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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.13681/19.5.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα τρία δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κουρή Μαρία, Γραμματέας,
3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Σερέτη Χριστίνα, 10. Καλαρρύτης Χρήστος, 11.
Ζαννιά Ευφημία, 12. Αντζινάς Ιωάννης, 13. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15.
Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16. Καλούδης Κων/νος, 17. Μπασούρης Μαρίνος, 18. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Κοκοτίνης Χρήστος, 21. Καλαντίδης Δημήτριος, 22. Ασβεστάς
Δημήτριος, 23. Αντύπας Γεώργιος, 24. Δουβή Αγγελική, 25. Αγαδάκος Γεώργιος, 26. Τσατσούλη
Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 28. Κουρής Μιχαήλ, 29. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 30. Πούλος
Ιωάννης, 31. Πίκουλα Αργυρώ, 32. Σόφης Γεώργιος, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης
Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γρηγορέας
Ιωάννης, 6. Γεωργίου Δημήτριος, 7. Αναγνώστου Ιωάννης, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο
Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, κ.
Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 169/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμφωνία συνεργασίας διετούς διάρκειας 2017 – 2019 με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Ι.Ο.Α.Σ.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αγαδάκος, Δημ. Πανταζόπουλος,
Πούλος, Μπασούρης, Γιαννάκης)
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Μανταδάκης, που εισηγήθηκε το 44ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το εισηγητικό του σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας διετούς
διάρκειας 2017 – 2019 με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.Α.Σ., και το οποίο έχει ως εξής:
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ
Σύμφωνα με το καταστατικό και τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν, το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και
Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων «Πάνος
Μυλωνάς» συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005, και συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε το έτος 2014.
Αποτελεί ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς
φορείς, επιλεγμένους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα
Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και Συμβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ (UN Consultative Status) για θέματα οδικής
ασφάλειας.
Το Ινστιτούτο, έχει τιμηθεί για το έργο του με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση
στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής
ασφάλειας αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση
ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και
μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου.
Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός ότι έχουμε τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα
στην Ευρώπη τα οποία αποτελούν και την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους μας στην Ελλάδα.
Αφορμή αποτέλεσε η τραγική άδικη απώλεια του Πάνου Μυλωνά ενός νέου, με εξαίρετο ήθος, τεταρτοετή
φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και
συντάκτη του ειδικού Τύπου του αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 22 ετών σε τροχαίο ατύχημα το
μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2004 ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τα μαθήματά του στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του που καθιέρωσε ήδη υποτροφία
στη μνήμη του, «υπήρξε φοιτητής εξαίρετου ήθους, πολλά υποσχόμενος στο χώρο της τεχνολογίας και της
δημοσιογραφίας, ιδιαίτερων ικανοτήτων, με πολλαπλά ενδιαφέροντα και η απώλεια του απετέλεσε πλήγμα για
την Πανεπιστημιακή Κοινότητα».
Ο Δήμος Ηλιούπολης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Ι.Ο.ΑΣ. ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ στην Οδική Ασφάλεια
και μετά το επιτυχημένο προηγούμενο της συνεργασίας με τον ΠΑΟΔΗΛ στο πρόγραμμα «ΚΑΝ΄ΤΟ ΣΩΣΤΑ»
στους μαθητές της Γ΄ Τάξης των Λυκείων της Ηλιούπολης και με δεδομένη την ευαισθησία όλων μας στα
ζητήματα Οδικής Ασφάλειας-διαθέτουμε άλλωστε ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα πάρκο Κυκλοφοριακής
αγωγής, θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη πραγματοποίηση δράσεων σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και πρόληψης και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, που θα
απευθύνονται σε όλους τους Δημότες και σε όλες τις ηλικίες από τα νήπια μέχρι και την τρίτη ηλικία.
Για το σκοπό προτείνεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ι.Ο.ΑΣ. ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ για την
ανάληψη από το τελευταίο δράσεων και προγραμμάτων εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα στους
Δημότες, όπως αυτές οι δράσεις μας έχουν αποσταλεί αναλυτικά από το Ινστιτούτο.
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Το συνολικό κόστος των υποχρεωτικών και προαιρετικών δράσεων σύμφωνα με την πρόταση του Ινστιτούτου
ανέρχεται σε 50.400 ευρώ πλέον 8% διοικητικού και οργανωτικού κόστους, δηλαδή συνολικά 54.432 ευρώ.
Ο Δήμος αντιπροτείνει ποσό 45.000 ευρώ, το οποίο θα καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές και προαιρετικές
δράσεις και θα συμπεριλαμβάνει το 8% του διοικητικού και οργανωτικού κόστους, που θα καταβληθεί σε δύο
δόσεις, 20.000 το τρέχον έτος και 25.000 το 2018.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και οι δημοτικοί
σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης, Καλαντίδης, Ασβεστάς, Αντύπας, Δουβή και μειοψηφούντος του κ.
Σόφη)
1. Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και του Ινστιτούτου «Ι.Ο.ΑΣ. ΠΑΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ» για την ανάληψη από το τελευταίο δράσεων και προγραμμάτων εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού χαρακτήρα στους δημότες και η οποία έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα την ………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων ήτοι:
Αφενός μεν:
Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην Ηλιούπολη και στην οδό Σοφ.
Βενιζέλου και Πρωτόπαπα, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, Δήμαρχο
Ηλιούπολης, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Α’ Συμβαλλόμενος»
και αφετέρου:
Του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και
την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς» και διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νεμέσεως, αριθμός 2,
11253, με Α.Φ.Μ 998929250, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από τη Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο Δ.Σ. κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ζαλόγγου 3, Α.Φ.Μ. 102936845, Δ.Ο.Υ.
Χαλανδρίου, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας «Β΄ Συμβαλλόμενος»
καλούμενων στο εξής από κοινού τα «Μέρη» και καθένα χωριστά το «Μέρος», συμφωνούν και συναποδέχονται τα
παρακάτω:
Α. Ο Α’ Συμβαλλόμενος επιθυμεί να πραγματοποιήσει προγράμματα ενημέρωσης – επιμόρφωσης σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και πρόληψης και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, που θα
απευθύνονται σε όλους τους Δημότες και σε όλες τις ηλικίες.
Β. Ο Β΄ Συμβαλλόμενος ασχολείται με την ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα
οποία προάγουν την οδική ασφάλεια όπως, η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση με στόχο τη
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
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Γ. Τα Μέρη, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, επιθυμώντας να συνεργαστούν για την υλοποίηση
προγραμμάτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τη χρήση του εξοπλισμού που ο Β’ Συμβαλλόμενος έχει στην
κατοχή του, του ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που υπάρχει στη διάθεσή του, ως και του καταρτισμένου
και κατάλληλου προσωπικού για εκπαιδεύσεις σε κεντρικά σημεία του Δήμου, Δημοτικό κατάστημα, πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής, Σχολεία, ΚΑΠΗ και ανοιχτές προς το κοινό των Δήμων ενημερώσεις, προβαίνουν
στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Τα Μέρη θα προβούν στη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών στον Δήμο Ηλιούπολης με τον τίτλο: «Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής».
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων
εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα στους Δημότες, όπως αυτές οι δράσεις αποτυπώνονται και
περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα
1.2. Το Πρόγραμμα θα παρουσιαστεί από στελέχη του Β’ Συμβαλλομένου κατάλληλα καταρτισμένο στους
τομείς απασχόλησης του κατά τις ημέρες και ώρες και σε χώρο που καθορίζονται μετά από συνεννόηση των
δύο συμβαλλομένων, τους Διευθυντές των σχολείων και των υπευθύνων του κάθε φορέα
2. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
2.1 Η αμοιβή του Β’ Συμβαλλομένου για τις υπηρεσίες που θα παράσχει στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης ορίζεται σε 45.000 ευρώ, το οποίο θα καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές και προαιρετικές δράσεις
και θα συμπεριλαμβάνει το 8% του διοικητικού και οργανωτικού κόστους
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, 20.000 το τρέχον έτος και 25.000 το έτος 2018.
2.2 Ο Α΄ Συμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό με το Β΄
Συμβαλλόμενο σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα υποδείξει ο Β’ Συμβαλλόμενος. Η πληρωμή θα γίνει με
την έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά την προσκόμιση των απαραίτητων σύμφωνα με το νόμο σχετικών
δικαιολογητικών
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για μία διετία.
Κάθε παράταση της παρούσας αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
4.1. Ο Β΄ Συμβαλλόμενος υποχρεούται να ολοκληρώσει με επιτυχία και ακολουθώντας πιστά τα
συμφωνηθέντα στη σχετική πρόταση, το πρόγραμμα της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, με τον Α’ Συμβαλλόμενο.
4.2 Ο Β΄ Συμβαλλόμενος υποχρεούται ως προς το περιεχόμενο των ομιλιών στα σχολεία να αναλάβει την
ευθύνη της έγκρισης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και να λάβει την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας
& Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο των σχολείων.
4.3. Ο Α΄ Συμβαλλόμενος υποχρεούται να παράσχει στον Β’ Συμβαλλόμενο τις απαιτούμενες διευκολύνσεις
(χώρους, επικοινωνία με αρμοδίους κ.ο.κ.) με στόχο τη βέλτιστη υλοποίηση των προγραμμάτων
ενημέρωσης και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των δράσεων όπως αυτές περιγράφονται στη παρούσα σύμβαση.
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4.4. Ο Β’ Συμβαλλόμενος θα υλοποιήσει τις συμφωνηθείσες δράσεις με δικό του κατάλληλο καταρτισμένο
προσωπικό, το οποίο θα ασφαλίζεται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Οι δαπάνες για τις
ασφαλίσεις θα επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον Β’
Συμβαλλόμενο.
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Α΄ Συμβαλλόμενος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού
του Β’ Συμβαλλόμενου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του Β’
Συμβαλλόμενου και των μεταφορικών του μέσων.
O Α΄ Συμβαλλόμενος δεν έχει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του Β΄ Συμβαλλόμενου.
4.5. Ο Α΄ Συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποστείλει υπογεγραμμένο το Συμφωνητικό στον Β΄
Συμβαλλόμενο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη πραγματοποίησης των
σχετικών δράσεων του προγράμματος.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
5.1. Τα Μέρη διευκρινίζουν ότι με την παρούσα καμία μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
δεν πραγματοποιείται από το ένα στο άλλο.
5.2. Ρητά συμφωνείται ότι το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της παρουσίασης του
προγράμματος επιμόρφωσης ανήκει αποκλειστικά στο Β΄ Συμβαλλόμενο.
6. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
6.1. Κανένα από τα Μέρη δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο μέρος την παρούσα ή μέρος αυτής χωρίς
προηγουμένως να έχει συναινέσει σε αυτό ρητά και εγγράφως το άλλο μέρος.
6.2. Στο παρόν επισυνάπτονται το κάτωθι παράρτημα το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.
Ρητά συμφωνείται ότι το παρόν συμφωνητικό διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό
Δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει μεταξύ των
Μερών σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν από τα Μέρη σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα.
Για τον Α’ Συμβαλλόμενο

Για το Β’ Συμβαλλόμενο

2. Το συνολικό κόστος των υποχρεωτικών και προαιρετικών δράσεων σύμφωνα με την πρόταση του
Δήμου, ανέρχεται σε 45.000 ευρώ, το οποίο θα καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές και προαιρετικές
δράσεις και θα συμπεριλαμβάνει το 8% του διοικητικού και οργανωτικού κόστους, που θα καταβληθεί
σε δύο δόσεις, 20.000 το τρέχον έτος και 25.000 το 2018, και οι οποίες έχουν ως εξής:
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1. Παιχνίδι με τον Ιππότη
Ευγένιο

24 Νηπιαγωγεία

Περιλαμβάνει:

€ 4.500

850 ΠΑΙΔΙΑ

Υλοποίηση του προγράμματος

Μαθητές Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2. Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια

Περιλαμβάνει:

17 Δημοτικά

Υλοποίηση του προγράμματος
€ 6.100

Βιβλίο «Ιππότης Ευγένιος» για κάθε
παιδί
Επιτραπέζιο παιχνίδι Κυκλοφοριακής
Αγωγής για κάθε σχολείο

650 ΜΑΘΗΤΕΣ

Μαθητές
3. Ασφαλώς Ποδηλατώ

Περιλαμβάνει:

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

€ 8.000

17 Δημοτικά

-

Υλοποίηση του προγράμματος

-

Ανακλαστικό γιλέκο για κάθε παιδί

650 ΜΑΘΗΤΕΣ

Μαθητές
€ 1500
δράσεις)

4. Μήλο – Λεμόνι!

(3

Ε΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Προϋποθέτει:

Μαθητές

5. Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής

Περιλαμβάνει:
Yλοποίηση της δράσης 3 φορές/ χρόνο
σε αντίστοιχα δημοτικά, επιλεγμένα
σύμφωνα με τα κριτήρια διεξαγωγής του
προγράμματος (ενδεδειγμένος δρόμος
πέριξ του σχολείου)

Γ΄ & Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
€ 4.500

Συμμετοχή εκπροσώπων της Τροχαίας
Περιλαμβάνει:
Eπίσκεψη των μαθητών Γ’ & Δ’
Δημοτικού
και
την
υλοποίηση
πρακτικών
ασκήσεων
με
την
καθοδήγηση εκπαιδευτή του Ι.Ο.ΑΣ.
μετά την υλοποίηση των αντίστοιχων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
στα
σχολεία
(όπως αναφέρονται ανωτέρω), μήνες
Μάρτιο-Ιούνιο

6. Κάντο Σωστά

Περιλαμβάνει:

(Γυμνάσιο, ομιλία &
θεατρικό)

-

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 600
ΜΑΘΗΤΕΣ

€ 5.150

Υλοποίηση του προγράμματος

& Θεατρική παράσταση
(εντός 6
ημερών, 100 μαθητές/ημέρα)
- Ανακλαστικό βραχιόλι για κάθε
μαθητή
Προϋποθέτει:
Διάθεση του Δημαρχείου της πόλης για 6
ημέρες

7. Καν’το Σωστά
(Λύκειο Λύκειο, ομιλία &
βιωματική εκπαίδευση με
χρήση εξοπλισμού)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Περιλαμβάνει:

600 ΜΑΘΗΤΕΣ

€ 3.000

Υλοποίηση του προγράμματος

(εντός 3 ημερών, 200 μαθητές/ημέρα)
Προϋποθέτει:
Διάθεση του Δημαρχείου της πόλης για 3
ημέρες

8. Σεμινάριο γονέων

10 ΤΕΤΑΡΤΕΣ

Δωρεάν στο πλαίσιο
υλοποίησης
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στα
σχολεία

Περιλαμβάνει:
Υλοποίηση ομιλιών σε γονείς του Δήμο
Προϋποθέτει:
Διάθεση του Δημαρχείου ή σχολείου για
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τη διενέργεια των ομιλιών
3 ΚΑΠΗ
9. Οδική ασφάλεια και
Τρίτη ηλικία

1.500 ΜΕΛΗ
(3 ομιλίες)

Δωρεάν στο πλαίσιο
υλοποίησης
προγραμμάτων
οδικής ασφάλειας
με το Δήμο

Περιλαμβάνει:
Υλοποίηση 3 ομιλιών στα ΚΑΠΗ

Περιλαμβάνει:
Υλοποίηση ανοικτής εκδήλωσης για
τους Δημότες σε κεντρικό σημείο του
Δήμου με τον εξοπλισμό βιωματικής
εκπαίδευσης του Ι.Ο.ΑΣ.
10. Ανοικτή δράση
ενημέρωσης&
ευαισθητοποίησης των
πολιτών

Προϋποθέτει:

1 τριήμερο δράσεων
(Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή)

€ 4.500

Διάθεση κεντρικού σημείου του
Δήμου (κατάλληλο για την πρόσβαση
του εξοπλισμού)
Παροχή ρεύματος, φωτισμού, φύλαξης
Παροχή τεντών για προφύλαξη από
τις καιρικές συνθήκες (εφόσον
απαιτείται)
Περιλαμβάνει:
- Δημιουργία πανό για ανάρτηση
πλησίον των σχολικών μονάδων

11. Καμπάνια
ευαισθητοποίησης των
οδηγών κατά την έναρξη
της νέας σχολικής
χρονιάς

17 ΔΗΜΟΤΙΚΑ

€ 3.000

- Ανάρτηση
χρήσιμου
υλικού
–
συμβουλών στα ηλεκτρονικά μέσα του
Δήμου
Σημείωση: Τα πανό θα είναι διαθέσιμα
για χρήση από το Δήμο και τις επόμενες
χρονιές
Προϋποθέτει:
- Ανάρτηση των πανό από τα συνεργεία
του Δήμου
Περιλαμβάνει:

Οδηγός εκπαιδευτικών

12. Παραγωγή
εκπαιδευτικού/
επικοινωνιακού υλικού

€ 300

- Ένα οδηγό εκπαιδευτικών για κάθε
σχολείο Π/θμιας Εκπαίδευσης
- Ένα οδηγό γονέων για κάθε παιδί
Π/θμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει
στα εκπαιδευτικά προγράμματα

Οδηγός γονέων παιδιών

€ 1.000

Π/θμιας
Σύνολο:

€ 41.550

Τελικό Σύνολο:
(συμπεριλαμβανομένου
8% διοικητικού &
οργανωτικού κόστους ):

€ 44.874

Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για την υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω προγραμμάτων
Οι ανωτέρω τιμές δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ καθώς το Ινστιτούτο δεν υπάγεται σε ΦΠΑ για την
υλοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για θέματα οδικής ασφάλειας
7
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3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για την υπογραφή της σύμβασης
και οτιδήποτε έγγραφο προκύψει και κριθεί αναγκαίο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 6.6.2017

Ι.Αντζινάς,, Θ.Γιαννόπουλος, , Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Παπαδόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα,
Α.Παναγιώταρης, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,
Δ. Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, .Αντύπας

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Δουβή, Γ.Αγαδάκος, Α. Τσατσούλη, Π. Μαργαρώνης,
Μ. Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Α. Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ. Σεφτελής
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