
 

 

   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος οδικής ασφάλειας – mobile nest»  

Α. Εισαγωγή 

Το Ν.Π. θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και να εξοικειώσει τους εφήβους σε θέματα οδικής ασφάλειας  

προωθεί  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με θέμα την «Ασφαλή Οδήγηση». 

Β. Περιγραφή εργασιών - Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών: 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο και στο parking του Δημαρχιακού Μεγάρου 

Ηλιούπολης στις 14,15 και 16 Μαρτίου 2017 και για τις ώρες από 9:00 έως 12:00 και 11:00 έως 

14:00 με τη συμμετοχή δύο (2) σχολείων (περίπου 200 παιδιά Λυκείου) κάθε ημέρα.   

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται μέσα από δύο άξονες: 

 

1ος άξονας 

Παρουσίαση, ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα κύρια αίτια και τα αποτελέσματα των τροχαίων 

δυστυχημάτων και στη συνέχεια ανάπτυξη της θεματικής ενότητας «Ασφαλούς Οδήγησης» με την 

προβολή videos τα οποία δίνουν βήμα στους μαθητές για περαιτέρω σκέψη και εποικοδομητική 

ανάλυση. Κλείνοντας, οι μαθητές θα κληθούν να συμμετάσχουν στο Online ερωτηματολόγιο με 

στόχο την αξιολόγηση των γνώσεών τους.  

2ο Άξονας  

Βιωματική εκπαίδευση στη θεματική ενότητα «Οδικής Ασφάλειας» με τη χρήση εξοπλισμού 

προσομοιωτών. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
CPV ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Διοργάνωση εκπαιδευτικού 

προγράμματος οδικής 

ασφάλειας για μαθητές 

Λυκείου (3ημέρες) 

80340000-9 

Υπηρεσία  2.360,00 1 2.360,00 

  

 

  

Σύνολο  2360,00 

  

 

  

Φ.Π.Α. 24% 566,40 

  

 

  

Γενικό 

Σύνολο 2926,40 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ –  

ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Δ/νση : Διεύθυνση Πολιτισμού – Αθλητισμού 

Τμήμα :Αθλητισμού 

Αρμόδιος : Πολυξένη Παπαδοπούλου   

Τηλ. :210-99444001 

Fax : 210-9910036 

E- mail :paodil@otenet.gr 

 

 

 

 

 

Ηλιούπολη :13/3/2017  

Αρ. πρωτ:279 396 

 

ΠΡΟΣ :Τμ. Διοικητικό - Οικονομικό  

 



 

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που 

μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον 

Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, 

ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που 

θα απασχολήσει κ.α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των 

οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να 

συντάσσονται απο έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται 

απο τον προιστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που ο προυπολογισμός 

τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000.00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

σύμφωνα το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον 

προυπολογισμό και τα λοιπά, κατα την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της υπηρεσίας, τα οποία 

περιέρχονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποκαθιστά την μελέτη και τα 

ανωτέρω τεύχη. 

Ύπαρξη πιστώσεων: 

Το συνολικό κόστος για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, δύναται να ανέλθει ενδεικτικά 

στο ποσό των 2926,40ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος νομίμου Φ.Π.Α. 24%, το 

οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6264.0013 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2017  

 

Φορέας χρηματοδότησης: 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.. 

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 ασκούν δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σχετική με το αντικείμενο. Αυτό αποδεικνύεται με 

την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση ή με προσκόμιση του καταστατικού τους.  

 δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας  

 τηρούν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του 

Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα 

άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια 

Αρχή. 

 τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) γεγονός που αποδεικνύεται από την 

προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

 

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας: 

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του 

άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/08), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση (αρ. 118 του ν 4412/2016) 

μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου.  

 



Συμβατικά Στοιχεία: 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 

κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Η μελέτη της Υπηρεσίας (Αρ. Φακ: 14/2017) 

 Η προσφορά του μειοδότη  

Έγκριση Αποτελέσματος: 

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της 

παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 

Σύμβαση: 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί απο την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που καθορίζει τις προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή. 

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής: 

Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί έως 16 

Μαρτίου 2017 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων 

φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. και 

σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-

2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του 

άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές. 

 

Τόπος Εκτέλεσης: 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο Θέατρο και στο parking του Δημαρχιακού Μεγάρου 

Ηλιούπολης. 

Επίλυση διαφορών: 

Αρμόδια όργανα, για την επίλυση διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων, είναι τα ελληνικά 

Δικαστήρια. 

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία: 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με 

τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 

4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5/ 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων 

5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή 

απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών 

6. Η υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών 

7. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 



2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

            

 

Η Συντάξασα     Η Πρ/νη      

                 Τμ. Αθλητισμού      

    

 

Π. Παπαδοπούλου             Ελένη Ψήμμα      


