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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών  της υπηρεσίας  με τίτλο:  “ Έρευνα 

πεδίου για το έργο Ευρωπαική Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- Eluropean 

platform for integrating cities” 

 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  

2  άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)  

και 

5. Την Τεχνική Περιγραφή, προϋπολογισμού 2.000 € που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό από 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

6. Το υπ. Αριθ. 24365/492/13-5-2020 Πρωτογενές αίτημα, όπως αυτό αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20REQ006705438/14-5-2020). 

7. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αποσταλεί το με Αρίθμ. Πρωτ. 

24368/493/13-5-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 

24370/7305/14-5-2020 από την Οικονομική Υπηρεσία, για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης  

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 616/2020 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, η οποία 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. : 6Ψ6ΨΩΕΩ-ΝΦ8 , για ποσό 2.000 € σε 

βάρος του Κ.Α. 15.7425.006 του τρέχοντος προϋπολογισμού έτους 2020 

9. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006705438/14-5-2020).  

10. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο:  “ Έρευνα πεδίου για το έργο Ευρωπαική 
Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- Eluropean platform for integrating cities” 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο:  “ Έρευνα πεδίου για το έργο Ευρωπαική 

Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- Eluropean platform for integrating cities”, 

προϋπολογιζόμενης  αξίας 2.000,00 €  με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, 

όπως περιγράφεται στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας και ειδικότερα: 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
- ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

    Ιωάννινα : 28 / 05 / 2020 

    Αρίθμ. πρωτ.: 27209/8013 

Πληρ.: Γεωργία Ζώη 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444 
Τηλ.: 26513 61390 
FAX.: 26510 74441 
e-mail : gzoi@ioannina.gr 
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A 

Είδος Υπηρεσίας Δαπάνη/ερωτηματολόγιο- 

συνέντευξη με ΦΠΑ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

 

Έρευνα πεδίου για το 

έργο <Ευρωπαική 

Πλατφόρμα για πόλεις 

ενσωμάτωσης-izluropean 

platform for integrating 

cities (HEIC) το οποίο 

συγχρημαιοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ασύλου (AMIF). 

50 δομημένα 

ερωτηματολόγια 

10 ευρώ 500 ευρώ 

1 15 συνεντεύξεις 

μεταφρασμένες 

στην αγγλική 

100 ευρώ 1.500 ευρώ 

 Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 24% για  2.000;00 € 

 

 

 

 

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας  με τίτλο“ Έρευνα πεδίου για το έργο 

Ευρωπαική Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης- Eluropean platform for integrating 

cities”, όπως περιγράφονται στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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