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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση του κοινωνικού προγράµµατος φιλοξενίας ΑµεΑ του Δήµου 

Αµπελοκήπων Μενεµένης σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021. 

Σύµφωνα και µε το άρθρο 75 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» αναφορικά µε τις 

αρµοδιότητες των δήµων, περ.ε παρ.1 όπου αναφέρεται ότι «Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε 

την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, 

βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων», η εφαρµογή 

κοινωνικών προγραµµάτων ειδικότερα για τα παιδιά αποτελεί κύριο µέληµα του δήµου. 

Ο Δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης ευαισθητοποιηµένος στα θέµατα που αφορούν τα ΑµεΑ και γνωρίζοντας τις 

ιδιαιτερότητες αυτών των ατόµων καθώς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τόσο τα ίδια τα άτοµα όσο και οι 

οικογένειες τους, προσπαθεί να τους βοηθήσει προσφέροντας τους δεκαπέντε (15) ηµέρες θερινές διακοπές, στις 

ειδικά εξοπλισµένες κατασκηνώσεις. O βασικός σκοπός του προγράµµατος εκτός από την ψυχαγωγία τους είναι και 

η θεραπευτική τους αγωγή µέσα από αµµοθεραπείες και κινησιοθεραπείες µέσα στο νερό. 

Οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις που πρόκειται να φιλοξενήσουν τα άτοµα, θα πρέπει να έχουν άδεια ίδρυσης και 

άδεια λειτουργίας εξοχών, ήτοι να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπ. 

Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε αριθµ. 1277/89 (ΦΕΚ Β 199) «Κωδικοποίηση και συµπλήρωση των 

προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης αδείας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών» και στον Ν.749/48 (ΦΕΚ 

Α’ 200) «Περί παιδικών εξοχών και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων» καθώς και στις τροποποιήσεις αυτών καθώς 

και την δυνατότητα φιλοξενίας του συνολικού αριθµού των παιδιών του προγράµµατος στις διάφορες 

κατασκηνωτικές τους περιόδους. 

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας φιλοξενίας των ΑΜΕΑ θα γίνει µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Η ανάθεση θα αφορά την θερινή περίοδο έτους 2021 και θα επιβαρύνει τον 15.6482.02 µε τίτλο «Έξοδα 

λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών- φιλοξενίας» του προϋπολογισµού έτους 2021. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από 

ιδίους πόρους. 

 

 

 

Φιλοξενία ΑµεΑ 

 του δήµου σε κατασκηνώσεις  

κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021 
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ΙI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο σύµβασης 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση φιλοξενίας ΑΜΕΑ του δήµου κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021. 

 

Συµβατικά στοιχεία 

Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

2. Η τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  

3. Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η προσφορά του αναδόχου 

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις όπως ισχύουν:  

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις” 

4. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 

 

Πρόγραµµα 

Αναλυτικότερα η δοµή του προγράµµατος «Φιλοξενία ΑµεΑ σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο» έχει ως 

εξής: 

Για την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2021, ο Δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης θα υλοποιήσει το παραπάνω 

πρόγραµµα για τα Άτοµα µε Αναπηρία, στηρίζοντας το Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑµεΑ που 

λειτουργεί στο Δήµο καθώς και άτοµα ΑµεΑ του Δήµου µας.  

Φιλοξενία 65 παιδιών ΑµεΑ για χρονικό διάστηµα 15 διανυκτερεύσεων 

Συνολικά µε το πρόγραµµα αυτό θα φιλοξενηθούν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο  

65 ΑµεΑ του Δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης. 

Για τα Άτοµα µε Αναπηρία που θα συµµετάσχουν δε θα υπάρχει επιβάρυνση συµµετοχής  
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. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης..  

 

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των ΑµεΑ θα γίνει από το ειδικό προσωπικό του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης ΑµεΑ που 

λειτουργεί στο Δήµο και θα αφορά σε ΑµεΑ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Δηµιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ 

του Δήµου καθώς και Άτοµα µε Αναπηρία του Δήµου.  

 

Διάρκεια σύµβασης 

Η ανάθεση θα αφορά την θερινή περίοδο του έτους 2021. 

Η χρονική διάρκεια των 15 διανυκτερεύσεων θα πραγµατοποιηθεί στην χρονική περίοδο τέλη Αυγούστου µε µέσα 

Σεπτεµβρίου. 

Ο ανάδοχος µε την προσφορά του θα πρέπει να προσδιορίσει τον διαθέσιµο αριθµό θέσεων ενώ θα πρέπει να 

καλύπτει όλο τον ζητούµενο αριθµό των κατασκηνωτών που επιθυµεί ο δήµος. 

 

 

Κατασκηνώσεις-Εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στον νοµό Θεσσαλονίκης και ειδικότερα 

στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Καβάλας, να βρίσκονται σε πλούσιο φυσικό περιβάλλον. 

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε κατοικηµένη περιοχή και σε κρατικά ιδρύµατα παροχής 

ιατρικών υπηρεσιών και να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη διαµονή των ΑµεΑ. 

Επιπλέον, να βρίσκονται σε µακρινή απόσταση από περιοχή µε οικόσιτα ζώα, για τον κίνδυνο αλλεργιών, 

τσιµπηµάτων από έντοµα κτλ, µακριά από βιοµηχανικές ζώνες, κεντρικές οδικές αρτηρίες ανθυγιεινές εστίες και να 

είναι απαλλαγµένες από θόρυβο και κάθε άλλου είδους ενόχληση. 

Οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων θα πρέπει να αποτελούνται από κτίρια και µόνιµες κατασκευές, 

αποκλειοµένων των αντίσκηνων. Συγκεκριµένα, µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις διαµονής, µαγειρείων, 

εστιατορίων, αποχωρητηρίων και λουτήρων, σε αριθµό ανάλογο προς τον αριθµό των φιλοξενούµενων 

κατασκηνωτών. Επίσης, 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 θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική γεννήτρια, διακοπή ρεύµατος καθώς και πλήρες 

σύστηµα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. 
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Παροχές 

Οι κατασκηνώσεις να διαθέτουν εγκαταστάσεις για τις συνήθεις κατασκηνωτικές δραστηριότητες (παιδική χαρά, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, κολύµβηση, εικαστικά, θέατρο, ψυχαγωγία κ.α.) και επιπλέον, αν είναι δυνατόν 

εγκαταστάσεις πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και άλλων πιστοποιηµένων δραστηριοτήτων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πισίνας, αύτη θα πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις ήτοι 

Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όµοια περί λειτουργίας 

κολυµβητικών δεξαµενών και την ΔΥΓ2/80825/05/06. 

Ως ελάχιστο προαπαιτούµενο για την συµµετοχή στον διαγωνισµό θεωρούνται τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικές 

δραστηριότητες σε ίση σχετική αναλογία αθλητικές και ψυχαγωγικές αντίστοιχα (πχ. volley, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, 

µουσική, χειροτεχνίες, σκάκι, θέατρο κλπ). 

 Η επιχείρηση θα παρέχει εξ΄ ιδίων κάθε είδους παροχή και εξυπηρέτηση στους φιλοξενούµενους και όχι µέσω 

τρίτων. Θα παρέχει αναλυτικά τις ενέργειες και τους στόχους του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας και του 

εβδοµαδιαίου προγράµµατος διατροφής.  

 

 

Διαιτολόγιο 

Η κατασκήνωση θα πρέπει να προσφέρει στα ΑµεΑ πέντε γεύµατα ηµερησίως (πρωινό, πρόγευµα, γεύµα, πρόδειπνο 

και δείπνο ) τα οποία θα είναι πλήρη, ελεγµένα και από άριστης ποιότητας υλικά µε ιδιαίτερη µέριµνα σε 

εγκεκριµένο διαιτολόγιο σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Επίσης το µαγειρείο να διαθέτει κατάλληλο και ασφαλή εξοπλισµό παρασκευής φαγητού.  

 

Προσωπικό 

Τα ΑµεΑ θα µένουν µαζί µε τα εξειδικευµένα και καταρτισµένα στελέχη υπό την επίβλεψη των οποίων θα 

βρίσκονται. 

Ειδικότερα, να έχει εξασφαλιστεί η πλαισίωση της κατασκήνωσης µε τον απαραίτητο αριθµό στελεχών του 

προσωπικού όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της ΥΑ 1277/89 ήτοι  

1/ Ενός (1) Συντονιστή αποφοίτου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής ή σε έλλειψη υποψηφίων, µε τα προσόντα αυτά 

απόφοιτοι Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυµνασίου και ευδόκιµα κατασκηνωτική εµπειρία.  

2/ Ενός (1) Επιµελητή για κάθε 60 κατασκηνωτές αποφοίτου Β' Τάξεως Λυκείου ή της 4ης τάξεως παλαιού τύπου 

Γυµνασίου.  

3/ Ενός (1) Οµαδάρχη για κάθε (10) παιδιά.  

Τα στελέχη αυτά πρέπει να είναι του αυτού φύλλου µε τους κατασκηνωτές και να προέρχονται από τις Σχολές 

Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών.  

Επίσης, πρέπει να υπάρχει όλο το εικοσιτετράωρο στελεχωµένο και οργανωµένο αναρρωτήριο µε νοσοκόµα και 

επισκέπτη γιατρό σε καθηµερινή βάση.  
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Επιπλέον θα πρέπει στις εγκαταστάσεις να υπάρχουν: 

Ένας γιατρός, ένας νοσοκόµος και ένας συνοδός µε γνώσεις για Άτοµα µε Αναπηρία, ένα συνοδός για κάθε (5) 

αυτοεξυπηρετούµενα παιδιά µε ελαφρά διανοητική υστέρηση, ένας συνοδός για κάθε (3) αυτιστικά άτοµα, ένας 

συνοδός για κάθε ένα (1) άτοµο µε βαριές σωµατικές ή νοητικές εκπτώσεις, ένας συνοδός για κάθε (2) άτοµα που 

πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά) και ένας συνοδός για κάθε ένα παραπληγικό άτοµο.  

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πολυετή εµπειρία στο αντικείµενο και ιστορικό λειτουργίας που θα εγγυάται την 

ασφαλή και χωρίς προβλήµατα διαβίωση των κατασκηνωτών.  

Στον τόπο αναχώρησης και επιστροφής θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κατασκήνωσης, ο οποίος θα επιβλέπει 

τον ασφαλή τρόπο επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και τη µεταφορά όλων των κατασκηνωτών.  

 

 

 

Μεταφορά παιδιών 

Η µετακίνηση των ΑµεΑ θα γίνει µε λεωφορεία και µε ευθύνη του αναδόχου από το σηµείο που θα υποδείξουν οι 

αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου προς την κατασκήνωση και αντίστοιχα στην επιστροφή. Στα λεωφορεία θα υπάρχουν 

συνοδοί υπεύθυνοι για την επιτήρηση και ασφάλεια των ΑµεΑ 

Η διεύθυνση της κατασκήνωσης είναι υπεύθυνη τόσο για τον αριθµό λεωφορείων που θα διαθέσει, όσο και για τους 

συνοδούς που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε λεωφορείο, (τουλάχιστον δύο σε κάθε λεωφορείο), καθώς και για την 

άφιξη των ΑµεΑ µετά την διαµονή στην κατασκήνωση που επίσης θα γίνει υπό την ευθύνη της διεύθυνσης της 

κατασκήνωσης στους χώρους από όπου έγινε και η αναχώρησή τους, όπου και θα τα παραλάβουν οι κηδεµόνες 

τους. 

Στον τόπο αναχώρησης και επιστροφής θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κατασκήνωσης, ο οποίος θα επιβλέπει 

τον ασφαλή τρόπο επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και τη µεταφορά όλων των κατασκηνωτών. 

Το κόστος µεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο. 

Τέλος, η µεταφορά των ΑµεΑ από και προς την κατασκήνωση θα γίνεται µε ευθύνη της επιχείρησης και το κόστος 

θα το επιβαρύνεται αυτή, ενώ τα µέσα µεταφοράς θα τηρούν τις προδιαγραφές του Υπουργείου µεταφορών. 

 

 

Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-

σύµβασης εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση 

της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στο σύνολο της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της ΣΔΣ και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια 

ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία αναφορικά µε τις µεταφράσεις. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

 

Τρόπος πληρωµής –Κρατήσεις 

Η πληρωµή των τιµολογίων θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που θα συνοδεύονται από 

τα νόµιµα δικαιολογητικά και µε βάση τα παιδιά που τελικά ανέλαβε ο ανάδοχος να φιλοξενήσει. 

Σε περίπτωση αποχώρησης παιδιών από τον χώρο της κατασκήνωσης, πριν την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου 

χρόνου διαµονής, και ειδικότερα πριν την τρίτη ηµέρα, ο ανάδοχος θα κρατήσει από το ποσό της συµµετοχής των 

γονέων αναλογικά για τις ηµέρες παραµονής ενώ δεν θα έχει αξιώσει πληρωµής από τον δήµο για τα παιδιά αυτά.  

Σηµειώνεται ότι για την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων απαραίτητο δικαιολογητικό είναι µια κατάσταση (ή 

βεβαιώσεις) που να αναφέρει τα ονόµατα των παιδιών που φιλοξενήθηκαν, το χρονικό διάστηµα παραµονής τους και 

υπογραφή από τους γονείς για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και την 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-

2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 

4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η 

προθεσµία πληρωµής ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον 

οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου. 

 

Δικαίωµα ελέγχου 

Ο δήµος έχει το δικαίωµα κατά την διάρκεια της σύµβασης, οποιαδήποτε στιγµή αποφασίσει η αρµόδια επιτροπή η 

οποία θα ορισθεί, να επισκεφθούν τους χώρους, εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης του αναδόχου προκειµένου να 
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διαπιστώσουν εάν πληρούν τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις για την φιλοξενία των παιδιών και εάν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από την σύµβαση. 

 

ΙΙΙ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Β) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΑ 

Αριθµός 

παιδιών 
Ηµέρες 

Ηµερήσιο 

κόστος/άτοµο 
Καθαρό Ποσό ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

(1) (2) (3) (4)=(1)*(2)*(3) (5) (6)=(4)+(5) 

65 15 41,50 40.462,50 5.705,21 46.167,71 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ 

Είδος παρεχόµενης υπηρεσίας Ποσοστό Αξία ανά υπηρεσία 

Ποσοστό 

ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  (10) (7)=(4)*(10) (12) (5)=(7)*(12) (13)=(7)+(5) 

1. Διανυκτέρευση 90% 36.416,25 13,0% 4.734,11 

  

2. Εστίαση, Λοιπές/Διάφορες 

παρεχόµενες υπηρεσίες 10% 4.046,25 24% 971,10 

Σύνολο 40.462,50   5.705,21 

46.167,71 

 

 

 

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισµός θα αφορά συνολικό ποσό ανάθεσης πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο 

ευρώ και δώδεκα λεπτά συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και 24%. 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-

Αθλητισµού-Πολιτισµού 

 

 

 Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.Πολιτικής 

 

Ρουσσέτη Μαγδαληνή  Πασχαλίδου Αικατερίνη 

 


