Ηλιούπολη 7/2/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣMOBILE NEST»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.926,40Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 15.6472.0007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΓΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)»

Αριθ. Φακ. : 14/2017
Μελέτη:
«Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος
Οδικής ασφάλειας Mobile- Nest»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού
προγράμματος οδικής ασφάλειας για τα παιδιά της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας και
συγκεκριμένα των μαθητών της Γ΄ Λυκείου.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική
καθώς τα τροχαία συμβάντα είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 16 - 29 στην Ελλάδα. Οι
σημερινοί μαθητές αποτελούν τους αυριανούς οδηγούς, συνεπώς η εκπαίδευση και η συμβολή στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα και της στάσης ζωής τους μελλοντικά είναι ιδιαίτερα σημαντική.
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 και δραστηριοτήτων που έχουν αποκτηθεί για τη δημιουργία των «Κέντρων Αναφοράς
για την Οδική Ασφάλεια».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
CPV
ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Διοργάνωση εκπαιδευτικού
προγράμματος οδικής
ασφάλειας για μαθητές
Λυκείου (3ημέρες)

ΔΑΠΑΝΗ

80340000-9
Υπηρεσία

2.360,00

1

Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό
Σύνολο

2.360,00

2360,00
566,40

2926,40

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
Ηλιούπολη 7/2/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα

Πολυξένη Παπαδοπούλου

Η Πρ/νη Τμ. Αθλητισμού

Η Πρ/νη Δ/νσης

Ελένη Ψήμμα

Στέλλα Μαλατζή

