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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή  προβλέπεται να γίνει ανάθεση 

υπηρεσίας  για τη διοργάνωση εκδρομής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ».  Η Δομή  

αυτή λειτουργεί  κατόπιν σχετικής  Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ, στα 

πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το 

σχολικό έτος 2015-2016. 

Στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ, απασχολούνται 29 άτομα με αναπηρία (νοητική στέρηση και 

αναπηρία) σε καθημερινή βάση ( εκτός Σαββάτου και Κυριακής).  

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 15 έως και 31 Ιουλίου 2016 ( εκτός 

Σαββάτου και Κυριακής) , κατόπιν  έγκαιρης σχετικής συνεννόησης μεταξύ των 

υπευθύνων του ΚΔΑΠ και του αναδόχου. 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει τη  μετακίνηση με πούλμαν και 

παράθεση γεύματος σε 36 άτομα (μέγιστος αριθμός) (29 ωφελούμενα άτομα του 

ΚΔΑΠ και με μέγιστο αριθμό  7 εργαζομένων – συνοδών  στη δομή) : 

Αναχώρηση από το κέντρο της πόλης (Δημαρχείο) στις 9.30 π.μ. 

Στάση στο εκκλησάκι της Αγ. Φωτεινής ( Δ.Ε. Αγίου Μηνά) και στη συνέχεια 

μετάβαση στην παραλία της Αγ. Φωτεινής. 

Παράθεση γεύματος στην παραλία της Αγ. Φωτεινής. Επιστροφή στο  σημείο 

αναχώρησης στις 3.30 μ.μ. 

Το γεύμα σε εστιατόριο θα περιλαμβάνει: 

Σαλάτα χωριάτικη και 2 ορεκτικά ανά 4 άτομα. 

Ατομική μερίδα φαγητού (επιλογή: μπιφτέκι ή σουβλάκι) 

Νερό και αναψυκτικό ανά άτομο. 

Ο μέγιστος αριθμός θα είναι 36 άτομα.  

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδρομή θα είναι συνολικά 

25 άτομα.  

Ο ακριβής αριθμός των ατόμων θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο τουλάχιστον δύο 

ημέρες πριν την ημέρα της εκδρομής  από την  υπεύθυνη της δομής, καθώς και το 

τελικό μενού. 



Στη δαπάνη περιλαμβάνεται  η μετακίνηση με πούλμαν και η διατροφή για το μέγιστο 

αριθμό 36 άτομα και  με ενδεικτικό προϋπολογισμό 525 ευρώ .  

Η δαπάνη θα επιβαρύνει την πίστωση του  ΚΑ 60-6484.003 «Λοιπά έξοδα 

προγράμματος ΚΔΑΠ ΜΕΑ», του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους  2016.  

Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980  και   του Ν.3463/06. 

                            Χίος 11-5-2016 
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