειχθούν 
ανάδοχοι: 
Θα διαθέσουν το κατάλληλο προσωπικό για να καλύπτονται όλες οι ειδικότητες που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας. 
Το προσωπικό θα είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας, άδειας κ.λ.π.) θα αντικαθίσταται από άλλο 
άτομο,  για το οποίο θα ενημερώνεται η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί μη καταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο και το εξειδικευμένο 
του προσωπικό. Την πληρωμή του προσωπικού (αποδοχές, εισφορές κ.λ.π.) 
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 
δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του κ.λπ. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα καταγγέλλεται η 
σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, χωρίς καμία προειδοποίηση. 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 40.312,50 € χωρίς Φ.Π.Α 24% ή 
49.987,50 € με Φ.Π.Α 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6142.0019 του Δήμου έτους 
2019. 

 
Άλιμος,  Μάιος 2019 

         Ο Αν.Δ/ντης Διοικητικών Υπηρεσιών 

           

 

                          Δημήτρης Γεωργακόπουλος

 
 


