ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ»

ΑΡ. ΜΕΛ.:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές» του Δήμου Ν. Σμύρνης για την
καλοκαιρινή περίοδο 2014. Αντικείμενο της εργασίας είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων και δράσεων του
προγράμματος από επιστημονικό προσωπικό και η οργάνωση και εκτέλεση της γιορτής λήξης του προγράμματος. Το
πρόγραμμα θα διαρκέσει από 16 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2014.
Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις,
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα:
- Π.Δ.28/1980 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών ΟΤΑ», όπως ισχύει σήμερα,
- Ν.3463/2006 «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3731/2008 (άρθρο 20
παρ.13) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και με το Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
- Ν.2362/1995 (άρθρο 82 και άρθρο 83 παρ. 1) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» και ΥΑ 35130/739/09.08.2010 του Υπουργ. Οικονομίας για τα χρηματικά όρια,
- N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- N.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις,
- ΥΑ 94842/24-8-2011 (ΦΕΚ 1945Β/31-8-2011/ΑΔΑ 4ΑΧΖΘ-ΛΘΝ) «Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους» άρθρο 10, παρ. 10.7.1.
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, υπερισχύει πρώτα το Π.Δ.28/80. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις
της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο,
νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Π.Δ.28/80.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #72.000,00# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα καλυφθεί
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α 15.6472.0001 του προϋπολογισμού του οικ.
έτους 2014 του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Το πρόγραμμα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και υλοποιείται με την οικονομική συμβολή των συμμετεχόντων
παιδιών. Κατά την περσινή περίοδο καλύφθηκε σχεδόν το σύνολο της δαπάνης (95%), γεγονός που θα συμβεί και
την φετινή χρονιά, αφού υπάρχει ήδη ζωηρό ενδιαφέρον των εργαζομένων δημοτών μας για τη συμμετοχή των
παιδιών τους.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 16 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2014. Παράταση προθεσμίας μπορεί να δοθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. Σμύρνης μετά από αιτιολογημένη αίτηση του παρόχου με πρόταση της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Ν.3463/06 άρθρο 273, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07. Ο πάροχος μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 50 του Π.Δ.28/80 και σύμφωνα με την διαδικασία του ίδιου
άρθρου.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω οριζόμενης συμβατικής προθεσμίας ή τμηματικά, μετά την κάθε φορά ολοκλήρωση
ενός αυτοτελούς τμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας, δίδεται από την αναθέτουσα αρχή βεβαίωση περί της ορθής
παροχής των υπηρεσιών και της συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τα
δικαιολογητικά πληρωμής έκαστου λογαριασμού και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του.
Οι πληρωμές θα γίνονται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Π.Δ.28/80 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα της Δημοπρασίας, βαρύνουν τον πάροχο
της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αναδειχθείς πάροχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της
διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 των όρων διακήρυξης.
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πάροχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που
ορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) του προϋπολογισμού μελέτης, μη
συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά την δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 των όρων
διακήρυξης.
Νέα Σμύρνη ……………………….
Ο Συντάξας

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ»

ΑΡ. ΜΕΛ.:

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ομάδα

Είδος
Απασχόληση πτυχιούχων Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής ,παιδαγωγικού και
ιατρικού προσωπικού
Αναμνηστικά συμμετοχής στο πρόγραμμα
Γιορτή τελετής λήξης του προγράμματος

Α

B
Γ

Κόστος

Ποσότητα

Σύνολο

51.530,25€

1

51.530,25€

5.600,00€
1.400,00€

1
1

5.600,00€
1.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ

58.530,25€

ΦΠΑ 23%

13.461,96€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

71.996,21€

Α) Απασχόληση πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ιατρικού προσωπικού
Σε ότι αφορά στον καθορισμό της αμοιβής του προσωπικού με βάση την ΥΑ 94842/24-8-2011 (ΦΕΚ 1945Β/31-82011/ ΑΔΑ 4ΑΧΖΘ-ΛΘΝ) «Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» άρθρο 10, παρ.
10.7.1, προβλέπεται ότι:
Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται σε 6,35€.
8.115 ώρες Χ 6,35 € = 51.530,25 € πλέον ΦΠΑ (23%) = 63.382,21 €
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

8.115 ώρες Χ 6,35 €

ΚΟΣΤΟΣ
51.530,25€

ΣΥΝΟΛΟ

51.530,25€

ΦΠΑ 23%

11.851,96€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

63.382,21€

Β) Αναμνηστικά συμμετοχής στο πρόγραμμα:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1

Αναμνηστικά t-shirt 1200

3.700,00€

2

Αναμνηστικά καπελάκια 1200

1.600,00€

3

Αναμνηστικά διπλώματα 1200

300,00€

ΣΥΝΟΛΟ

5.600,00€

ΦΠΑ 23%

1.288,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.888,00€

Γ) Γιορτή τελετής λήξης του προγράμματος
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

1

έκδοση προσκλήσεων

100,00€

2

παροχή μπαλονιών

300,00€

3

4 μασκότ, 2 ζογκλέρ, 2 ξυλοπόδαροι,
1 μουσικό συγκρότημα

800,00€

4

βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση, παροχή
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης

200,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.400,00€

ΦΠΑ 23%

322,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.722,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νέα Σμύρνη ……………………….

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Συντάξας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ»

ΑΡ. ΜΕΛ.:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
H παρούσα Ανάλυση Υπηρεσίας αφορά την παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων βαρύνει την
διαχείριση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Αντικείμενο της εργασίας είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων και δράσεων του
προγράμματος «Αθλοδιακοπές» από επιστημονικό προσωπικό και η οργάνωση και εκτέλεση της γιορτής λήξης του
προγράμματος.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 16 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2014. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 5-13
ετών, τα οποία θα συγκεντρώνονται καθημερινά στις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από
το Δήμο Νέας Σμύρνης και βρίσκονται, σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Α) Απασχόληση πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ιατρικού προσωπικού:
Οι ανάγκες του προγράμματος αφορούν στις εξής δραστηριότητες: κολύμβηση, ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, στίβος,
καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ενόργανη-ρυθμική γυμναστική, παραδοσιακοί χοροί, πολεμικές τέχνες,
επιτραπέζια αντισφαίριση, ξιφασκία, extreme sports, παιδαγωγικά παιχνίδια καθώς και την παροχή ιατρικής κάλυψης
του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούνται πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με την αντίστοιχη
ειδικότητα, όπου προβλέπεται, Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς και Ιατρούς. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη
ειδικότητα στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., τότε δεν είναι απαραίτητη η κτήση πτυχίου από Τ.Ε.Φ.Α.Α., αλλά άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος ή αντίστοιχο πτυχίο. Οι εκάστοτε υπεύθυνοι υλοποίησης των προγραμμάτων θα πρέπει να διαθέτουν τα
κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κτήση πτυχίου, την ειδικότητα και όπου είναι απαραίτητο πιστοποίηση
από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Σύμφωνα με τον καθορισμό της αμοιβής του προσωπικού με βάση την ΥΑ 94842/24-8-2011 (ΦΕΚ 1945Β/31-82011/ ΑΔΑ 4ΑΧΖΘ-ΛΘΝ) «Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» άρθρο 10, παρ.
10.7.1, οι συνολικές ανάγκες για τις εκπαιδευτικές ζώνες ανέρχονται σε 8.115 ώρες.
Ο ενδεικτικός αριθμός και οι ειδικότητες που απαιτούνται ημερησίως ορίζονται ως εξής:
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΑΡΙΘΜΟΣ
στελεχών
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
4
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
3
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
3
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 4
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
3
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
5
ΣΤΙΒΟΣ
2
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
2
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
4
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
2
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2
ΙΑΤΡΟΙ
1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2

Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος ορίζονται από 07:30 έως 15:30 και οι ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
`Το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα είναι:
7.30 - 9.00 πρωινή ζώνη απασχόλησης-άφιξη
9.00- 10.00 1η δραστηριότητα
10.00 - 11.15 2η δραστηριότητα
11.15 - 12.30 3η δραστηριότητα
12.30 - 13.30 4η δραστηριότητα
13.30 - 15.30 μεσημβρινή ζώνη απασχόλησης-αποχώρηση

Β) Αναμνηστικά συμμετοχής στο πρόγραμμα
Η δαπάνη περιλαμβάνει αναμνηστικά t-shirt , καπελάκια τύπου τζόκεϊ για όλα τα παιδιά και διπλώματα συμμετοχής,
1200 τεμάχια από το κάθε είδος.
Γ) Γιορτή τελετής λήξης του προγράμματος:
Η δαπάνη περιλαμβάνει την έκδοση προσκλήσεων για τη γιορτή, παροχή μπαλονιών, οργάνωση της ψυχαγωγίας
παιδιών με παροχή 4 μασκότ μεγαλοφιγούρες, 2 ζογκλέρ, 2 ξυλοπόδαρων και μουσικού συγκροτήματος,
βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νέα Σμύρνη ……………………….

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχν. Υπηρεσιών

O Συντάξας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ

