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Απ. Μελέηηρ    2/2020 
 

 
 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Δ Κ Θ Δ  Η 
 

Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ηηρ ςπηπεζίαρ 
 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ζε Νεπηαγσγό ππεξεζηώλ δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ (δξάζεηο, πξνγξάκκαηα θαη εθδειώζεηο εθπαηδεπηηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

ςπραγσγηθνύ ελδηαθέξνληνο) γηα ην Κ.Γ.Α.Π. Μαπξνζάιαζζαο ηεο Κ.Δ.ΓΗ.Β. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζε 3.600,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηεο Κ.Δ.ΓΗ.Β., ρξήζεο 2020, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ  Κ.Α. 00.6117.01 πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «Ακνηβέο θαη έμνδα δηαθόξσλ 

ηξίησλ». 

Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο  

απεπζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ Κ.Δ.ΓΗ.Β. ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σν αξζ. 209 ηνπ Ν 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 

114/Α), όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ αξζ. 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4412/2016 άξζ. 377 πεξ. 38. 

2. Σα ρξεκαηηθά όξηα ησλ αλαζέζεσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξ. 

5 Ν. 4412/2016. 

3. Σηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 

1492/17.08.2007 ηεύρνο Β’)  απόθαζεο  ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. : «1. Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε θαη ηδηαίηεξα: […] δ) 

απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν αλάζεζεο ησλ κειεηώλ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη 

δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηώλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ, αλαζέηεη ηε ζύληαμε ησλ κειεηώλ 

θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη ηηο κειέηεο θαη ηηο πξνκήζεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζρύνπζαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο λνκνζεζίαο ζην πιαίζην ηνπ 

θαλνληζκνύ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 257 ΓΚΚ[…]» 

4. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 3463/06 «Η ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ 

έξγσλ, ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο 



θαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

ξπζκίζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α..» 

5. Σν άξζξ. 72 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ. 

6. Σν άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε. 

7. Σνλ Ν. 4270/14 (ΦΔΚ 143/28.06.2014 ηεύρνο Α’) πιελ ησλ άξζξσλ 132-133-134 κε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4412/2016. 

8. Σνλ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ- 

Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ενθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ...». 

9. Σν λ.4250/2014(ΦΔΚ 74Α’) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ Σνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

Σνπ Π.Γ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 

10. Σν ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ OTA» (ΦΔΚ 145/Α/05-08-2016) πεξί 

ζπλνπηηθώλ δηαγσληζκώλ. 

11. Σν γεγνλόο όηη είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία, ν αξηζκόο Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) 

ηεο απόθαζεο Γ.., ηεο απόθαζεο αλάζεζεο & ηεο ζύκβαζεο (N.3861/2010). 

12. Σν γεγνλόο όηη είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία ε αλάξηεζε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνγελνύο 

αηηήκαηνο, ηεο πξνθήξπμεο, ηεο απόθαζεο αλάζεζεο θαη ηεο ζύκβαζεο ζην 

Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΑΓΑΜ) (άξζξν 11 ηνπ Ν.4013/2011 & 

άξζξν 139, 152 Ν.4281/2014) θαη άξζξν 38 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
ΝΙΓΡΙΣΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020 

 
                                                                ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Απ. Μελέηηρ   2/2020 

 
Πεπιγπαθή ηος έπγος 

 
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ζε Νεπηαγσγό ππεξεζηώλ δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ, ειηθίαο από 5 έσο 12 εηώλ ζην Κ.Γ.Α.Π. Μαπξνζάιαζζαο ηεο 

Κ.Δ.ΓΗ.Β.. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ θαη ε ςπραγσγία, ε 

εκςύρσζε, ε δηαζθέδαζε θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ.  

Ο Νεπηαγσγόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ επίβιεςε, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, κε ηειηθό ζηόρν ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. Μαπξνζάιαζζαο  ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Α1. Γενικά πποζόνηα :  

 

1. Να είλαη Έιιελαο πνιίηεο.  

  

2. Να κελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα.  

 

3. Να κελ δηώθεηαη ή λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (Ν. 3528/07). 

 

4. Να έρεη ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο, γηα ηελ νπνία πξνζιακβάλεηαη (άξζξν 14 ηνπ λ. 3584/2007). 

 

5. Να θαηέρεη ηνπο απαηηνύκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο έρεη 

απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο από ην ΓΟΑΣΑΠ ή 

ην πξώελ ΓΙΚΑΣΑ. 

 

6.  Να δηαζέηεη αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ζρεηηθό κε ηελ πξνο αλάζεζε ππεξεζία. 

 

 
Α2. Διδικά πποζόνηα 

1. Α) Πηπρίν Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο θαηεύζπλζεο Νεπηαγσγώλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο (2). Πηπρίν ρνιώλ Νεπηαγσγώλ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν ηίηιν ηεο αιινδαπήο (2) εθόζνλ θαηέρνπλ θαη ην 

απαηηνύκελν πηπρίν ηνπ Π.Γ. 130/1990 (ΦΔΚ 52/06.04.1990 η.Α΄)-(πηπρίν 

εμνκνίσζεο). Όζνλ αθνξά ζε ηίηινπο ρσξώλ ηεο αιινδαπήο, απαηηείηαη επηπξόζζεηα 

Βεβαίσζε Δπαλεθπαίδεπζεο ησλ άξζξσλ 30 παξ.2 ηνπ λ.2083/1992 (ΦΔΚ 

159/21.09.1992 η.Α΄) θαη 10 παξ.3 ηνπ λ.2327/1995 (ΦΔΚ 156/31.07.1995 η.Α). Από 

ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη νη πηπρηνύρνη ρσξώλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνύ 

Κνιιεγίνπ ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο.  

2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν. 



3. Πηζηνπνηεηηθό απόδεημεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

5. Βηνγξαθηθό εκείσκα 

(Οη επηιεγέληεο ζα θιεζνύλ λα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα θιπ πνπ ζα απνδεηθλύνπλ όζα 

αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό) 

 

 
 

 

 

ΝΙΓΡΙΣΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020 
 

 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Απιθ. Μελέηηρ 02/2020 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   
 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΩΡΔ 
ΜΗΝΙΑΙΩ 

ΩΡΔ 
 ΔΣΗΙΩ 

ΠΟΟ 
ΥΡΔΩΗ  

ΑΝΑ 
ΩΡΑ(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1.  Yπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Κ.Γ.Α.Π. Μαπξνζάιαζζαο κε 
δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα 
εθπαηδεπηηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
ςπραγσγηθνύ 
ελδηαθέξνληνο/ππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο 
παηδηώλ 

120 600 6,00 3.600,00€ 

 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 4.464,00€ 

 
 
 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο αλάζεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο (ΔΦΚΑ εξγαδόκελνπ θαη εξγνδόηε). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΓΡΙΣΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απιθ. Μελέηηρ 02/2020 
 

 
 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 
Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ζε Νεπηαγσγό ππεξεζηώλ δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ, ειηθίαο από 5 έσο 12 εηώλ ζην Κ.Γ.Α.Π. Μαπξνζάιαζζαο ηεο 

Κ.Δ.ΓΗ.Β.. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ θαη ε ςπραγσγία, ε 

εκςύρσζε, ε δηαζθέδαζε θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ.  

Ο Νεπηαγσγόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ επίβιεςε, ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο, κε ηειηθό ζηόρν ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. Μαπξνζάιαζζαο  ηεο Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο. 

 

Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α. Σερληθή πεξηγξαθή – Μειέηε 

β. Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

γ. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 
 
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο  κε 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 
 
Άπθπο 4ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
Η ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ ζα γίλεη κε ζύκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) κελώλ. 

ηε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

νύηε εθείλεο πεξί αζθάιηζεο ζηνλ  Δ.Φ.Κ.Α. 

Οη ππεξεζίεο πξνο ηελ Κ.Δ.ΓΗ.Β. ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ κέζα ζην ζρνιηθό έηνο 2019-

2020. 

 
Άπθπο 5ο : Τποσπεώζειρ Κ.Δ.ΓΗ.Β. 
Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε  Γήκνπ Βηζαιηίαο (Κ.Δ.ΓΗ.β.) ππνρξενύηαη λα παξάζρεη ηηο 

αίζνπζεο πνπ δηαζέηεη ζην δεκνηηθό ζρνιείν Μαπξνζάιαζζαο, όπσο θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ν αλάδνρνο λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ.  

 



Άπθπο 6ο : Τποσπεώζειρ  αναδόσος 

Ο αλάδνρνο νθείιεη: 
• Ο αληηζπκβαιιόκελνο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.ΑΠ. ηεο 

Κ.Δ.ΓΗ.Β. 
• Να ππάξρεη έγθαηξε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. 
• Να πξνεηνηκάδεη θαη λα νξγαλώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κ.Γ.Α.Π. ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ.ΓΗ.Β. 
• Να δίλεη θάζε κήλα ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ δξάζεσλ όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

επζύλεο ηνπ ζην Κ.Γ.Α.Π. 
• Να ηεξεί θαη λα παξαδίδεη θάζε κήλα κεηξών ησλ σθεινύκελσλ ηεο δνκήο. 
 Με βάζε ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ/ηεο λα ζηεξίδεη θαη λα θαζνδεγεί ηελ 

Κ.Δ.ΓΗ.Β. ζε ζέκαηα ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ. 
 Να παξάζρεη όια ηα κέζα θαη ηα ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ.. 
 Να επζύλεηαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αλαηηζεκέλνπ έξγνπ θαη γηα ηπρόλ ειαηηώκαηα ηνπ 

έξγνπ. 
 
Άπθπο 7ο : Σπόπορ πληπωμήρ 
Σν αλώηεξν ζπλνιηθό πνζό γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 
3.600,00 επξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο 
θξαηήζεηο (ΔΦΚΑ εξγαδόκελνπ θαη εξγνδόηε). 
 

 
Άπθπο 8ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ 

ηζρύνπλ. 

 
Άπθπο 9ο: Δπίλςζη διαθοπών 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 
 

ΝΙΓΡΙΣΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2020 
 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
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