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ΕΦΑΠΛΞΖΞΛΕΜΕΡ ΔΘΑΑΝΕΘΡ 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

γεληθψλ ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  

1. Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο».  

3. Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

4. Ρνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

5. Ρνπ Λ. 3548/2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

6. Ρνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

7. Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».  

8. Ρνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α΄/204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

9. Ρνπ Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ Α/145/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο». 

10. Ρνπ Λ.4555/2018 «Ξξφγξακκα Θιεηζζέλεο Η» (ΦΔΘ 133/η.Α’ 19-7-2018) 

11. Ρσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπψλ (πιελ ησλ ήδε 

αλαθεξφκελσλ) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

12. Ν Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζα πινπνηεζεί κε ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 

ησλ 75.000,00€ ζηνλ Θ.Α.Δ.: 61.6198.3102 κε ηίηιν «Ινηπέο Ακνηβέο 

Ρξίησλ Θ.Γ.Α.Ξ.» πνπ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2021.  

13. Ρελ κε αξηζκφ 6/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.),  κε ζέκα 

«Ξεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο «ινπνίεζε Ξξνγξακκάησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 

Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.) – πεξεζίεο πνζηήξημεο θαη Ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.)», ηεο Γεκνηηθήο 
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Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.). 

14. Ρελ κε αξηζκφ 7/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), κε ζέκα 

«Ξεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο Γηελέξγεηαο Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ Ξαξνρή πεξεζηψλ «ινπνίεζε 

Ξξνγξακκάησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.) – 

πεξεζίεο πνζηήξημεο θαη Ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.)», ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.). 

 

 

 

ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ 

 

Γηα ηελ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΘΔΛΡΟΩΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΞΑΗΓΗΩΛ (Θ.Γ.Α.Ξ.) ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΩΦΔΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΟΔΩΛ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.)» 

Ξξνυπνινγηζκνχ 75.000,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% .  

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ αλάδεημε γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) θαη 

ηνπ αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΔΛΡΟΩΛ ΓΖΓΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΞΑΗΓΗΩΛ (Θ.Γ.Α.Ξ.) ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΩΦΔΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΚΔΓΑΟΔΩΛ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.)» ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 75.000,00 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. (24%), απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψκηζη (8 1/2) κελψλ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ σο άλσ 

πνζνχ. 
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ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ ΟΠΞΣΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 
CPV: 79952100-3 

 

                ΕΘΔΘΙΞΗΑ ΑΠΘΘΛΞΡ 

ΘΕΡΕΩΜ 

ΕΜΔΕΘΙΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ ΑΜΑ 

ΛΗΜΑ ΙΑΘ ΑΜΑ 

ΑΞΛΞ ΡΕ ΕΣΠΩ 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΞΙΩΛΘΡΘ (8 

1/2) ΛΗΜΩΜ 

ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 
1 550,00 4.950,00 

ΓΑΠΘΑΙΝΠ  ΑΓΓΙΗΘΩΛ 1     550,00  4.950,00 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

(Γ.Δ.) 
3 1.000,00 27.000,00 

ΓΔΛΗΘΩΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΩΛ 

(.Δ.) 
1 706,66 6.360,00 

ΘΑΘΑΟΗΠΡΔΠ/ΘΑΘΑΟΗΠΡΟΗΔΠ 6 310,00 16.740,00 

 
   

 
   

ΡΣΜΞΚΞ   60.000,00 επξψ 

     Φ.Ο.Α. 24%   14.400,00 επξψ 

ΡΣΜΞΚΞ   74.400,00 επξψ 

 

ΕΤΜΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ 

Ν ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ), ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζα εθηειεζηεί 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Λ.4412/2016. 

ΑΜΘΙΕΘΛΕΜΞ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.) έρνπλ 

σο ζθνπφ ηνπο ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο εκέξαο, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε αηνκηθή ή νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ 

νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ γνληψλ. Ρα 

Θέληξα κπνξνχλ λα δηαζπλδένληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ηνπο θνξείο θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνιηηηζηηθήο, αζιεηηθήο πεξηβαιινληηθήο θ.ι.π. ηνπηθήο παξέκβαζεο 

θαη αλάπηπμεο. Πηα Θέληξα δχλαηαη ε δπλαηφηεηα γηα εθκάζεζε παξαδνζηαθψλ θαη 

κνληέξλσλ ρνξψλ, κπαιέηνπ, ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, κπάζθεη, ηάε θβν λην, 

ζηίβνπ, πνδνζθαίξνπ, βφιετ, ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο, εξγαζηήξηα εηθαζηηθψλ θαη 

πνιηηηζκνχ, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, καζαίλσ ζθάθη, βνήζεηα ζηε ζρνιηθή 

κειέηε. Ρν πξφγξακκα ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο απνζθνπεί:  
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 Πηελ παξακνλή ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο 

πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηελ άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γνκψλ, ζε έλα πεξηβάιινλ επράξηζην θαη 

δεκηνπξγηθφ πνπ ζα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα θάζε παηδί κέζα απφ ην 

παηρλίδη, ηε κνπζηθή, ην ρνξφ, ηε δσγξαθηθή, ηελ έθθξαζε.  

 Λα αμηνπνηήζεη ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ παηδηνχ.  

 Λα δψζεη θίλεηξα θαη επθαηξίεο ζην θάζε παηδί.  

 Λα βνεζήζεη ηελ εξγαδφκελε κεηέξα.  

 

 

ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΑΜΘΙΕΘΛΕΜΞΣ 

 

Ρα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.ΑΞ.), γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ πξνβιέπεηαη λα παξέρνπλ ηηο 

παξαθάησ ππεξεζίεο:  

 

 γηεηλή θαη αζθαιή απαζρφιεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

παηδηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 ινπνίεζε πξνγξακκάησλ έθθξαζεο, ςπραγσγίαο, άζιεζεο  

 Αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ  
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Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαθάησ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.):  

 

1. 1ν Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ην 6ν  Γεκνηηθφ 

Πρνιείν Γήκνπ Κεγάξσλ (Αγ. Ησάλλνπ Σνξεπηαξά – Γαιηιαίνπ)  

2. 2ν Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ην 7ν  Γεκνηηθφ 

Πρνιείν Γήκνπ Κεγάξσλ (Αγ. Ησάλλνπ Θενιφγνπ )  

3. 3ν Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ην 1ν Γεκνηηθφ 

Πρνιείν Λ. Ξεξάκνπ (Θαξαγηψξγε Ησαθείκ 1)  

4. 4ν Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ην 9ν Γεκνηηθφ 

Πρνιείν Γήκνπ Κεγάξσλ ( Έμσ Βξχζε)  

5. 5ν Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ην 2ν Γεκνηηθφ 

Πρνιείν Γήκνπ Κεγάξσλ ( Πσθξάηνπο 26 & Νκήξνπ)  

 

Ζ Ξαξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.) ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζα εθηειεζηεί κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο:  

 

Α. Ξεξηβάιινλ ινπνίεζεο ηεο πεξεζίαο:  

Πηα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.) ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα εηθαζηηθψλ, ζεσξία ηεο κνπζηθήο, δηδαζθαιίαο ηεο 

αγγιηθήο, κέζα απφ ην παηρλίδη, αζιεηηθά πξνγξάκκαηα, παηρληδηψλ γιψζζαο θαη 

καζεκαηηθψλ & κνληέξλνπ ρνξνχ κε ηελ ζπκκεηνρή άλσ ησλ πεληαθνζίσλ (500) 

επηιεγκέλσλ παηδηψλ απφ ην Ξξφγξακκα «Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη 

Νηθνγελεηαθήο Εσήο» ηεο Δ.Δ.Ρ.Α.Α., πξνεξρφκελα απφ νηθνγέλεηεο ηνπ Γήκνπ 

καο, πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.  

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξνπζηψλ ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ε Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ βηβιία, θαηαρψξεζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο ησλ παξνπζηψλ.  
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Β. πεξεζίεο Αληηθείκελν ηεο πεξεζίαο:  

Γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηνλ 

αληίζηνηρν ηνκέα, ψζηε α) λα θαιπθζνχλ απνηειεζκαηηθά νη αλάγθεο θαη β) λα 

δηαηεξεζεί ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε πςειά επίπεδα.  

Λα ζεκεησζεί φηη ην πςειφ επίπεδν εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ απαηηείηαη θαη ιφγσ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζηφρνπ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα πνιχπινθν θαη 

πνιπεπίπεδν πιαίζην αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπο. 

 

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο:  

 Ξαξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη απαζρφιεζεο παηδηψλ ζην 

Ξξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ζηα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.). Ρα ηέζζεξα (4) απφ ηα πέληε (5) Θέληξα 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ιεηηνπξγνχλ ζε κία βάξδηα 

απφ Γεπηέξα σο Ξαξαζθεπή σο εμήο:  

 Απφ 16:00 έσο 20:00 θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν  

 Απφ 08:00 έσο 12:00 θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν  

 

Ρν έλα (1) απφ ηα πέληε (5) Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ 

(Θ.Γ.Α.Ξ.), ιεηηνπξγεί ζε κία (1) βάξδηα θαη κηζή απφ Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή σο 

εμήο:  

 Απφ 14:00 έσο 16:00 θαη 16:00 έσο 20:00 θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν  

 Απφ 08:00 έσο 10:00 θαη 10:00 έσο 14:00 θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν  

 Ρα Θέληξα δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο θαη 

θαηά ηηο αξγίεο ιφγσ ενξηαζκνχ εζληθνχ ή ηνπηθνχ γεγνλφηνο ή ενξηαζκνχ 

ηνπ Ξνιηνχρνπ Αγίνπ ηνπ Γήκνπ.  

 Ρα Θέληξα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη θαηά ηελ απφθαζε ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο.  

 

Οροζωπικό Αναδότοσ (ππνρξεσηηθά πξνζφληα κε πνηλή απνθιεηζκνχ).  

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ζην ζχλνιν δψδεθα (12) άηνκα.  

 

Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, νθείιεη 

λα ζέβεηαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δεδνκέλνπ φηη απηά απνηεινχλ δεκφζηα πεξηνπζία. 
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Απαζρφιεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκφ αηφκσλ, 

εηδηθφηεηεο: 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΔΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ 

ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 1 

ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΑΓΓΙΗΘΩΛ 1 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ (Γ.Δ.) 3 

ΓΔΛΗΘΩΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΩΛ (.Δ.) 1 

ΘΑΘΑΟΗΠΡΔΠ/ΘΑΘΑΟΗΠΡΟΗΔΠ  6 

  

ΡΣΜΞΚΞ 12 

 

Αλαιπηηθά:  

 

ΓΕΜΘΙΑ ΣΟΘΙΑ ΙΠΘΗΠΘΑ  

 

 Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 23 έσο 65 εηψλ.  

 Λα έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα αλά εηδηθφηεηα  

 Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.  

 Νη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 22 ηνπ 

παιιειηθνχ Θψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, 

δηθαζηηθή αληίιεςε θαη απαγφξεπζε, θιπ.).  

 
ΕΘΔΘΙΑ ΙΠΘΗΠΘΑ: 

 Γάζθαινο  Φσηνγξαθίαο: Ν δάζθαινο  Φσηνγξαθίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηπρίν ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν.  Βαζηθφο ηνπ ξφινο 

είλαη ηα παηδηά λα κάζνπλ ηα κπζηηθά ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηηο βαζηθέο 

ηερληθέο κέζα απφ παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο  ελψ παξάιιεια ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο  

ζηε θσηνγξάθηζε. 

  

 Γάζθαινο Αγγιηθήο γιψζζαο: Ν θαζεγεηήο Αγγιηθήο γιψζζαο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη πηπρίν ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηνο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ζε επηθπξσκέλν αληίγξαθν. Δίλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαη γηα ηελ δηδαζθαιία.  
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 Ρν Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηα παξαξηήκαηα ησλ 

Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζα 

παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηφζν γηα ηελ εχξπζκε 

εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία φζν θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηφ θαη ησλ πνιηηψλ. 

Όλο ηο προζωπικό σποτρεούηαι να ζσμβάλλει ζηην εύρσθμη λειηοσργία 

ηης δομής και να εκηελεί ηα καθήκονηα ποσ ηοσ αναθέηοσν. 

Πε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζδηνξίζεη άκεζα αληηθαηαζηάηε κε ηα ίδηα ηνπιάρηζηνλ 

πξνζφληα, δελ δηθαηνχηαη δε απνδεκίσζεο γηα φζεο ψξεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δελ 

πινπνηήζεθαλ. Νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απαζρνινχλ 

θαζεγεηέο κε εηδηθφηεηεο αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη. 

Ν αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη νθείιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη ηα θαηά λφκν πξνβιεπφκελα 

δηθαηνινγεηηθά απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ πνπ έρεη δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 

Απαξαίηεηνο Δμνπιηζκφο  

Ζ επζχλε ηεο παξνρήο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Θέληξα, βαξαίλεη ηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή 

Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.).  

 

Σξφλνο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

Ν ρξφλνο παξερφκελεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζπκβάζεσο κεηαμχ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ νθηψκηζη (8 1/2) 

κελψλ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ σο άλσ πνζνχ.  

 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ: 

1) Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ.  

2) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο ηνπο 

ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία, εξγαζηαθή λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θιπ. Θα επζχλεηαη δε έλαληη ησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ 

ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην θαη φρη ε πεξεζία.  
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3) Ν αλάδνρνο ζα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο 

δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Νθείιεη λα ηεξεί ηνπο ρψξνο θαζαξνχο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ηα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 

Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), θαζψο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε ησλ ρψξσλ.  

4) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ απαζρνινχκελν απφ απηφλ φηη ε 

Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), νπδεκία 

εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε απηφλ, αιιά νθείιεη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν 

απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ 

(Θ.Γ.Α.Ξ.) – (νξηζκέλνπο κε Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ) - αξκφδηα φξγαλα 

γηα ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξεη, φπσο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν ζηηο απνζθεπέο ηνπ 

θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ην θηίξην.  

5) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  

(α) λα έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΘΑ – ΔΡΑΚ ή ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αζθαιίζεη ή λα ην πξνζιάβεη 

κε φπνηνλ ηξφπν απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία επηηξέπεηαη.  

(β) λα ην πιεξψλεη θαλνληθά ζχκθσλα θαη αλαινγηθά κε ηηο πιεξσκέο πνπ 

γίλνληαη απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.ΔΓΖ.ΚΔ.).  

(γ) λα απνδεηθλχεη θάζε θνξά πνπ ππνβάιιεη ηηκνιφγην, φηη δελ νθείιεη 

«δεδνπιεπκέλα» ζην πξνζσπηθφ ηνπ δηαθνξεηηθά εθηφο ησλ άιισλ επηπηψζεσλ ζα 

δηαθφπηεηαη ε πιεξσκή ηνπ (εθ’ φζνλ έρνπλ γίλεη εκπξνζέζκσο νη αλάινγεο 

πιεξσκέο απφ ηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), εηδάιισο θακία ππνρξέσζε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο δελ 

αλαγλσξίδεηαη).  

6) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο 

αλάπαπζεο (ΟΔΞΝ) θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ ηηο αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο 

απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε.  

7) Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε, θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ή λνκηθφ) πξφζσπν.  

8) Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηα πξφζσπα πνπ ζα 

απαζρνιήζεη σο πξνο ηελ ζπλέπεηα, ηελ ζπκπεξηθνξά, ηελ εξγαηηθφηεηα, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Ξξνγξακκάησλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζσπηθφ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα, ν αλάδνρνο ζα απνκαθξχλεη ην 
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πξνζσπηθφ απηφ, απφ ηελ πεξεζία κε ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν θαη ζα 

αληηθαηαζηήζεη άκεζα αλαπιεξψλνληαο ην θελφ.  

9) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη ακέζσο θαη λα αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ  

10) Ζ Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), 

δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ 

θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε.  

11) Ν αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεί ζηελ εξγαζία ηνπ αλήιηθν ή 

αλειίθνπο. 

12) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη βηβιίν 

επηθνηλσλίαο,  

13) Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε εξγαζία ηνπ ζα είλαη αλεμάξηεηε θαη 

δελ ζα έρεη θακία ζρέζε κε άιιν πξνζσπηθφ κφληκν ή κε πνπ ζα δηαζέηεη ην 

Λνκηθφ Ξξφζσπν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

14) Ζ Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), 

ζα δηαζέζεη εηδηθφ ρψξν ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ θχιαμε ησλ αηνκηθψλ εηδψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί.  

15) Ρφζν ε θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ζηνλ αλάδνρν, φζν θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

κεηαβνιή θάπνηνπ φξνπ ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο ζχκβαζεο, κφλν κε έγγξαθν 

απνδεηθλχεηαη, ελψ απνθιείεηαη θάζε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν αθφκε θαη ν φξθνο.  

16) Ζ πξνζεζκία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθήο 

ηεο θαη ζα ηζρχζεη έσο ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ (75.000,00 € κε ΦΞΑ 24%).  

17) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε 

ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ηα ηειέθσλά ηνπ (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ) γηα 

νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα πξνθχςεη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαη λα 

επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο.  

18) Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ζα 

απνρσξήζεη απφ ηελ εξγαζία, ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε. 

ΠΞΟΞΡ ΟΚΗΠΩΛΗΡ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.).  

2. α) Ζ απνδεκίσζε (πιεξσκή) ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά 

δεδνπιεπκέλε, κε έθδνζε Σξεκαηηθνχ Δληάικαηνο κε ηελ πξνζθφκηζε απφ απηφλ 

ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηηκνιφγηα, θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ 

απαζρνινχκελσλ ηνπ, εμφθιεζε δεδνπιεπκέλσλ κε .Γ. ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη 
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ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηνπο Ν.Ρ.Α θαη ησλ 

Λνκηθψλ ηνπο Ξξνζψπσλ.  

(β) Θξαηήζεηο, θφξνη θ.η.ι. βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

(γ) Γηεπθξηλίδεηαη φηη: Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ, ε ζχλαςε 

ζπκθσλεηηθνχ εξγαζίαο, ε ιχζε, ε αλαλέσζε, ε δηαθνπή, ε θαηαγγειία θαη ε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ κηζζσηηθή ζρέζε 

ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο (αλάδνρν θαη 

εξγαδφκελν). 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε κε πξνζθφκηζε ησλ αλάινγσλ 

παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζηελ πεξεζία ζεκαίλεη φηη δελ ζα 

ηνπ θαηαβάιιεηαη ε απνδεκίσζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε.  

 

 

ΚΞΘΟΞΘ ΞΠΞΘ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιίν επηθνηλσλίαο κε ηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή 

Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), κε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζ’ 

απηφ ηπρφλ παξαιείςεσλ θαη παξαπφλσλ.  

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή 

πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ εγγξάθσο 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία .  

Ρα κεληαία πξσηφθνιια εθφζνλ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ παξαηεξήζεηο πνπ ζα 

απνηεινχλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο θαη ν εξγνιάβνο ζα κπνξεί λα θαηαζέζεη ην ηηκνιφγην 

εμφθιεζήο ηνπ. Δάλ ην πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ 

θαηά ηηο απφςεηο ηεο ππεξεζίαο παξαβάζεηο φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο εμνθιείηαη 

κελ ην κίζζσκα ηνπ πξνεγνχκελνπ κελφο αιιά ην πξσηφθνιιν ζα ππνβάιιεηαη 

ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή φπνπ ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη νη πξνηάζεηο απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία ππέξ ή θαηά γηα εμέηαζε θαη απνδνρή ή απφξξηςε ησλ 

παξαηεξήζεσλ επηβάιινληαο ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ.  

 

ΕΟΞΟΕΘΑ ΟΑΠΕΤΞΛΕΜΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ 

Βαζηθφο θξηηήο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ν ΞΔΘΛΝΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΘΔΛΡΟΩΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΞΑΗΓΗΩΛ 

(Θ.Γ.Α.Ξ.), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΛΞΗΓ.  

Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζηηο ππνδείμεηο 

ησλ αλσηέξσ ππεπζχλσλ νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Ρελ επνπηεία ησλ ηκεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζα έρεη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ 

Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ν νπνίνο ζα βεβαηψλεη καδί κε ηελ Δπηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπλνιηθνχ ή ηκεκαηηθνχ ζπκβάζεσο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ 

(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζηνλ αλάδνρν ην δειηίν γηα ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Γηα ηελ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ: «ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΙΑΘ ΚΕΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΙΕΜΠΩΜ ΔΗΛΘΞΣΠΓΘΙΗΡ ΑΟΑΡΤΞΚΗΡΗΡ ΟΑΘΔΘΩΜ (Ι.Δ.Α.Ο)» απφ 

αλάδνρν κεηνδφηε. Ρεο επηρείξεζε ……………………………… έδξα……………………………………... 

Νδφο ………………………………………………… αξηζκφο……….…................. ηειέθσλν 

………………………………………… Γ.Ν..……………………………………. Α.Φ.Κ ……………  

 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ 
ΑΠΘΘΛΞΡ 

ΘΕΡΕΩΜ 

ΕΜΔΕΘΙΘΙΞ 

ΙΞΡΞΡ ΑΜΑ 

ΛΗΜΑ ΙΑΘ ΑΜΑ 

ΑΞΛΞ ΡΕ ΕΣΠΩ 

ΡΣΜΞΚΞ 

ΞΙΩΛΘΡΘ (8 

1/2) ΛΗΜΩΜ 

ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 
1 550,00 4.950,00 

ΓΑΠΘΑΙΝΠ ΑΓΓΙΗΘΩΛ 1       550,00 4.950,00 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

(Γ.Δ) 

3 
1.000,00 27.000,00 

ΓΔΛΗΘΩΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΩΛ 

(.Δ.) 

1 
706,66 6.360,00 

ΘΑΘΑΟΗΠΡΔΠ/ΘΑΘΑΟΗΠΡΟΗΔΠ 6 310,00 16.740,00 

    

ΡΣΜΞΚΞ   60.000,00 επξψ 

     Φ.Ο.Α. 24%   14.400,00 επξψ 

ΡΣΜΞΚΞ   74.400,00 επξψ 

 

Ζ πξνζθνξά ηζρχεη θαη κε δεζκεχεη γηα δηάζηεκα ………………………….. απφ ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Ρφπνο – εκεξνκελία   

 

…………………………………….  
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ΡΣΓΓΠΑΦΗ ΣΟΞΤΠΕΩΡΕΩΜ 

 

Γηα ηελ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΘΔΛΡΟΩΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΞΑΗΓΗΩΛ (Θ.Γ.Α.Ξ.)» ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΘΝΗΛΩΦΔΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΟΔΩΛ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.)» απφ 

αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ :  

 

Άρθρο 1  

α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

«ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΔΛΡΟΩΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΞΑΗΓΗΩΛ (Θ.Γ.Α.Ξ.) ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΩΦΔΙΝΠ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΟΔΩΛ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.)».  

β) Νη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζηα θηήξηα (ζρνιεία) πνπ ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

ΘΔΛΡΟΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΞΑΗΓΗΩΛ (Θ.Γ.Α.Ξ.) ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), σο έρνπλ 

νξηζηεί παξαπάλσ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ νθηψκηζη  (8 1/2) κελψλ, απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ.  

γ) Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 75.000,00 Δπξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Ξ.Α 24%.  

 

Άρθρο 2  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016, ηνπ Λ. 3463/2006, ηνπ Λ.3548/2007 ΦΔΘ 68 Α’ , ηνπ Λ. 3852/2010 

ΦΔΘ 87α’ , ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 237/86 ΦΔΘ 110 Α΄, ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 13 Λ. 

2623/98 θαη ηνπ Ξ.Γ/ηνο 346/98 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

Άρθρο 3  

Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά είλαη:  

α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.  

β) Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο.  

γ) Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  

δ) Ρερληθή έθζεζε - πεξηγξαθή.  

ε) Ρν ηηκνιφγην πξνζθνξάο.  

 

 

Άρθρο 4  

Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαηίζεηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, ε νπνία ζα αθνξά ηελ 
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θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 24 %. 

 

Άρθρο 5  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη ηκεκαηηθά θάζε 

κήλα, κεηά ηελ ππνβνιή λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ θαη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απφ ηνλ αλάδνρν εληφο επιφγνπ ρξφλνπ. Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο ππεξεζηψλ εξγαζηψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) (άξζξν 221, 

παξαγξ.11δ/Λ.4412/16). Ρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο απαηηείηαη λα εγθξηζεί απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κφλν φηαλ δηαηππσζνχλ παξαηεξήζεηο απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο ή δηαηππσζνχλ δηαθσλίεο κέινπο ηεο επηηξνπήο. 

Άρθρο 6  

Πε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ 

εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο 

πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή 

πνζφ. 

 

Άρθρο 7  

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απνηειεί 

ακάρεην ηεθκήξην φηη έρεη επηζθεθζεί θαη έρεη πιήξσο ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηε 

ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηηο έρεη 

απνδερζεί. Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο, 

ήηνη ηελ ηερληθή έθζεζε, ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ δηαθήξπμε, θαζψο θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα 

εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο 

θαη φξνπο. Ξαξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ κε θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ 

επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

 

Άρθρο 8  

Ν θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Ζ δηαθήξπμε ζεσξείηαη εληαία 

θαη φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο απηήο, δελ ζα γίλεηαη 

απνδεθηή. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ 

ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε  
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Άρθρο 9  

Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ν ίδηνο, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

 

Άρθρο 10  

Ν αλάδνρνο αθνχ είλαη ππεχζπλνο ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ, είλαη ππνρξεσκέλνο, 

ρσξίο λα ακειεί, λα αλαθνηλψλεη ζηνλ πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) ηηο απεπζπλφκελεο ή 

θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, 

ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεη.  

 

Άρθρο 11  

Πχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηφζν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, 

κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο. Ν απφ ηελ ππεξεζία θάζε είδνπο έιεγρνο πνπ 

ζα αζθεζεί, θαζφινπ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε. 

 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο  Ν Ξξφεδξνο 


