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ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ε ΙΔΙΩΣΗ 
 

"Η οδική αςφάλεια των παιδιών ΕΙΝΑΙ  δική μασ ευθύνη" 
  cpv 80000000-4 Τπηρεςίεσ εκπαίδευςησ και επιμόρφωςησ 
  Κακθμερινά  γινόμαςτε μάρτυρεσ ςοβαρών Σροχαίων ατυχθμάτων που 
αποτελοφν μια πραγματικι μάςτιγα για τθ χώρα μασ. Οι αιτίεσ είναι πάρα 
πολλζσ. Ανάμεςα ςε αυτζσ θ απροςεξία και θ κακι οδικι ςυμπεριφορά των 
οδθγών ι το άςχθμο οδικό δίκτυο ςυντελοφν ςτθν αφξθςθ των κανάτων αλλά και 
των ςοβαρών τραυματιςμών κυρίωσ νζων ανκρώπων. 
Σα μζτρα που κατά καιροφσ λαμβάνονται από τθν πολιτεία χαρακτθρίηονται από 
πολλοφσ  αποςπαςματικά και δυςτυχώσ δεν επιλφουν το πρόβλθμα. 
Μια πραγματικι αντιμετώπιςθ του φαινομζνου κα μποροφςε να γίνει μζςα από 
τθν εκπαίδευςθ των νζων ανκρώπων προκείμενου να αποκτιςουν ςωςτι και 
τυπικι οδικι ςυμπεριφορά. 
τα πλαίςια αυτά ο Διμοσ Νάουςασ  δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μικροφσ μασ 
μακθτζσ να μάκουν να αντιμετωπίηουν τθν οδιγθςθ και τθν κυκλοφορία με 
υπευκυνότθτα, μζςα από το Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ . 
Σο Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ του Διμου Νάουςασ  είναι πλιρωσ 
εξοπλιςμζνο με όλα τα απαιτοφμενα μζςα αλλά και τον μθχανοκίνθτο εξοπλιςμό 
(μικρά αυτοκίνθτα- ποδιλατα κλπ) που απαιτοφνται για τθ βιωματικι 
εκπαίδευςθ των μακθτών. 
Η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ, κρίνεται αναγκαία, δεδομζνου 
ότι το Τπουργείο Παιδείασ ζχει ιδθ υλοποιιςει πρόγραμμα κυκλοφοριακισ 
αγωγισ  ςε μακθτζσ τθσ γ’ και τθσ δ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ χολείου. 
Σκοπόσ του προγράμματοσ κυκλοφοριακήσ αγωγήσ του Δήμου Νάουςασ είναι: 
Οι μακθτζσ  νθπιαγωγείου και δθμοτικών ςχολείων να διδαχκοφν κανόνεσ ορκισ 
κυκλοφοριακισ αγωγισ ςτο δρόμο, ςτθ χριςθ του ποδθλάτου, αλλά και ςτθ 
ςυμπεριφορά μζςα ςτο αυτοκίνθτο μζςα από πρόγραμμα. Ο εμπλουτιςμόσ τθσ 
γνώςθσ και θ κατανόθςθ των βαςικών κανόνων οδικισ κυκλοφορίασ, μζςω 
οπτικοφ υλικοφ που κα αναλφει τουσ κφριουσ κανόνεσ οδικισ ςυμπεριφοράσ, 
κακώσ και θ διανομι ζντυπου υλικοφ με τουσ κανόνεσ, αλλά και αςκιςεισ και 
παιχνίδια για τθν καλφτερθ εμπζδωςι τουσ. Η βελτίωςθ τθσ οδικισ 
ςυμπεριφοράσ μζςα από τθν πρακτικι εξάςκθςθ των μακθτών ςε ζνα εικονικό 
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κυκλοφοριακό περιβάλλον. Σο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε από τθν ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΙΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΕΟΛΑΙΑ του Διμου Νάουςασ . Ειδικότερα, 
προβλζπεται θ προβολι εντόσ τθσ διδακτικισ αίκουςασ  ςτον Πολυχώρο 
Πολιτιςμοφ  «ΒΕΣΛΑΝ» μίασ παρουςίαςθσ που περιλαμβάνει τρεισ κεματικζσ 
ενότθτεσ με κφριουσ κανόνεσ οδικισ ςυμπεριφοράσ (βαδίηοντασ και διαςχίηοντασ 
το δρόμο, οδθγώντασ ποδιλατο και μζςα ςτο αυτοκίνθτο), μζςα από μια 
διαδικαςία ερωτιςεων-απαντιςεων με τα παιδιά, που κα ζχει διάρκεια 45 
λεπτών. τθ ςυνζχεια και για 45 λεπτά οι μακθτζσ κα εξαςκοφνται ςτο Πάρκο 
Κυκλοφοριακισ Αγωγισ υπό τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτών   ςτουσ 
κεωρθτικοφσ κανόνεσ που προβλικθκαν νωρίτερα ςτθ ςχολικι αίκουςα. Σζλοσ, 
κα διανζμεται ζνα δίπλωμα για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. Η λειτουργία 
του Πάρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ, κρίνεται αναγκαία με το ειδικευόμενο 
προςωπικό, πτυχιοφχουσ  εκπαιδευτζσ ειδικευμζνουσ  ςε κζματα κυκλοφοριακισ 
αγωγισ . 
 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με:  
 
1.Σισ διατάξεισ του Π .∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α )́ με τθν επιφφλαξθ των ειδικών 
ρυκμίςεων του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230 Α )́ ωσ ιςχφει.  
2.Σθν παρ.2 του άρκρου 209 και τθν παρ. 1 του άρκρου 273 του Ν.3463/2006(Κ∆Κ).  
3.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) θ οποία 
προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν373/2008.  
4.Σθν υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τβ )́ απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικών 
ςφμφωνα με τθν οποία το όριο τθσ απευκείασ ανάκεςθσ υπθρεςιών ανζρχεται ςτο 
ποςό των 20.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ.  
 
Άρθρο 1ο 
Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
τον  Κ.Α 02.15.6117.001 Αμοιβζσ λοιπών ελευκζρων επαγγελμάτων εκτελοφντων 
ειδικζσ υπθρεςίεσ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κόςτοσ δαπάνθσ χωρίσ 
Φ.Π.Α. ςε €  
 

Τλοποίθςθ 
προγράμματοσ 
κυκλοφοριακισ 
αγωγισ  ςε μακθτζσ  
148  διδακτικζσ ώρεσ 

    2406,50 

φνολο κακαρισ αξίασ                 

ΦΠΑ 23%                                   553,50                                             

ΤΝΟΛΟ                                   2960,00                                       

 
 
 
 



 
 
 
Άρθρο 2ο :  
Χρόνοσ εκτζλεςησ εργαςίασ 
 

   Περίοδοσ :   06/04/2016 - 10/06/2016   
Οι ώρεσ που κα λαμβάνουν χώρα τα ανωτζρω κακθμερινά κα ζχουν ωσ εξισ:  
Δευτζρα - Παραςκευή: 09.00 -13.00 
Διάρκεια διδαςκαλίασ   148 διδακτικζσ ώρεσ. 

Το ΠΚΑ κα λειτουργεί για εκπαίδευςθ μακθτϊν  από Δευτζρα ζωσ 
Παραςκευι από τισ 9:00 π.μ ζωσ τισ 13:00 μ.μ εκτόσ επιςιμων αργιϊν και δυςμενϊν 
καιρικϊν ςυνκθκϊν . Είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνο διακζτοντασ εκτόσ από τθ ςιμανςθ 
των δρόμων του, ζνα ςτόλο θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για παιδιά, τα οποία 
μποροφν να αναπτφξουν ταχφτθτα μζχρι 8 χλμ/ϊρα, κακϊσ και μεγάλο αρικμό 
ποδθλάτων διαφόρων μεγεκϊν μαηί με κράνθ, ειδικά γιλζκα με αντανακλαςτικι 
επιφάνεια κλπ.. 

Οι επιςκζψεισ των ςχολείων προκακορίηονται μετά από ζγγραφθ 
ςυνεννόθςθ των διευκυντϊν των ςχολείων με τον εκάςτοτε   αρμόδιο-ια 
ςυντονιςτι-ρια λειτουργίασ του Διμου. Η  διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ μιασ ομάδασ  
μακθτϊν, όχι περιςςοτζρων των είκοςι πζντε (25) ατόμων, είναι δφο ϊρεσ, και 
περιλαμβάνει κεωρθτικι ανάπτυξθ κεμάτων, αλλά και  πρακτικι εκπαίδευςθ, με 
οδιγθςθ αυτοκινιτων και ποδθλάτων .           

 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ παιδιϊν ςε μια θμεριςια επίςκεψθ ςχολειοφ ςτο ΠΚΑ 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τα πενιντα (50) άτομα ,δθλαδι δυο τμιματα. Εξαίρεςθ 
μπορεί να γίνει μόνο ςε περίπτωςθ που τα τμιματα περιλαμβάνουν μικρότερο 
αρικμό μακθτϊν ,αλλά και πάλι δε πρζπει να υπερβαίνεται ο μζγιςτοσ αρικμόσ . 

                                                    

Άρθρο  3ο: 
 

Η εκπαίδευςθ γίνεται από προςωπικό ,κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, απαραίτθτα 
κριτιρια των εκπαιδευτών είναι: πιςτοποιθτικό εξειδίκευςθσ (Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ) με τίτλο <<Κατάρτιςθ Παιδαγωγών Κυκλοφορίασ ε Θζματα 
Ψυχολογίασ, Παιδαγωγικισ και Οικονομίασ κακώσ επίςθσ και ςυμμετοχι ςε 
εκπαιδευτικό ςεμινάριο του Τπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τθν 
κατάρτιςθ του προςωπικοφ των Πάρκων Κυκλοφοριακισ Αγωγισ (ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ)  ενώ υπάρχει και δυνατότθτα πρόςκλθςθσ και ςτελεχών  τθσ 
ΕΛ.ΛΑ ι άλλων ειδικευμζνων ςε κζματα κυκλοφοριακισ αγωγισ ςτελεχών. 
Δικαίωμα εκπαίδευςθσ ζχουν αρχικά τα παιδιά των παιδικών ςτακμών, 
νθπιαγωγείων ι δθμοτικών ςχολείων του Διμου μασ και μακθτζσ άλλων διμων.      
 
 



 
 
 
 
 
Άρθρο 4ο :  
Υποχρεώςεισ του εντολοδόχου 
 
Τποχρεοφται να υλοποιιςει τθν εργαςία ςε απόλυτθ ςυνεργαςία με τθν  
Αντιδθμαρχεια Παιδείασ και Ακλθτιςμοφ  του Διμου Νάουςασ και να τθρεί τα 
αναφερόμενα ωσ  αντικείμενο τθσ εργαςίασ . 
 
 
Άρθρο 5ο :  
Τρόποσ πληρωμήσ 
 
Η αμοιβι κα καταβλθκεί μετά τθν ζκδοςθ του νόμιμου παραςτατικοφ, τθ βεβαίωςθ  
καλισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, ςε τζςςερεσ  ιςόποςεσ δόςεισ.  
 
                                                                                         
Άρθρο 6ο: 
Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 
 
Ο Ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ 
τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και 
κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
 
 
Άρθρο 7ο :  
Επίλυςη διαφορών 
 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 
 

Ο προιςτάμενοσ του γραφείου 
 πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ Διμου Νάουςασ 
 

Χαριηόπουλοσ Αλζξανδροσ 
 


