
 

 

 

Εηαιρεία Σπαζηικών Βορείοσ Ελλάδος 

Ταχ. Δ/νςθ : Ππιςκεν Ανωτάτθσ Διακλαδικισ Σχολισ Ρολζμου 
Ταχ. Κϊδικασ : 551 10                                                                                                                                     Θεςςαλονίκη, 12/07/2018  

Ρλθροφορίεσ: Τςαλαμποφνθ Αικατερίνθ                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 314 

Τθλζφωνο : 2310 489247-9 
Fax : 2310 489217 
Email : esbe@otenet.gr 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Η «ΕΤΑΙΕΙΑ ΣΡΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ 

(ΕΣΡΑ) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Κεντρικι Μακεδονία 

2014-2020», Άξονασ Ρροτεραιότθτασ ΑΞ09Β «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ 

φτϊχειασ – ΕΚΤ», λειτουργϊντασ ωσ δικαιοφχοσ: 

Α) τθσ πράξθσ με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ» με κωδικό ΟΡΣ 5001439 και γενικά 

ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ, προςκαλεί: 

επιχειριςεισ που διακζτουν καταςκθνωτικζσ εγκαταςτάςεισ με δυνατότθτα φιλοξενίασ ΑμεΑ  να κατακζςουν 

προςφορά  για τθ διαμονι διατροφι και μετακίνθςθ ζωσ 50 (πενιντα) ΑμεΑ, μζχρι 15 (δεκαπζντε) θμζρεσ (14 

διανυκτερεφςεισ) και 25  ςυνοδϊν αυτϊν κατά  τθν 4θ καταςκθνωτικι περίοδο και  

Β) τθσ πράξθσ με τίτλο «Δια βίου μάκθςθ ατόμων που διαβιοφν κάτω του ορίου τθσ απόλυτθσ φτϊχειασ ςτθν 

ειδικότθτα φροντιςτϊν – ςυνοδϊν ΑμεΑ» με κωδικό ΟΡΣ 5010815 το οποίο  υλοποιεί το Κε.Δι.Βι.Μ. επιπζδου 

2 τθσ Εταιρείασ Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ, προςκαλεί:  

επιχειριςεισ που διακζτουν καταςκθνωτικζσ εγκαταςτάςεισ με δυνατότθτα φιλοξενίασ ΑμεΑ  να κατακζςουν 

προςφορά  για τθ διαμονι, διατροφι και μετακίνθςθ 25 (είκοςι πζντε) πρακτικά αςκοφμενων ςτο ανωτζρω 

καταςκθνωτικό πρόγραμμα. 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτισ  03/08/2018 θμζρα Ραραςκευι ςτισ 10:00 π.μ. ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ 

Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ, όπιςκεν Ανωτάτθσ Σχολισ Ρολζμου.  

Οι  προςφορζσ  μποροφν να κατατεκοφν ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικϊσ ι μζςω υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ ςτα 

γραφεία τθσ Εταιρείασ Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ, Ππιςκεν Ανωτάτθσ Διακλαδικισ Σχολισ Ρολζμου, Τ.Θ. 

200 57, Τ.Κ. 551 10, Ρυλαία Θεςςαλονίκθσ, μζχρι τισ 02/08/2018, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 14:00. 

Ρροςοχι: Η ζγκαιρθ υποβολι κα αποδεικνφεται μόνο από τον αρικμό πρωτοκόλλου. Η θμερομθνία 

ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Για πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ κ.κ. Αλβανοφ Χριςτίνα και  Τςαλαμποφνθ 

Αικατερίνθ ςτα τθλ.:2310 489247-9, fax 2310 489217, e-mail:esbe@otenet.gr, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, 

από τισ 08:00-16:00.  

Η ΡΑΞΗ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΩΡΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

Η νόμιμθ εκπρόςωποσ 

Ελζνθ Στυλιανοφ 



 

 

 

Εταιρεία παςτικών Βορείου Ελλάδοσ 
Ταχ. Δ/νςθ : Ππιςκεν Ανωτάτθσ Διακλαδικισ Σχολισ Ρολζμου 
Ταχ. Κϊδικασ : 551 10                                                                                                                         Θεςςαλονίκη, 12/07/2018  

Τθλζφωνο : 2310 489247-9 
Fax : 2310 489217 
Email : esbe@otenet.gr 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΡΙΘΜ.314/12-07-2018 

ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ 

 
Το καταςκθνωτικό πρόγραμμα υλοποιεί θ «ΕΤΑΙΕΙΑ ΣΡΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», ςτο πλαίςιο του 

Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020», Άξονασ Ρροτεραιότθτασ ΑΞ09Β 

«Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ – ΕΚΤ», λειτουργϊντασ ωσ 

δικαιοφχοσ: 

Α) τθσ πράξθσ με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ» με κωδικό ΟΡΣ 5001439 και  

Β) τθσ πράξθσ με τίτλο «Δια βίου μάκθςθ ατόμων που διαβιοφν κάτω του ορίου τθσ απόλυτθσ φτϊχειασ 

ςτθν ειδικότθτα φροντιςτϊν – ςυνοδϊν ΑμεΑ» με κωδικό ΟΡΣ 5010815 το οποίο  υλοποιεί το Κε.Δι.Βι.Μ. 

επιπζδου 2 τθσ Εταιρείασ Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ και γενικά ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ. 

Με βάςθ τισ ανωτζρω  πράξεισ αντικείμενο ςφμβαςθσ αποτελεί αντίςτοιχα:  

α) για τον κωδικό ΟΡΣ 5001439 θ διαμονι, διατροφι και μετακίνθςθ ζωσ 50 (πενιντα) ΑμεΑ, μζχρι 15 

(δεκαπζντε) θμζρεσ (14 διανυκτερεφςεισ) και 25  ςυνοδϊν αυτϊν κατά  τθν 4θ καταςκθνωτικι περίοδο και 

 β) για τον κωδικό ΟΡΣ 5010815 θ διαμονι, διατροφι και μετακίνθςθ 25 (είκοςι πζντε) πρακτικά 

αςκοφμενων ςτο ανωτζρω καταςκθνωτικό πρόγραμμα. 

Διευκρινίηεται ότι θ επιλογι των ςυνοδϊν κα γίνει από τθν ΕΣΒΕ και θ αμοιβι τουσ βαρφνει αυτι.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι καταςκθνϊςεισ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε κοντινι 

απόςταςθ από τθ κάλαςςα, ζχουν αςφαλι πρόςβαςθ ςτθν ακτι και διακζτουν τθν ειδικι άδεια 

καταςκινωςθσ για ΑμεΑ. Οι καταςκθνϊςεισ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να 

διακζτουν και να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία και 

ακριβζσ αντίγραφο τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ. 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 

Η μετακίνθςθ των ατόμων (ΑμεΑ και ςυνοδϊν) αφορά τθν αναχϊρθςθ τουσ από τθ Θεςςαλονίκθ και τθν 

επιςτροφι τουσ. Η αναχϊρθςθ οργανϊνεται από τθν καταςκινωςθ ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια του 

τμιματοσ κοινωνικισ ζνταξθσ τθσ ΕΣΒΕ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει γίνει ενθμζρωςθ για τθν ϊρα και τον 

τόπο αναχϊρθςθσ. Η καταςκινωςθ είναι υπεφκυνθ για τθν μεταφορά του ςυνόλου των ατόμων με 

αςφάλεια και με ςυνοδεία από και προσ τον χϊρο τθσ καταςκινωςθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Η διεφκυνςθ τθσ καταςκινωςθσ είναι υπεφκυνθ για τον αρικμό λεωφορείων που κα διακζςει κακϊσ και 

για τθν επιςτροφι των ατόμων μετά τθν διαμονι τουσ ςτθν καταςκινωςθ που επίςθσ κα γίνει υπό τθν 

ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ καταςκινωςθσ ςτουσ χϊρουσ από όπου ζγινε και θ αναχϊρθςι τουσ, όπου και 

κα τα παραλάβουν οι γονείσ ι δικαςτικοί ςυμπαραςτάτεσ τουσ . 



 

 

Οι μετακινιςεισ που πραγματοποιοφνται εντόσ του προγράμματοσ τθσ καταςκινωςθσ (π.χ. εκδρομζσ, 

ξεναγιςεισ κ.λ.π.), αφοροφν τθν ίδια τθν καταςκινωςθ, θ οποία και οφείλει να τισ πραγματοποιεί με 

αςφάλεια, αφοφ ζχουν ενθμερωκεί προθγουμζνωσ οι υπεφκυνοι τθσ ΕΣΒΕ. 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

Η αςφάλεια και θ επιτιρθςθ των ατόμων κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκθνωτικισ περιόδου βαρφνει εξ’ 

ολοκλιρου τθ διεφκυνςθ τθσ καταςκινωςθσ και οφείλει να αςφαλίςει τα άτομα κακ’ όλο το χρονικό 

διάςτθμα τθσ παραμονισ τουσ ςτθν καταςκινωςθ κακϊσ και να τουσ παρζχει ιατροφαρμακευτικι 

περίκαλψθ. 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

Η διεφκυνςθ τθσ καταςκινωςθσ επιβάλλεται να αντιμετωπίηει τισ απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ με ςφνεςθ και 

ιδιαίτερθ ευαιςκθςία κακϊσ επίςθσ οφείλει να ενθμερϊνει τουσ υπεφκυνουσ τθσ ΕΣΒΕ  για τυχόν μεγάλα 

ατυχιματα. Ρρζπει να διακζτει πλιρωσ εξοπλιςμζνο ιατρείο με γιατρό και νοςοκόμα κακϊσ επίςθσ και ςε 

περίπτωςθ ανάγκθσ να μεταφζρει ζγκαιρα και άμεςα ςτο πλθςιζςτερο κζντρο υγείασ ι νοςοκομείο, τον 

αςκενι ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ τθσ ΕΣΒΕ. 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Η καταςκινωςθ πρζπει να διακζτει εμπειρία ςτθν φιλοξενία ΑΜΕΑ και να βρίςκεται ςε περιφραγμζνο 

χϊρο, με φφλακα ςτθν είςοδο, για τθν αςφαλι διαμονι των ΑμεΑ. Επίςθσ, για τθν διευκόλυνςθ τθσ 

μετάβαςθσ των ατόμων ςτθν καλάςςια περιοχι να υπάρχει αςφαλισ πρόςβαςθ ςε αυτιν και να είναι 

κατάλλθλθ για μπάνιο. Η ανάδοχοσ καταςκινωςθ οφείλει να φροντίηει για τθν κακθμερινι μεταφορά των 

ΑμεΑ ςτθν πλθςιζςτερθ παραλία. 

 
Η διαμονή των ατόμων που θα φιλοξενηθοφν από την καταςκήνωςη πρζπει να πληρoί τισ παρακάτω 
προχποθζςεισ: 

 Εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ τθροφν τισ προχποκζςεισ άνεςθσ και υγιεινισ και να είναι προςβάςιμεσ 
για τα ΑμεΑ. 

 Δωμάτια ι μπάγκαλοουσ ι βαγόνια, τα οποία φιλοξενοφν τα άτομα, να διακζτουν τον ανάλογο 
εξοπλιςμό και να είναι προςβάςιμεσ για τα ΑΜΕΑ. 

 Τα άτομα να φιλοξενθκοφν ςτθν ίδια κοινότθτα ςε διπλανά δωμάτια ι μπάγκαλοουσ ι βαγόνια 

 Αίκουςα- εςτιατορίου εξοπλιςμζνθ με τα απαραίτθτα οικιακά ςκεφθ και να είναι προςβάςιμεσ 
για τα ΑΜΕΑ. 

 Ειδικζσ Τουαλζτεσ – ντουσ που κα διακζτουν χωριςτζσ καμπίνεσ για αγόρια και χωριςτζσ για 
κορίτςια και κα τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και κακαριότθτασ και να είναι προςβάςιμεσ για τα 
ΑμεΑ. Επίςθσ κα διακζτουν πάντα το απαραίτθτο ηεςτό νερό. 

 να διακζτει θλεκτρικι γεννιτρια για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κακϊσ και πλιρεσ ςφςτθμα 
πυρόςβεςθσ και πυραςφάλειασ. 

 να περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ με ςκοπό τθν 
ευχάριςτθ και πλιρθ εναςχόλθςθ των ατόμων. 

ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

Η καταςκινωςθ πρζπει να προςφζρει τόςο ςτα ΑμεΑ όςο και ςτουσ ςυνοδοφσ τουσ  

πζντε γεφματα θμερθςίωσ (πρωινό, πρόγευμα, γεφμα, πρόδειπνο και δείπνο). 

Τα γεφματα πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνα αρίςτθσ ποιότθτασ και να περιλαμβάνουν όλεσ τισ προτιμιςεισ 

των ατόμων (ψάρι, κοτόπουλο, μοςχάρι, ηυμαρικά, πατάτεσ, ρφηι, τυρί και ςαλάτα εποχισ) 

Τα προαναφερόμενα γεφματα πρζπει να χαρακτθρίηονται από ποιότθτα, αφκονία και ποικιλία ϊςτε να 

καλφπτουν όλεσ τισ γευςτικζσ επικυμίεσ και προτιμιςεισ των ατόμων. 

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Οι αρμόδιοι υπάλλθλοι τθσ ΕΣΒΕ και μζλθ του Δ.Σ. κα ζχουν τθ δυνατότθτα, εάν το κρίνουν 
ςκόπιμο, μετά τθν υποβολι των προςφορϊν και πριν τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, να 



 

 

πραγματοποιιςουν επιτόπιο ζλεγχο, για να διαπιςτϊςουν εάν οι υποδομζσ των καταςκθνϊςεων 
(κτιριακι υποδομι, περιβάλλον χϊροσ, πρόςβαςθ ςτθν ακτι κ.α.) ανταποκρίνονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. ) 

2. Εάν διαπιςτωκεί αδυναμία τιρθςθσ των παραπάνω υποχρεϊςεων από τθ διεφκυνςθ τθσ 
καταςκινωςθσ θ ΕΣΒΕ δικαιοφται να κάνει ςφςταςθ και εάν δε ςυμμορφωκεί θ διεφκυνςθ τθσ 
καταςκινωςθσ, διακόπτεται θ ςυνεργαςία και θ ΕΣΒΕ επιφυλάςςεται να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

Σε περίπτωςθ που θ ΕΣΒΕ δεν καλφψει τον αρικμό των  ατόμων για διάφορουσ λόγουσ, το ςφνολο  τθσ αμοιβισ προσ τον 

ςυμβαλλόμενο κα είναι ανάλογο των ατόμων που κα ςυμμετζχουν τελικά ςτο πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ. 

Επίςθσ αν αποχωριςουν άτομα από το χϊρο τθσ καταςκινωςθσ, πριν τθν λιξθ τθσ καταςκθνωτικισ περιόδου, θ ΕΣΒΕ κα 

πλθρϊςει τισ θμζρεσ παραμονισ των ατόμων ςτο χϊρο. 

Με τθ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ  ίςθ με το ποςό του 5 

% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ πλθν ΦΡΑ. 

Η ΡΑΞΗ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΩΡΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

Για τθν 
Εταιρεία Σπαςτικϊν Βορείου Ελλάδοσ 

Η Ρρόεδροσ Δ.Σ. 
Ελζνθ Στυλιανοφ 

 

 


