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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση πολιτιστικών, 
καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος 
«Summer Camp Διονύσου 2017» στο Δήμο Διονύσου  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για 
όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 
του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή 
του” 

2. Το εδ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που είναι 
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί 
να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που 
αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την 
εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων 
ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

3. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση Summer 
Camps στο Δήμο, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Το καλοκαίρι του 2015 διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Διονύσου πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών με τίτλο «Καλοκαιρινές Δράσεις Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Summer Camp 
2015», από τον ΟΝΑΠ «ΘΕΣΠΙΣ» και το Δήμο Διονύσου. Το πρόγραμμα φιλοξενήθηκε σε τέσσερα σχολεία 
και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και διήρκησε έξι εβδομάδες, όπου κάθε δύο εβδομάδες αντιστοιχούν 
σε μία περίοδο. Στην Α΄ περίοδο συμμετείχαν 450 παιδιά, στη Β΄ περίοδο 350 και στη Γ΄ 300. Επίσης, 200 
παιδιά συμμετείχαν για δύο περιόδους στο Αθλητικό Camp και άλλα 40 παιδιά συμμετείχαν σε καλοκαιρινές 
κατασκηνώσεις στο Σούνιο. Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης περιελάμβανε δραστηριότητες όπως 
εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική αγωγή, αθλοπαιδιές κ.α.  
 
Το δεύτερο Summer Camp 2016 του Δήμου Διονύσου υλοποιήθηκε χρονικά σε 4 περιόδους (8 εβδομάδες) 
με σκοπό τη φιλοξενία ακόμα περισσότερων παιδιών και την εξυπηρέτηση ακόμα περισσότερων οικογενειών 
και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για το Camp χρησιμοποιήθηκαν εγκαταστάσεις σε πέντε σχολεία 
(Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη) και εξυπηρέτησε παιδιά από όλο το Δήμο. Το 
Αθλητικό Camp λειτούργησε παράλληλα με το Δημιουργικό-Ψυχαγωγικό Camp καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. Στην Α΄ περίοδο συμμετείχαν 890 παιδιά, στη Β΄ περίοδο 745, στη Γ΄475 ενώ στη Δ΄ 
περίοδο συμμετείχαν 318 παιδιά.  
 
Το Summer Camp αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο στους δημότες, 
προσφέροντας δημιουργικές διεξόδους στα παιδιά και μαθαίνοντάς τους τα οφέλη της άθλησης και του 
υγιεινού τρόπου ζωής, καλλιεργώντας τους αξίες ευγενούς άμιλλας, γεμίζοντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο 
χρόνο τους με πλούσιες δραστηριότητες, εμπειρίες, δράση και γνώση. Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, το Summer Camp αποτελεί μια σημαντική κοινωνική παροχή του Δήμου, παρέχοντας 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
καθηγητών, στηρίζοντας στην πράξη οικογένειες της πόλης μας, οι οποίες με ένα συμβολικό κόστος μπορούν 
να προσφέρουν ένα χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι στα παιδιά τους, με αθλητικά δρώμενα, παιχνίδια 
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και άλλες δραστηριότητες. Στόχος μας είναι τα παιδιά να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν 
μέσα από διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα να μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους 
εργαζόμενους γονείς της πόλης μας μετά το κλείσιμο των σχολείων, γεγονός που τεκμηριώνει την ανάγκη 
συνέχισης του Προγράμματος και επέκτασής του. 
 
Περιεχόμενο του Προγράμματος 
 
Για τους ως άνω λόγους, προτείνεται η διοργάνωση και λειτουργία για τρίτη συνεχή χρονιά του 
προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2017» το οποίο θα περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες, ήτοι: 
 
Δημιουργικό - Ψυχαγωγικό Camp:  Θα βασιστεί στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα από 
προγράμματα και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, 
αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται 
δημιουργικά, να αξιοποιούν τις ικανότητές τους και να λειτουργούν μέσα σε ομαδικό πνεύμα.  Αποσκοπεί 
στην κάλυψη καλλιτεχνικών & ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών, καθώς και την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων και ταλέντων τους.  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών και οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν σε 
τέσσερα σχολεία του Δήμου: 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου 
- Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης 
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου 
- Πρώην Εκπαιδευτήρια Καργάκου 

 
Μετά το πέρας των πανελληνίων εξετάσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Γυμνάσια Αγίου Στεφάνου και 
Κρυονερίου για τη Β’ και Γ’ περίοδο. 
 
Αθλητικό Camp: Αποσκοπεί στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παιδιών, καθώς και τη διεύρυνση 
των αθλητικών τους δεξιοτήτων και ταλέντων, μέσω νέων αθλητικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 – 14 ετών και οι εξωτερικές δραστηριότητες θα φιλοξενούνται στο Κόκκινο 
Χωράφι, ενώ το υπόλοιπο του προγράμματος θα υλοποιείται στο Δημοτικό Σχολείο της Ροδόπολης.  
 
Η τελική επιλογή των Σχολείων που θα οριστούν ως Κέντρα Εφαρμογής του Προγράμματος, θα γίνει με 
κριτήριο τους χώρους που διαθέτουν τα Σχολεία και το σημείο που βρίσκονται γεωγραφικά στο Δήμο, ώστε 
να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα Κέντρα (Σχολεία). 
 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθεί σε 4 περιόδους: 
 
Α’ Περίοδος: 19/06/2017 έως 30/06/2017 

Β’ Περίοδος: 03/07/2017 έως 14/07/2017  

Γ’ Περίοδος: 17/07/2017 έως 29/07/2017  

Δ’ Περίοδος: 28/08/2017 έως 08/09/2017 

 
Τονίζεται ότι κατά την Δ’ Περίοδο θα χρησιμοποιηθούν λιγότερα σχολεία για την εφαρμογή του 
προγράμματος λόγω μειωμένης συμμετοχής.  
 
Τα Camps θα λειτουργούν Δευτέρα – Παρασκευή. Η άφιξη των παιδιών θα γίνεται από τις 8:00 έως τις 8:30 
και η αναχώρηση από τη 13:10 – 13:30 ή από τις 15:40 – 16:00. 
  
Οι αθλητικές δραστηριότητες του Camp θα περιλαμβάνουν: 

- Ποδόσφαιρο 
- Μπάσκετ 
- Ping Pong 
- Βόλεϊ 
- Αυτοάμυνα 
- Στίβο 

 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν: 

- Παιχνίδια γνώσεων 
- Παιχνίδια κρίσης 
- Ομάδες συζήτησης 
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- Λέσχη βιβλίου 
 
Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν: 

- Θεατρικό παιχνίδι 
- Μουσικοκινητική αγωγή 
- Μοντέρνο χορό 
- Zumba Kids 
- Παραδοσιακοί χοροί 
- Παιχνίδια κρίσης και σκέψης 
- Εικαστικά 
- Κατασκευές 
- Μουσική 
- Επιτραπέζια 
- Κουκλοθέατρο 
- Ταινίες 

 
Σύνθεση Ομάδων 
 
Το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει συνολικά 1.400 θέσεις παιδιών. 
Ο ανώτερος αριθμός των παιδιών ανά περίοδο που μπορούν να συμμετέχουν διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Α’ Περίοδος: 500 παιδιά 

Β’ Περίοδος: 400 παιδιά 

Γ’ Περίοδος: 340 παιδιά 

Δ’ Περίοδος: 160 παιδιά 

 

Ο αριθμός των παιδιών εκάστης περιόδου θα τηρηθεί αυστηρά χωρίς δυνατότητα υπέρβασης. 
Εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο σε μία περίοδο για κάθε παιδί και θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας. 
 
Οργάνωση και εποπτεία του Προγράμματος 
 
Το “Summer Camp 2017” οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Δήμου 
ενημερώνουν τους κατοίκους, συγκεντρώνουν και αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων. 
 
Στη συνέχεια και με την έναρξη του Προγράμματος, το επιτελείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπευθύνους 
του Προγράμματος, με στόχο αφενός να προσφέρουν στήριξη και αφετέρου εποπτεία, για τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας του Προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Διάρκεια του Προγράμματος 
 
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει για 4 μήνες, από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. 
Το καθημερινό πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 5 ζώνες της 1 ώρας και ανάμεσα στις ζώνες παρεμβάλλονται 
διαλείμματα των δεκαπέντε λεπτών.  
Η παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να είναι καθημερινή, συστηματική (παρακολούθηση σε 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες) ή περιστασιακή όταν, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι γονείς – κηδεμόνες έχουν 
την ανάγκη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν πρώτα ολοκληρώσει την 
εγγραφή των παιδιών στο πρόγραμμα. 
 
Εγγραφές – Οικονομική Συμμετοχή 
 
Οι γονείς – κηδεμόνες συμπληρώνουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση, με βάση την οποία επιλέγουν την/τις 
δραστηριότητες που θα παρακολουθήσουν το/τα παιδιά τους.  
 
Το κόστος εγγραφής – κράτησης θέσης στο πρόγραμμα για το κάθε παιδί ανά χρονική περίοδο είναι: 

 10 ευρώ για τους κατόχους της  Κάρτας Δημότη. 
     5 ευρώ για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες κατόχους της Κάρτα Δημότη. 

 20 ευρώ για όσους δεν έχουν την Κάρτα Δημότη. 
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 10 ευρώ για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες που δεν κατέχουν την Κάρτα Δημότη. 
 
Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 22/05/2017, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των σχετικών με το 
πρόγραμμα λεπτομερειών. 
 
Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την υποστήριξη των προγραμμάτων απαιτείται 
η επιλογή αναδόχου με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού.  

 

Επισημαίνεται η δυνατότητα του Δήμου να επιβάλει το κατάλληλο προσωπικό που θα απασχοληθεί στα 
προγράμματα, σε περίπτωση που δεν είναι αποδεκτές οι προτάσεις του αναδόχου, σύμφωνα με πρόβλεψη 
που θα περιληφθεί στους όρους του διαγωνισμού. Με δημόσια πρόσκληση και εγκαίρως θα κληθούν όσοι 
επιθυμούν να απασχοληθούν στα προγράμματα. Ομοίως, με δημόσια πρόσκληση και εγκαίρως, θα κληθούν 
όσα παιδιά επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

 

Το συνολικό κόστος για τον Δήμο Διονύσου προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
για την υλοποίηση του Προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2017» ανέρχεται σε 98.952,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.15.6474.0005 µε την ονομασία «Έξοδα Παροχής Πολιτιστικών, 
Καλλιτεχνικών και Αθλητικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Summer Camp» του Προϋπολογισμού του 
Δήμου ο.ε. 2017. 
 
Η ανάθεση του έργου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Δημόσιου Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

1. Την (αναγκαιότητα) υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία 

του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2017» στο Δήμο Διονύσου. 
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την 

υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών που προβλέπει η λειτουργία του 
προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2017» στο Δήμο Διονύσου, συνολικού ποσού 98.952,00 € 
συμπ. ΦΠΑ, την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού (98.952,00) €  σε βάρος 
του ΚΑ.15.6474.0005 µε την ονομασία «Έξοδα Παροχής Πολιτιστικών, Καλλιτεχνικών και Αθλητικών 
Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Summer Camp» του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017  

 

 

 

Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 


