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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Της  δράσης  4.3.  «Μελέτη  Πολλαπλασιασμού  Αποτελεσμάτων  και  Εφαρμογής 

Πιλοτικού  Μοντέλου  σε  Τοπική  Κλίμακα»  της  πράξης  με  τίτλο:  «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΑΥΛΟΥ  ΜΕΛΑ»,  με  κωδικό  MIS 372884,  η  οποία  χρηματοδοτείται  από  το Ε.Π 

«Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007-2013»,  άξονας  προτεραιότητας  14: 

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας,  Ανάπτυξη της Α΄θμιας 

Φροντίδας  Υγείας  και  προάσπιση  της  Δημόσιας  Υγείας  του  πληθυσμού  στις  3 

περιφέρειες σταδιακής εξόδου»
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Τεχνική Έκθεση ανάθεση εργασίας για τη δράση 4.3: «Μελέτη Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων και 
Εφαρμογής Πιλοτικού Μοντέλου σε τοπική κλίμακα» του έργου: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Α. Εισαγωγή

Με  την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται  η ανάθεση εργασίας  για  την υλοποίηση της 

δράσης 4.3: Μελέτη πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων και εφαρμογής πιλοτικού μοντέλου σε 

τοπική κλίμακα, της πράξης με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της 

παιδικής παχυσαρκίας στο Δήμο Παύλου Μελά», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρίθ. 661/1-

3-2012 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, άξονας προτεραιότητας 14: 

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας 

Υγείας  και  προάσπιση  της  Δημόσιας  Υγείας  του  πληθυσμού  στις  3  περιφέρειες  σταδιακής 

εξόδου», με κωδικό MIS 372884, Κωδικό ΣΑ:Ε0918 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ09180029, 

με Δικαιούχο Φορέα το Δήμο Παύλου Μελά και τροποποιήθηκε με το Α.Π.2629/19-07-2012 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός της πράξης είναι η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των γονέων  για το αντίκτυπο 

της διατροφής των παιδιών τους στη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς και η 

παρακίνηση  των  μαθητών  για  αλλαγή  των  διατροφικών  τους  συνηθειών  εντός  και  εκτός 

σπιτιού.

Μέσω της πράξης επιχειρείται  η τροποποίηση της αντίληψης  των γονέων και  των μαθητών 

σχετικά  με  την  ποσότητα  και  ποιότητα  τροφής  η  οποία  πρέπει  να  προσλαμβάνεται  από  το 

μαθητή,  η  ανάπτυξη  μιας  υγιούς  σχέσης  με  τη  διαδικασία  φαγητού,  η  ενημέρωση  για  τις 

επιπτώσεις της παχυσαρκίας και τους κινδύνους υγείας που εμπερικλείει.

Οι δράσεις απευθύνονται:

Α) σε γονείς των παιδιών  οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στη σημασία της ισορροπημένης διατροφής 

για  την  υγιή  ανάπτυξη  των  παιδιών  τους  προκειμένου  να  συνεχίζεται  η  εφαρμογή  του 

προγράμματος και στο σπίτι,

Β) σε διδάσκοντες, οι οποίοι θα εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό πακέτο που θα δημιουργηθεί, 

προκειμένου  να  δράσουν  πολλαπλασιαστικά  τις  επόμενες  σχολικές  χρονιές,  αλλά  και  να 

αποτελέσουν θετικό πρότυπο στους μαθητές τους,

Γ) στο γενικό πληθυσμό που θα ενημερωθεί για τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου 

μέσα από παράλληλες εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παιδική ηλικία,  καθώς κεντρικός στόχος είναι  η διαμόρφωση 

διατροφικής συνείδησης από μικρή ηλικία. 
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Στόχος  της  πράξης  είναι  η  συνολική  προσέγγιση  του  περιβάλλοντος  του  μαθητή  και  η 

προσπάθεια  αναδόμησης  της  σχέσης  του  με  το  φαγητό  μέσα  από  βιωματικές/διαδραστικές 

διαδικασίες. 

Συγκεκριμένα, η πράξη στοχεύει στην:

1. Εξοικείωση  των  παιδιών  με  τις  διάφορες  διατροφικές  ομάδες  και  τη  σημασία  της 

ισορροπημένης διατροφής 

2. Υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και μεταφορά τους από το σπίτι στο σχολείο

3. Ευαισθητοποίηση των γονέων για τους κινδύνους που περιλαμβάνουν οι λανθασμένες 

διατροφικές επιλογές για τα παιδιά τους, καθώς και τρόπους υιοθέτησης υγιεινής στάσης 

απέναντι στο φαγητό

4. Ευαισθητοποίηση  εκπαιδευτικών  για  την  προώθηση  υγιεινής  στάσης  των  παιδιών 

απέναντι στο φαγητό

5. Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  πιλοτικού  μοντέλου  υγιεινής  διατροφής  και  καταγραφή 

αποτελεσμάτων 

Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά υποέργα / πακέτα εργασιών τα οποία με τη σειρά τους 

χωρίζονται σε επιμέρους διακριτές δράσεις. Συγκεκριμένα:

1 – Δράσεις αυτεπιστασίας, περιλαμβάνει τα τμήματα εκείνα της Πράξης τα οποία  πρόκειται 

να  υλοποιήσει  ο  Δήμος  Παύλου  Μελά  με  αυτεπιστασία,  και  συγκεκριμένα  1.1  τις  δράσεις 

διοίκησης και διαχείρισης του έργου, 1.2 αξιολόγηση και 1.3 υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής 

υγείας με διδάσκοντες Α΄βάθμιας εκπαίδευσης. 

2 –  Προβολή  και  δημοσιότητα,  με  στόχο  την  όσο  δυνατόν  ευρύτερη  δημοσιότητα  των 

στόχων, ενεργειών και αποτελεσμάτων της πράξης μέσω διαδραστικών εργαστηρίων, ημερίδων, 

έντυπου/οπτικοακουστικού υλικού και  παραγωγή υλικού που μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από 

γονείς στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων της δράσης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις 

εργασίες: 2.1 Μελέτη προβολή και δημοσιότητας, 2.2 Δημιουργία ιστοσελίδας, 2.3 Παραγωγή 

έντυπου  και  οπτικοακουστικού  υλικού,  2.4  Διοργάνωση  ημερίδας,  2.5  παραγωγή  έντυπου 

υλικού για γονείς και 2.6 παραγωγή lunch boxes

3-  Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης ομάδων-στόχων,  οι οποίες αποτελούνται 

από εξειδικευμένες παρεμβάσεις διαδραστικού/βιωματικού χαρακτήρα σε γονείς, εκπαιδευτικούς 

και  μαθητές  για  την  αύξηση  των  ποσοστών  ενημέρωσης  γύρω  από  τους  κινδύνους  που 
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ελλοχεύει η παιδική παχυσαρκία, τους τρόπους πρόληψης αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης 

του  φαινομένου.   Συγκεκριμένα  περιλαμβάνει  τις  δράσεις:  3.1  ανάπτυξη  και  εφαρμογή 

εκπαιδευτικού  υλικού  για  μαθητές  4-8  ετών,  3.2  δράσεις  ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

δασκάλων,  3.3  δράσεις  ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης  γονέων  και  3.4  δράσεις 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης μαθητών.

4- Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου αντιμετώπισης παιδικής παχυσαρκίας, 

περιλαμβάνει  τις  δράσεις 4.1  ανάπτυξη  πιλοτικού  διατροφικού  μοντέλου  4.2  Εφαρμογή 

πιλοτικού μοντέλου σε ολοήμερο νηπιαγωγείο του Δήμου Παύλου Μελά. 4.3 εκπόνηση μελέτης 

πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων και εφαρμογής πιλοτικού μοντέλου σε τοπική κλίμακα. 

Αφορά στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων 4.1 και 4.2 με την καταγραφή 

αποτελεσμάτων, αξιολόγηση μοντέλου και εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την 

ανάπτυξη του μοντέλου σε τοπική κλίμακα.

Για  την  υλοποίηση  της  Πράξης  ο  Δήμος  Παύλου  Μελά  συνεργάζεται  με:  το  Αντικαρκινικό 

Νοσοκομείο  Θεσσαλονίκης  «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»  -  Τμήμα  Αγωγής  και  Προαγωγής  Υγείας  και  το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Γεωπονική Σχολή
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Β.  Τεχνική  περιγραφή  εργασιών  δράσης  4.3:  «Μελέτη  πολλαπλασιασμού 

αποτελεσμάτων και εφαρμογής πιλοτικού μοντέλου σε τοπική κλίμακα

Η εργασία “Μελέτη πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων και εφαρμογής πιλοτικού μοντέλου σε 

τοπική κλίμακα”   αφορά στην κεφαλαιοποίηση  των δράσεων 4.1 και  4.2  του υποέργου 3: 

«Ανάπτυξη και  εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου αντιμετώπισης  παιδικής  παχυσαρκίας» με την 

καταγραφή  αποτελεσμάτων  και  την  αξιολόγηση  εφαρμογής  του  διατροφικού  πιλοτικού 

μοντέλου.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

• την  αξιολόγηση  των  δράσεων  4.1  και  4.2.  και  την  εκπόνηση  μελέτης  για  τον 

πολλαπλασιασμό  των  αποτελεσμάτων  και  την  εξέταση  εφαρμογής  του  πιλοτικού 

μοντέλου σε διευρυμένη τοπική κλίμακα

• την αξιολόγηση της δράσης 3.3. που αφορά  στην ευαισθητοποίηση των γονέων σε 

θέματα διατροφής των παιδιών τους

Αναλυτικότερα:

Α. Αξιολόγηση της δράσης 4.1 «ανάπτυξη πιλοτικού διατροφικού μοντέλου» και της 

δράσης 4.2. «εφαρμογή του πιλοτικού μοντέλου σε τάξεις ολοήμερου σχολείου».

Οι παραπάνω δράσεις αναφέρονται στην ανάπτυξη διατροφικού μοντέλου  από την γεωπονική 

σχολή του Α.Π.Θ. Η διαδικασία επιλογής τροφίμων και η παρασκευή φαγητού στηρίχθηκαν στις 

αρχές που διέπουν το ελληνικό μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Σκοπός είναι η καλλιέργεια του 

αισθητικού κριτηρίου των μαθητών και η απόκτηση ορθού διατροφικού προτύπου που θα τους 

ακολουθεί σε όλη τους τη ζωή, ως ενήλικες. 

Το συγκεκριμένο διατροφικό μοντέλο θα εφαρμοστεί σε τάξεις ολοήμερου νηπιαγωγείου του 

Δήμου Παύλου Μελά και συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει την καθημερινή σίτιση, με έτοιμο 

φαγητό,  περίπου  75  μαθητών,  για  διάστημα  12  εβδομάδων  για  τη  χρονική  περίοδο  23 

Σεπτεμβρίου έως και 13 Δεκεμβρίου 2013. 

Η  σίτιση  θα  γίνεται  κατά  προτεραιότητα  στα  νηπιαγωγεία  οι  εκπαιδευτικοί  των  οποίων 

συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποίησε το νοσοκομείο Θεαγένειο, στο πλαίσιο 

της  δράσης  «ενημέρωση/ευαισθητοποίηση  δασκάλων».  Η  σίτιση  θα  περιλαμβάνει  πρωινό, 

δεκατιανό, μεσημεριανό και απογευματινό. Για το βραδινό θα υπάρχει πρόταση στους γονείς για 

το τι θα μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους, σύμφωνα με τη λογική και τους στόχους του 

διατροφικού μοντέλου.
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Σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει μετά την εφαρμογή του πιλοτικού 

μοντέλου  την  αλλαγή  στάσης  και  συμπεριφοράς  των  μαθητών  απέναντι  σε  θέματα  που 

αφορούν τη διατροφή τους. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα θέματα που χρήζουν διερεύνησης μέσω της διαδικασίας 

της αξιολόγησης:

1. Η εκτίμηση της κατάστασης των παιδιών πριν και μετά την εφαρμογή του μοντέλου (μέτρηση 

δείκτη μάζας σώματος).

2. Η αποδοχή και  η ενσωμάτωση του διατροφικού μοντέλου στο ημερήσιο  πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου.

3. Η στάση των μαθητών απέναντι σε θέματα που αφορούν τη διατροφή πριν και μετά την 

εφαρμογή του πιλοτικού μοντέλου.

4. Ο βαθμός αποδοχής της σημασίας του διατροφικού μοντέλου από τους γονείς των μαθητών 

και ο βαθμός συνέχισης του ημερήσιου διατροφικού προγράμματος στο σπίτι.

Β. Αξιολόγηση της δράσης 3.3 “ δράσεις ενημερώσεις-ευαισθητοποίησης γονέων”.

Στην δράση αυτή θα υλοποιηθεί σειρά σεμιναρίων από το ΑΠ.Θ. Σκοπός των σεμιναρίων είναι 

να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς σε θέματα διατροφής των παιδιών τους, 

ώστε  να  μπορούν  να  τα  βοηθήσουν  ουσιαστικά  στην  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  της 

παχυσαρκίας. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γονείς μαθητών στους οποίους θα εφαρμοσθεί το 

πιλοτικό μοντέλο, αλλά παράλληλα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άλλοι γονείς. 

Ενδεικτικά  παρουσιάζονται  ορισμένα  θέματα  που  χρειάζεται  να  απαντηθούν  μέσω  της 

διαδικασίας της αξιολόγησης:

1. Ο βαθμός συμμετοχής των γονέων σε σχέση με την έκταση δημοσιοποίησης της δράσης

2. Να διερευνηθούν τρόποι προσέγγισης των γονέων, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή τους σε 

παρόμοιες μελλοντικές δράσεις. 

2. Ο βαθμός της αλλαγής της στάσης και συμπεριφοράς των γονέων και γενικά της οικογένειας 

σε θέματα διατροφής των παιδιών. 

Γ.  Τη  διατύπωση  ολοκληρωμένης  πρότασης  για  την  ανάδειξη  του  διατροφικού 

μοντέλου, ως πιλοτικό μοντέλο καλής πρακτικής σε τοπικό επίπεδο 

Ενδεικτικά η παραπάνω μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει:

• την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και την ανάλυση της βιωσιμότητας και επέκτασης 

του διατροφικού προγράμματος ως πιλοτικό μοντέλο
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• τη διερεύνηση και διατύπωση πρότασης συγκρότησης δικτύου συνεργασίας για την 

εφαρμογή  παρεμβάσεων  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  της  παιδικής 

παχυσαρκίας

• τη  διατύπωση  προτάσεων  βελτίωσης  εφαρμογής  με  βάση  τις  δυσκολίες  και  τα 

προβλήματα  που  πιθανόν  να  παρουσιασθούν  κατά  την  υλοποίηση  του  πιλοτικού 

μοντέλου.

• την αποδοχή του διατροφικού μοντέλου από τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων 

που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του και  τη διερεύνηση της δυνατότητας να 

δράσουν ως πολλαπλασιαστές στις επόμενες σχολικές χρονιές

Ο ανάδοχος  για την εκπόνηση των προαναφερόμενων εργασιών πρέπει να λάβει υπόψη: 

1) τα παραδοτέα των υποέργων συνολικά της Πράξης,

2) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και των υποέργων, 

3)  την  πολιτική  προβολής  και  επικοινωνίας  του  έργου  (ενημερωτικά  φυλλάδια,  έντυπα, 

ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες, δελτία τύπου, οπτικοακουστικό υλικό κ.α),

4) τη συμμετοχή – εμπλοκή των ομάδων στόχου στις δράσεις του Έργου

5) την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση του Έργου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου 

αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει  η αρμόδια διεύθυνση του 

φορέα 

2. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στον φορέα  αναφορές,  πληροφορίες  και  στοιχεία, 

σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της 

σύμβασης  στον  φορέα  όλα  τα  αποτελέσματα,  πληροφορίες,  στοιχεία,  κάθε  έγγραφο  ή 

αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με 

δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση 
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τους.  ‘Όλα  τα  παραπάνω  αποτελούν  ιδιοκτησία  του  φορέα,  ο  οποίος  μπορεί  να  τα 

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα

4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 

εμπιστευτική  και  να  μην  τη  χρησιμοποιεί  ή  αποκαλύπτει  σε  αλλά  πρόσωπα  (πλην  των 

υπάλληλων  του  και  αυτό  μόνο  στο  βαθμό  που  είναι  αναγκαίο  για  την  εκτέλεση  της 

σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα. 

5. Ο ανάδοχος οφείλει να αξιοποιήσει όλο το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

 

Η εργασία θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί έως την ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου της Πράξης. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1.  Ο ανάδοχος  μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο.

2.  Να  έχει  τεκμηριωμένη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,  σε  συναφές  αντικείμενο 

απασχόλησης την τελευταία δεκαετία σε έργα αναλόγου περιεχομένου, συνάφειας και μεγέθους 

και  να  έχει  υλοποιήσει  επιτυχώς  τουλάχιστον  ένα  (1)  ολοκληρωμένο  έργο  αξιολόγησης 

παρέμβασης αλλαγής συμπεριφοράς.

Σε  περίπτωση  υποβολής  κοινής  προσφοράς,  την  προαναφερόμενη  εμπειρία,  αρκεί  να  τη 

διαθέτει ένα εκ των μελών που συμμετέχουν στην ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία.

3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  είτε  ο  ίδιος,  είτε  να  διαθέτει  στελέχη  με  αποδεδειγμένη 

επαγγελματική ενασχόληση συναφούς δραστηριότητας, καθώς και την απαραίτητη επιστημονική 

κατάρτιση,  ώστε να δύναται  να αντεπεξέλθει  στις  απαιτήσεις  του έργου, όπως καθορίζονται 

στην παρούσα μελέτη.

Για την απόδειξη της εμπειρίας στα παραπάνω θέματα θα πρέπει να δοθούν τα εξής:

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων την προσφορά είναι 

εταιρεία/ένωση,  υποχρεούται  να  αναφέρει  τα  στελέχη  που  θα  απασχολήσει  και  να 

υποβάλλει  αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  με  τα  τυπικά  προσόντα  και  την 

επαγγελματική εμπειρία τους. 
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• Περιγραφή σχετικών έργων αναλόγου φύσεως που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον 

προσφέροντα την τελευταία  τριετία.  Θα  πρέπει  να  φαίνεται  αναλυτικά  σε  πίνακα:  ο 

τίτλος  του  έργου,  με  τα  αντίστοιχα  ποσά,  ημερομηνίες  και  οι  δημόσιοι  ή  ιδιωτικοί 

αποδέκτες. 

• Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό,  που  συντάσσεται  από  την  αρμόδια  δημόσια  αρχή,  ή  πρωτόκολλο 

παραλαβής.  Εάν  ο  αντισυμβαλλόμενος  είναι  ιδιώτης,  ως  στοιχεία  τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας 

του υπεύθυνου παραλαβής του έργου εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου.

• Κάθε άλλο στοιχείο  που τεκμηριώνει  την εμπειρία  του προσφέροντος στα παραπάνω 

θέματα.  

4.  Να  προσκομίσει  πρωτότυπη  φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  του 

τελευταίου τριμήνου. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με

• Το ΠΔ 28/80

• Τον Ν.3463/06 (ΔΚΚ), 

• Τον Ν.3852/2010

• Την υπ. αρ. 123/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή ένταξης 

της  πράξης   με  τίτλο  «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

Η Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου 

Μελά  www.pavlosmelas.gr για  διάστημα  15  ημερών  έως  την  καταληκτική  ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο κατά 75% και κατά 25% από 

εθνικούς πόρους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ (€)
1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 5.691,06
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.691,06
ΦΠΑ 23% 1.308,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00

Η  συνολική  δαπάνη  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  7.000,00  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6142.19, οικονομικού έτους 2013.

Σταυρούπολη  04/06/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ               

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ        ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ            

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΕ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΥΡΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ
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