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Πξνυπνινγηζκφο
Φ.Π.Α 23%
χλνιν

48.780,49 επξψ
11.219,51 επξψ
60.000,00 επξψ
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ΔΡΓΑΙΑ : Γημιοσργική απαζτόληζη
παιδιών για ηο καλοκαίρι
ηοσ 2016
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 48.780,49 εσρώ πλέον ΦΠΑ
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2016».
Σν πξφγξακκα ζα δηαξθέζεη απφ ηηο 16 Ηνπλίνπ έσο ηηο 9 επηεκβξίνπ 2016 θαη
ζα έρεη …. πεξηφδνπο:
A’ Πεξίνδνο:16 Ηνπλίνπ έσο 8 Ηνπιίνπ
Β’ Πεξίνδνο: 9 Ηνπιίνπ έσο 29 Ηνπιίνπ
Γ΄ Πεξίνδνο: 22 Απγνχζηνπ έσο 9 επηεκβξίνπ
Σα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα είλαη ειηθίαο 6 έσο 13 εηψλ (γελλεκέλα απφ
2003 έσο 2010) θαη ην πξφγξακκα ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ηηο 07.30 έσο ηηο 16.00.
Γηα λα ηχρνπλ νη εξγαδφκελνη γνλείο κηθξφηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, o Γήκνο
ζα δηαζέζεη ηνπο ρψξνπο ηνπ 2οσ Γημοηικού τολείοσ Πεύκης και ηοσ 2οσ
Γσμναζίοσ Πεύκης, ην θνιπκβεηήξην θαη ηα αληίζηνηρα γήπεδα ηνπ ΠΔΑΠ ρσξίο
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, πιελ ηνπ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη δεκηψλ , θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο –
ζπλελλφεζεο κε ηελ Πξφεδξν ηνπ ΠΔΑΠ, θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ.
Ζ παξαπάλσ εξγαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/80, άξζξν 1,
4 θαη 11 "πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ", ηνπ Ν 3463/2006 "Ο Νένο
Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” θαη ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ Ν.4281/2014.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 48.780,49 εσρώ θαη
καδί κε ην ΦΠΑ 23%, ζην πνζφ ησλ 60.000,00 επξψ θαη ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ζηνλ Κ.Α. 00-6142.0013 απφ Σαθηηθέο
Πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ.
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ΔΡΓΑΙΑ : Γημιοσργική απαζτόληζη
παιδιών για ηο καλοκαίρι
ηοσ 2016

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Οη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα θάησζη:
- Δηθαζηηθά-θαιιηηερληθά-δσγξαθηθή- πειφο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο
- Μνπζηθή-παξαδνζηαθνί ρνξνί
- Λανγξαθία
- Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (νκαδηθά θαη αηνκηθά αζιήκαηα)
1. Πνδφζθαηξν/βφιιεπ/κπάζθεη
2. Πηλγθ-πνλγθ/ηέλληο
3. Κνιχκβεζε ζε πηζίλα ή/θαη αλνηθηή ζάιαζζα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ
εβδνκάδα κε πνχικαλ ηεο εηαηξείαο
4. Δπηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο-κνπζεία-εθδξνκέο ηνπιάρηζηνλ 1
θνξά ηελ εβδνκάδα κε πνχικαλ ηεο εηαηξείαο
5. Θεαηξηθφ παηρλίδη
6.
Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο γηα δηάθνξα επίθαηξα ζέκαηα, πνπ απαζρνινχλ
ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Θεκαηνινγία απφ ηνλ ππεχζπλν επφπηε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:
ρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο (κε βάζε ηεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο)
Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
Δλεκέξσζε θαη νξγάλσζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
Παηδνςπρνιφγν, λνζειεπηή
Τιηθά δξαζηεξηνηήησλ (ραξηηθά, θαπέια, κπινχδεο, ηαπηφηεηεο, αζιεηηθφ
εμνπιηζκφ απαξαίηεην γηα ηεο επηζθέςεηο ζηα πξνγξάκκαηα-δξάζεηο
θνιχκβεζεο αλνηρηήο ζάιαζζαο θαη
θνιπκβεηεξίνπ ζηηο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά ζηηο ινηπέο εθδειψζεηο θαη πνιηηηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο ηεο παξαζθεπήο θαγεηνχ)
Πνχικαλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο
Αζθαιηζηηθή θάιπςε ζπκκεηερφλησλ (αλαιπηηθφο πίλαθαο ζπκκεηερφλησλ
εξγαδνκέλσλ αζθαιηζκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα).

.. 2 ..
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα φια ηα παηδηά θαη γηα φιεο ηηο ψξεο θαη ηηο
εκέξεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα, κε ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Δθδξνκέο ζε βνπλφ, ζάιαζζα, κνπζεία, πάξθα αλαςπρήο, νεροτσοσλήθρες,
θνιχκβεζε, αζιεηηθνχο ρψξνπο κε πνχικαλ ηεο εηαηξείαο.
Δθδειψζεηο κε ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Άρθρο 1
Δμπειρία
Ζ εηαηξεία ή ην θπζηθφ πξφζσπν λα έρεη ζην παξειζφλ πινπνηήζεη παξφκνηα
πξνγξάκκαηα θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001-2008.
Άρθρο 2
Αζθάλεια
Αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε φια ηα παηδηά γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκέξεο παξακνλήο
ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα.
Παξνπζία ππεπζχλνπ ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα, κε αληίζηνηρε εξγαζηαθή
εκπεηξία.
Παξνπζία ηαηξνχ ή λνζειεπηή κε γλψζεηο Α΄ Βνεζεηψλ κε ην θαηάιιειν ΚΗΣ Α΄
Βνεζεηψλ.
ρέδην εθθέλσζεο ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, ππξθαγηάο.
Να έρεη εμαζθαιίζεη θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ γηα κεηαθνξά
ησλ παηδηψλ ζε πεξίπησζε θαχζσλα.
Ζ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παηδηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο
θαη κφλν κε ηελ επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Όια ηα πνχικαλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ παηδηψλ ζα
θέξνπλ δψλεο αζθαιείαο θαη ζα έρνπλ πεξάζεη φινπο ηνπο ηππηθνχο ειέγρνπο
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ.
ηηο εθδξνκέο ζην βνπλφ ή ζάιαζζα ζα απαζρνιεί ηα παηδηά εμεηδηθεπκέλν
επηπιένλ πξνζσπηθφ.
Άρθρο 3
Ποιόηηηα
Ζ εηαηξεία ή ην θπζηθφ πξφζσπν ζα εμαζθαιίδεη:
ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ άιισλ ρψξσλ
ρξήζεο εθκεηάιιεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λπθφβξπζεο Πεχθεο.
Καηάιιειν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ (δαζθάινπο, θαζεγεηέο ή θνηηεηέο
παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ θαηά πξνηίκεζε απφ ην Γήκν Λπθφβξπζεο – Πεχθεο)
Γεκηνπξγία ηκεκάησλ κε 20 θαηά αλψηαην φξην παηδηψλ
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Γηα δεκφηεο : 40,00 επξψ εβδνκαδηαίσο κε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζην
πξφγξακκα 2 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδσλ
Γηα θαηνίθνπο : 45,00 επξψ εβδνκαδηαίσο κε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζην
πξφγξακκα 2 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδσλ
Γηα ηνπο εθηφο Γήκνπ : 50,00 επξψ εβδνκαδηαίσο κε ππνρξέσζε
ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 2 ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδσλ
α)
β)
γ)
δ)
ε)

ε πεξίπησζε πνπ έλα παηδί ζπκκεηάζρεη ζε 2 πεξηφδνπο, ζα παξέρεηαη
έθπησζε 10%
ην δεχηεξν παηδί ηεο νηθνγελείαο ζα παξέρεηαη έθπησζε 10%
ηηο ηξίηεθλεο θαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζα παξέρεηαη έθπησζε 30%
ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζα παξέρεηαη έθπησζε 50%.
ηνπο αλέξγνπο κε πξνζθφκηζε θάξηαο αλεξγίαο ζα είλαη δσξεάλ.

Ζ κεηνδφηξηα εηαηξεία ζα εηζπξάμεη κφλν ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.
Σα ρξήκαηα ζα θαηαβάιινληαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ή ζε φπνηα άιιε Σξάπεδα καο
ππνδείμεη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ην πξφγξακκα, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
πξφγξακκα θαη δε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016.
Ζ είζπξαμε ζα γίλεη σο εμήο:
Mε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα
πξνθαηαβάιιεηαη ην πνζφ γηα λα νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή
Ο έιεγρνο ηεο θαηαβνιήο ζα είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ .
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