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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑμεΑ 2022»  

 

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει την παροχή 

υπηρεσιών ομαδικής διαβίωσης, διαμονής, διατροφής, άθλησης, ψυχαγωγίας και 
εκπαίδευσης σε 38 ΑμεΑ, σε φυσικό περιβάλλον με κατάλληλες κατασκηνωτικές 
εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία και τη φροντίδα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου 

στελεχιακού και βοηθητικού προσωπικού, με σκοπό την πνευματική, φυσική, 

κοινωνική και ψυχική ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή. 

 

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:  
 

1. Να έχουν θάλασσα εντελώς καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά και 
σε απόσταση από την θάλασσα όχι μεγαλύτερη από 1.000 μέτρα. 

2. Να βρίσκονται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε κρατικά ιδρύματα 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών (Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας), σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 35 χλμ. 

3. Να έχουν χωρητικότητα τόση όση να είναι ικανή η φιλοξενία, σίτιση και 
ψυχαγωγία του συνόλου των ΑμΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Να βρίσκονται σε πλούσιο φυσικό περιβάλλον κατάλληλο για θερινή διαβίωση. 

5. Να αποτελούνται από κτίρια και μόνιμες κατασκευές, αποκλειόμενων των 

αντίσκηνων. 

6. Να έχουν πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό  

(αδελφή Νοσοκόμα όλο το 24ωρο και Ιατρό που θα διαμένουν στην 

κατασκήνωση), και εάν είναι δυνατόν ασθενοφόρο όχημα κατάλληλα 

εξοπλισμένο για έκτακτα περιστατικά.  Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για 

τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στους χώρους διαμονής και 
ψυχαγωγίας των κατασκηνωτών. 

7. Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση (να 

δηλωθεί υπεύθυνα η ποιότητα του πόσιμου νερού και του χρησιμοποιημένου 

για τις λοιπές ανάγκες). 
8. Να υπάρχει γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. 
9. Να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους και κυρίως στη θάλασσα 

και την πισίνα εφόσον υπάρχει. 
10. Να βρίσκονται μακριά από καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια, φλιπεράκια 

κ.τ.λ. 

11. Να  έχουν κατάλληλα ψυχαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

πολλαπλή απασχόληση των κατασκηνωτών και να είναι στελεχωμένες με 
ειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο 

και επιμορφωμένο (ναυαγοσώστες, κοινοτάρχες πτυχιούχους παιδαγωγικών 



ακαδημιών κ.λ.π. ή άτομα με αποδεδειγμένη κατασκηνωτική πείρα, μάγειρα 

και λοιπό προσωπικό κουζίνας). 
12. Να έχουν εξασφαλίσει με ιδία μέσα τη μεταφορά και μετακίνηση των 

κατασκηνωτών από Θεσσαλονίκη προς κατασκήνωση και αντίστροφα, 

συνοδούς για μετακινήσεις προς και από την κατασκήνωση, καθώς και για όλες 
τις δραστηριότητες  κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.  Κατά 

την άφιξη των ΑμΕΑ στην κατασκήνωση και προ της αποχώρησης θα πρέπει 
να τους παραχωρηθεί η ανάλογη σίτιση. Υποχρεωτική κρίνεται η ασφάλιση των 

κατασκηνωτών για κάθε είδους ατύχημα. 

 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει: 
α) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τον αρμόδιο φορέα. 

β) Εγχειρίδια κατασκηνωτικών, διατροφικών κ.α. προγραμμάτων. 

γ) Εγχειρίδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης (προσκόμιση 

φωτογραφιών, prospects κ.α.) και του φυσικού περιβάλλοντός της (π.χ. αν υπάρχουν 

δέντρα, πηγές κ.α.). 

δ) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. 

ε) Το πρόγραμμα απασχόλησης / ψυχαγωγίας. 
ζ) Τις ειδικότητες του προσωπικού που απασχολείται στην κατασκήνωση (γιατρός, 
γυμναστής, νοσοκόμος κ.α.).  

η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 

οποία να βεβαιώνεται ότι η κατασκήνωση διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με 
γιατρό και νοσοκόμα καθώς επίσης και δυνατότητα πρόσβασης σε Κέντρο Υγείας ή 

Νοσοκομείο σε περίπτωση ανάγκης. 
θ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 

οποία να βεβαιώνεται ότι τα στελέχη – συνοδοί της κατασκήνωσης πρέπει να έχουν 

εμπειρία στη διοργάνωση κατασκηνώσεων ΑμεΑ. 

ι) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 

οποία να βεβαιώνεται αναλυτικά ότι η κατασκήνωση πληροί όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 

Η κατασκηνωτική επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα άδεια ίδρυσης και 
άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ. 

1277/1989 (ΦΕΚ 199 τ.Β’) απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Επίσης θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 

υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.54338 (ΦΕΚ Β 966 20.7.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να παρέχει εξ’ ιδίων κάθε είδους παροχή και εξυπηρέτηση 

στους φιλοξενούμενους κατασκηνωτές και όχι μέσω τρίτων. 

  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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