
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ιωάννινα:   29 / 07 /2020 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ.: 41660/11600  
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Απόφαση Δημάρχου 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία μεταφράσεων 

που αφορά την υλοποίηση του έργου «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για πόλεις 

ενσωμάτωσης» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας λάβει 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)  

5. Την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, 2.020,00€ που συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό 
6. Το με αρ. πρωτ. 38659/743-16/07/2020  πρωτογενές αίτημα, όπως καταχωρίστηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20REQ007041655 2020-07-17) 
7. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αρίθμ. Πρωτ. Οικ 

38982/758-17/07/2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης  

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α 766/2020 Απόφαση 

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

οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. : ΩΓ5ΡΩΕΩ-ΦΤΤ για ποσό 2.020,00 €  
σε βάρος του Κ.Α. 15.7425.006 του τρέχοντος προϋπολογισμού 

9. Το εγκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007093740 2020-07-28) 
10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για πόλεις 
ενσωμάτωσης» προϋπολογιζόμενης  αξίας 2.020,00 € 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 έκθεση της υπηρεσίας και ειδικότερα: 
 
 
 

Α/Α Είδος Υπηρεσίας 

Δαπάνη/ μεταφρασμένο 

ερωτηματολόγιο και κείμενο  με 

ΦΠΑ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

ΑΔΑ: 6ΦΤΩΩΕΩ-Λ5Γ



1 

 

 
Μετάφραση 

ερωτηματολογίων για την 

υλοποίηση του έργου 

<Ευρωπαική Πλατφόρμα  για 

πόλεις ενσωμάτωσης-

European platform for  

integrating cities> 

 

100 ερωτηματολόγια  19,20 ευρώ 1.920,00 ευρώ 

2 

Μετάφραση κειμένου για την 

υλοποίηση του έργου 

<Ευρωπαική Πλατφόρμα  για 

πόλεις ενσωμάτωσης-

European platform for  

integrating cities> 

 κείμενο δέκα (10) 

σελίδων 
100,00 ευρώ 100,00 ευρώ 

       Συνολικό κόστος με ΦΠΑ  24% για     2.020,00€ 

 

 
Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας  με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για 
πόλεις ενσωμάτωσης», όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

Γ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα της τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
         

       ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΔΑ: 6ΦΤΩΩΕΩ-Λ5Γ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας  
Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6,  

Ιωάννινα, Τ.Κ.45221 

Πληροφορίες: Κ. Ζηκίδου 

Τηλ.: 26513 61318 

FAX.: 26510 01047 
e-mail: roizikidou@gmail.com 
 

 

   

                                     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία πραγματοποίησης μεταφράσεων για 

την υλοποίηση του έργου <Ευρωπαική Πλατφόρμα  για πόλεις ενσωμάτωσης-European platform 

for  integrating cities>,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου (AMIF). 

Με  την 358/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  έγινε η αποδοχή της εγκριτικής πράξης 

για συμμετοχή του  Δήμου Ιωαννιτών στο έργο με τίτλο :<Ευρωπαική Πλατφόρμα  για πόλεις 

ενσωμάτωσης-European platform gor  integrating cities (EPIC) > με στόχο μέσω ενός δικτύου 

τοπικών αρχών και των εταίρων υλοποίησής του,τη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών σε 

τοπικό επίπεδο. 

 Με το υπ'αρ.38625/741/15-7-2020 ηλεκτρονικά απεσταλθέν έγγραφο της Ειδικής Συμβούλου 

Δημάρχου Ιωαννίνων  Κας Αμπατζίδη Διονυσίας, υπεύθυνης σε θέματα Κοινωνικής και 

Μεταναστευτικής Πολιτικής,περιγράφονται οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προγράμματος ,ο χρόνος πραγματοποίησής τους και ο ΚΑ Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 που θα αντληθεί το ποσό. 

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν σε : 

α) μετάφραση ερωτηματολογίων  

β)μετάφραση κειμένου  

Η διάρκεια της υπηρεσίας ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης 
κατακύρωσης ή και σύμβασης αν απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις και το παραδοτέο έργο 
θα έχει καταληκτική ημερομηνία την 14/8/2020. 
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την υπηρεσία θα πρέπει να έχει άριστη γνώση  της αγγλικής (C2). 
Η γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών σε επίπεδο (C2) θα συνεκτιμηθεί. 
Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται καθημερινά με την ομάδα έργου του προγράμματος, που 
συνεπάγεται  την  φυσική του παρουσία στα Ιωάννινα καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα ανατεθούν έχουν ως εξής:   

Κωδικός CPV:79530000-8 

  

                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος Υπηρεσίας 

Δαπάνη/ μεταφρασμένο 

ερωτηματολόγιο και κείμενο  

με ΦΠΑ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 

ΑΔΑ: 6ΦΤΩΩΕΩ-Λ5Γ



1 

 

 

Μετάφραση 

ερωτηματολογίων για 

την υλοποίηση του 

έργου <Ευρωπαική 

Πλατφόρμα  για πόλεις 

ενσωμάτωσης-European 

platform for  integrating 

cities> 

 

100 ερωτηματολόγια  19,20 ευρώ 1.920,00 ευρώ 

2 

Μετάφραση κειμένου 

για την υλοποίηση του 

έργου <Ευρωπαική 

Πλατφόρμα  για πόλεις 

ενσωμάτωσης-European 

platform for  integrating 

cities> 

 κείμενο δέκα (10) 

σελίδων 
100,00 ευρώ 100,00 ευρώ 

       Συνολικό κόστος με ΦΠΑ  24% για     2.020,00€ 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού. 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαικό Ταμείο Ασύλου (ποσοστό 90%) και από ίδιους 
πόρους (ποσοστό 10%) του Δήμου Ιωαννιτών. 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.020,00€ με το Φ.Π.Α. και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15-7425.006 <Δαπάνες για Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη-Ευρωπαική 
πλατφορμα για πόλεις ενσωμάτωσης (EPIC)-Ευρωπαικό Ταμείο Ασύλου και ένταξης 
90%:16.740,00€ και ίδια έσοδα 10%:1.860,00€> έτους 2020. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

από τον προσφέροντα όλων των όρων της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 30 

ημέρες, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, πριν από τη λήξη της, για επιπλέον διάστημα 30 ημερών κατ' ανώτατο όριο. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η τιμή θα παραμείνει σταθερή και δεν υπόκειται σε 

μεταβολή για οποιοδήποτε λόγο ή αίτημα. 

 Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο. Απαγορεύεται η υπεργολαβική 

ανάθεση μέρους της υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τρίτο, ανεξαρτήτως της φύσης της σχέσης που 

τον συνδέει με τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το σύνολο του ανατιθεμένου έργου δεν  υπάρχει 

υποχρέωση του Δήμου να αποζημιώσει. 

                                                                                   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

                                                        Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
      

                                                    ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΖΗΚΙΔΟΥ-ΝΤΑΣΗ 
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