ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελουμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 23.995,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
CPV: 60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και
πούλμαν με οδηγό

ΜΕΛΕΤΗ
Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελουμένων των δομών
του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

07/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

19.350,80 €

ΦΠΑ 24%:

4.644,20 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:

23.995,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25/05/2018

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25/05/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καριπίδου Μαρία

Τόλιος Νικόλαος
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οδηγό

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε για το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς των ωφελουμένων (μέλη ΚΑΠΗ,
παιδιά Κ.Δ.Α.Π. κ.α.) των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου
Πεντέλης για εκδρομές και περιπάτους καθώς και για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών θεραπευτικών
μπάνιων και μπάνια στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα ή να
καλυφθούν με συγκοινωνιακά μέσα μεταφοράς, λόγω τόσο της ευαισθησίας των ατόμων που θα
μεταφερθούν, (άτομα 3ης και 1ης ηλικίας), αλλά και του αυξημένου πλήθους των συμμετεχόντων.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ωφελουμένων των δομών του σε
εξειδικευμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (τουριστικά λεωφορεία) και έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό (οδηγοί).
Πιο συγκεκριμένα οι παραπάνω υπηρεσίες μεταφοράς διαχωρίζονται ως εξής:
●

ΟΜΑΔΑ Α: Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για
ημερήσιες εκδρομές
Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι δεκατρία
(13) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα. Οι ημερήσιες εκδρομές θα πραγματοποιηθούν
σε απόσταση έως 400km από το Δήμο Πεντέλης, εντός του Νομού Αττικής και των πλησίον
αυτού Νομών (ενδεικτικά: Κορινθίας, Αργολίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας).
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2018.

●

ΟΜΑΔΑ Β: Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για την
πραγματοποίηση ημερήσιων περιπάτων κατά την διάρκεια πρωινών ή απογευματινών
ωρών, 5ωρης διάρκειας.
Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι είκοσι έξι
(26) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα. Οι ημερήσιοι περίπατοι θα πραγματοποιηθούν
εντός του Νομού Αττικής κατά την διάρκεια πρωινών ή απογευματινών ωρών και θα είναι 5ωρης
διάρκειας.
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2018.
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●

ΟΜΑΔΑ Γ: Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για
περιηγήσεις, ξεναγήσεις και παραθαλάσσιες μετακινήσεις.
Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι πενήντα
τέσσερα (54) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα. Οι παραθαλάσσιες μετακινήσεις θα
πραγματοποιηθούν από περιοχές του Δήμου Πεντέλης προς διάφορους παραθαλάσσιους
προορισμούς του Νομού Αττικής για την εξυπηρέτηση των μελών των ΚΑΠΗ κατά την προμήθεια
καλοκαιρινών θεραπευτικών μπάνιων.
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασηςμέχρι την 30/09/2018.

● ΟΜΑΔΑ Δ: Υλοποίηση μεταφοράς παιδιών της παιδαγωγικής δομής του Ο.Κ.Π.Α. Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Το Μελίσσι» στο Διασχολικό Αθλητικό
Κέντρο Μελισσίων- Κολυμβητήριο, επί της οδού Α. Παναγουλη στα Μελίσσια.
Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι δεκαπέντε
(15) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα.
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 10/09/2018.
Η δαπάνη των παραπάνω υπηρεσιών θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης για το έτος 2018 ως εξής:
ΟΜΑΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α. 24 %

ΣΥΝΟΛΟ

Α

5.527,60€

1.326,60€

6.854,20€

Β

4.147,00€

995,30€

5.142,30€

Γ

8.710,20€

2.090,50€

10.800,70€

Δ

966,00€

231,80€

1.197,80€

ΣΥΝΟΛΟ

19.350,80€

4.644,20€

23.995,00€

Κ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.

15-6413.001

11.996,50€

15-6413.002

11.998,50€
23.995,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25/05/2018
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι υπηρεσίες μεταφοράς ωφελουμένων των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ανάδοχος για την υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών:
1. Θα διαθέτει λεωφορεία τα οποία:
a. είναι ιδιόκτητα
b. διαθέτουν κλιματισμό
c. διαθέτουν άδεια 1ης κυκλοφορίας μετά την 01/01/2005
d. έχουν περάσει από τον καθιερωμένο έλεγχο ΚΤΕΟ
e. έχουν ασφαλιστική κάλυψη συμπεριλαμβανομένης της οδικής βοήθειας
f. είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση
2. Θα παρέχει επαρκή αριθμό έμπειρων οδηγών οι οποίοι:
a. θα διαθέτουν αντίστοιχο επαγγελματικό δίπλωμα για την επαρκή και ασφαλή λειτουργία
των λεωφορείων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
b. θα είναι συνεπής στην ώρα αναχώρησης που θα έχει ορισθεί από το Ν.Π.Δ.Δ.
c. θα συμπεριφέρονται τυπικά και κόσμια προς τους ωφελούμενους των υπηρεσιών και
προς τους συνοδούς υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υφίσταται
τις νόμιμες κυρώσεις.
3. Θα επιβαρύνεται με τα διόδια:
a. της Αττικής Οδού
b. της Ολυμπίας οδού
c. της οδού Μορέως.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
● ΟΜΑΔΑ Α: Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για
ημερήσιες εκδρομές
○ Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι
δεκατρία (13) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα.
○ Οι ημερήσιες εκδρομές θα πραγματοποιηθούν σε απόσταση έως 400km από το Δήμο
Πεντέλης, εντός του Νομού Αττικής και των πλησίον αυτού Νομών (ενδεικτικά: Κορινθίας,
Αργολίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας).
○ Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2018.
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○

○
○

Οι προορισμοί των ημερήσιων εκδρομών, πρόκειται να προσδιορισθούν με νεώτερη
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του
Δήμου Πεντέλης, η οποία θα καθορίζει επακριβώς τους τόπους προορισμού, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής, τη διάρκεια των επισκέψεων και το λοιπό
χρονοπρογραμματισμό δράσεων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.
Οι εκδρομές δύναται να πραγματοποιηθούν εργάσιμες μέρες εντός της εβδομάδας, αλλά
και σαββατοκύριακα ή αργίες.
Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. που θα συμμετέχουν στις ημερήσιες εκδρομές θα είναι χωρισμένα
σε ομάδες των 25 ατόμων, (2 ομάδες ανά λεωφορείο) και θα συνοδεύονται, κατά τη
διάρκεια των εκδρομών, από προσωπικό των υποδομών Κ.Α.Π.Η. του Οργανισμού
Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, ενώ δύνανται να συνοδεύονται και
από άτομα που ανήκουν στη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο αποτελεί φορέα της
διοργάνωσης.

●

ΟΜΑΔΑ Β: Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για την
πραγματοποίηση ημερήσιων περιπάτων κατά την διάρκεια πρωινών ή απογευματινών
ωρών, 5ωρης διάρκειας.
○ Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι
είκοσι έξι (26) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα.
○ Οι ημερήσιοι περίπατοι θα πραγματοποιηθούν εντός του Νομού Αττικής κατά την διάρκεια
πρωινών ή απογευματινών ωρών και θα είναι 5ωρης διάρκειας.
○ Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2018.
○ Οι προορισμοί των ημερήσιων περιπάτων, πρόκειται να προσδιορισθούν με νεώτερη
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του
Δήμου Πεντέλης, η οποία θα καθορίζει επακριβώς τους τόπους προορισμού, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής, τη διάρκεια των επισκέψεων και το λοιπό
χρονοπρογραμματισμό δράσεων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.
○ Οι περίπατοι δύναται να πραγματοποιηθούν εργάσιμες μέρες εντός της εβδομάδας, αλλά
και σαββατοκύριακα ή αργίες.
○ Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. που θα συμμετέχουν στους περιπάτους θα είναι χωρισμένα σε
ομάδες των 25 ατόμων, (2 ομάδες ανά λεωφορείο) και θα συνοδεύονται, κατά τη διάρκεια
των περιπάτων, από προσωπικό των υποδομών Κ.Α.Π.Η. του Οργανισμού Κοινωνικής
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, ενώ δύνανται να συνοδεύονται και από άτομα
που ανήκουν στη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο αποτελεί φορέα της διοργάνωσης.

●

ΟΜΑΔΑ Γ: Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για
περιηγήσεις, ξεναγήσεις και παραθαλάσσιες μετακινήσεις.
○ Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά είναι
πενήντα τέσσερα (54) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα.
○ Οι παραθαλάσσιες μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν ανά τέσσερα ή πέντε λεωφορεία
από περιοχές του Δήμου Πεντέλης προς διάφορους παραθαλάσσιους προορισμούς του
Νομού Αττικής για την εξυπηρέτηση των μελών των ΚΑΠΗ κατά την προμήθεια
καλοκαιρινών θεραπευτικών μπάνιων.
○ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σε κάθε παραθαλάσσια μετακίνηση συνοδό
ναυαγοσώστη με δίπλωμα από σχολή ναυαγοσωστικής σχολής που είναι
αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από επίσημη λιμενική
αρχή.
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○
○

○
○

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασηςμέχρι την 30/09/2018
.
Οι προορισμοί των ημερήσιων μετακινήσεων, πρόκειται να προσδιορισθούν με νεώτερη
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του
Δήμου Πεντέλης, η οποία θα καθορίζει επακριβώς τους τόπους προορισμού, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής, τη διάρκεια των επισκέψεων και το λοιπό
χρονοπρογραμματισμό δράσεων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.
Οι μετακινήσεις δύναται να πραγματοποιηθούν εργάσιμες μέρες εντός της εβδομάδας,
αλλά και σαββατοκύριακα ή αργίες.
Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. που θα συμμετέχουν στις μετακινήσεις θα είναι χωρισμένα σε
ομάδες των 25 ατόμων, (2 ομάδες ανά λεωφορείο) και θα συνοδεύονται, κατά τη διάρκεια
των περιπάτων, από προσωπικό των υποδομών Κ.Α.Π.Η. του Οργανισμού Κοινωνικής
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, ενώ δύνανται να συνοδεύονται και από άτομα
που ανήκουν στη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο αποτελεί φορέα της διοργάνωσης.

● ΟΜΑΔΑ Δ: Υλοποίηση μεταφοράς παιδιών της παιδαγωγικής δομής του Ο.Κ.Π.Α. Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Το Μελίσσι» στο Διασχολικό Αθλητικό
Κέντρο Μελισσίων- Κολυμβητήριο, επί της οδού Α. Παναγουλη στα Μελίσσια.
○ Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων που απαιτείται για την παραπάνω μεταφορά
είναι δεκαπέντε (15) πούλμαν των πενήντα θέσεων το καθένα.
○ Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την
10/09/2018.
Η δαπάνη των παραπάνω υπηρεσιών θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης για το έτος 2018 ως εξής:
ΟΜΑΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α. 24 %

ΣΥΝΟΛΟ

Α

5.527,60€

1.326,60€

6.854,20€

Β

4.147,00€

995,30€

5.142,30€

Γ

8.710,20€

2.090,50€

10.800,70€

Δ

966,00€

231,80€

1.197,80€

ΣΥΝΟΛΟ

19.350,80€

4.644,20€

23.995,00€

Κ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.

15-6413.001

11.996,50€

15-6413.002

11.998,50€
23.995,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25/05/2018

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

25/05/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρυπίδου Μαρία

Τόλιος Νικόλαος

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες μεταφοράς ωφελουμένων των δομών
του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης
Δήμου Πεντέλης
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 23.995,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
CPV: 60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ομάδα

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

Α

Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των
ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για ημερήσιες
εκδρομές

ένα (1) πούλμαν
πενήντα (50)
θέσεων

13

425,20 €

5.527,60 €

Β

Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των
ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για την
πραγματοποίηση ημερήσιων περιπάτων
κατά
την
διάρκεια
πρωινών
ή
απογευματινών ωρών, 5ωρης διάρκειας.

ένα (1) πούλμαν
πενήντα (50)
θέσεων

26

159,50 €

4.147,00 €

Γ

Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των
ΚΑΠΗ του Δήμου Πεντέλης για περιηγήσεις,
ξεναγήσεις
και
παραθαλάσσιες
μετακινήσεις.

ένα (1) πούλμαν
πενήντα (50)
θέσεων

54

161,30 €

8.710,20 €

ένα (1) πούλμαν
πενήντα (50)
θέσεων

15

64,40 €

966,00 €

Δ

Υλοποίηση
μεταφοράς
παιδιών
της
παιδαγωγικής δομής του Ο.Κ.Π.Α. Κέντρο
Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) «Το Μελίσσι» στο Διασχολικό
Αθλητικό
Κέντρο
ΜελισσίωνΚολυμβητήριο, επί της οδού Α. Παναγουλη
στα Μελίσσια
.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

19.350,80 €

Φ.Π.Α. 24%

4.644,20€

Γενικό Σύνολο

23.995,00€
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25/05/2018

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25/05/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7

Καριπίδου Μαρία

Τόλιος Νικόλαος
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