
Αριθμός μελέτης: 10--2022

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 8.180,00 €

Δαπάνη Φ.Π.Α.: 1.963,20 €

Συνολική δαπάνη: 10.143,20 €

Χρηματοδότηση: 9.128,88 € AMIF

1.014,32 € Ίδιοι πόροι

CPV: 79315000-5 υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

Κ.Α. προϋπολογισμού: 02.15.7425.006

Ποσό που αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό έτους 2022: 10.450,00 €

Ημερομηνία: 19/5/2022

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη  -  Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού  εργασιακής ένταξης των 

προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος EPIC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α.1

 

Α.2

Α.3 

Α.4

Δαπάνη:
Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη - Εκπόνηση

του στρατηγικού σχεδιασμού εργασιακής

ένταξης των προσφύγων και μεταναστών σε

τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο "European Platform of Integrating Cities" (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις 

Ενσωμάτωσης) με ακρωνύμιο EPIC, είναι ένα 3ετές έργο (συνολικής διάρκειας 36 μηνών: 

έναρξη 01/2020, λήξη 12/2022) το οποίο χρημοτοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Founding - AMIF) και 10% από 

ιδίους πόρους.

Φορέας Λειτουργίας του Έργου

Το Μάιο του 2019 έγινε δεκτή η αίτηση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα 

«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης - European platform for integrating cities 

(EPIC), η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και 

Ένταξης (Asylum,  Migration and Integration Founding - AMIF). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ασύλου και Ένταξης που αποτελεί την διαχειριστική αρχή του προγράμματος στις 

23/05/2019 ενημέρωσε τον επικεφαλής εταίρο «ALDA - The European Association for Local 

Democracy» (πρόκειται για εταίρο Γαλλίας) ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των δράσεων 

του EPIC (Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης - European platform for 

integrating cities) και υπογράφηκε η συμφωνία επιχορήγησης NUMBER - 863703 - EPIC. 

Με την υπ΄αριθμ. 358/27.06.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της 

εγκριτικής πράξης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο έργο με τίτλο: «Ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης - European platform for integrating cities (EPIC)» η 

οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης 

(AMIF). Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης για τον Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται σε 

113.836,23 € και η διάρκεια υλοποίησής του ανέρχεται σε 36 μήνες. 

Η έναρξη του προγράμματος ξεκίνησε την 01.01.2020 και τον Ιανουάριο 2020 έγινε η 

πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Ιταλία για την ανταλλαγή απόψεων για την εύρυθμη 

λειτουργία του. Οι δαπάνες του έργου εξειδικεύονται στο grant agreement που υπογράφηκε 

από το Δήμο  Ιωαννιτών και τον επικεφαλής εταίρο «ALDA - The European Association for 

Local Democracy»  (πρόκειται για εταίρο Γαλλίας). 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου

Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή

Φορέας Υλοποίησης και αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. 

Το έργο με τίτλο "European Platform of Integrating Cities" (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για 

Πόλεις Ενσωμάτωσης) και ακρωνύμιο EPIC, είναι ένα 3ετές έργο (συνολικής διάρκειας 36 

μηνών: έναρξη 01/2020, λήξη 12/2022) το οποίο χρημοτοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Founding - AMIF) και 10% 

από ιδίους πόρους. Με την υπ΄αριθμ. 13/30.01.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης - European platform for integrating cities (EPIC), κάτω 

από την ανοιχτή πρόσκληση με τίτλο: ΑΜΙF-2018-AG-INTE-1 Local and regional 

integration networks στα πλαίσια του προγράμματος «AMIF-2018-AG-INTE-1 Local and 

regional integration networks», ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου 

Ιωαννιτών στο πρόγραμμα, καθώς και η χρηματοδότηση των δράσεων του EPIC και 

υπογράφηκε η συμφωνία επιχορήγησης NUMBER - 863703 - EPIC.

 Φορέας Χρηματοδότησης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι κατά 90% η διαχειριστική αρχή του 

προγράμματος: Ευρωπαϊκο Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (AMIF), και κατά 10% ο Δήμος 

Ιωαννιτών. 
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Α.5 

H σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στην αναλυτική εκτέλεση προϋπολογισμού του έργου 

(Grant Agreement/ Ref.No.: 863703/ AMIF-2018-AG-INTE-1) στην κατηγορία E.Έχει 

εγγραφεί στον Κ.Α.: 15 -7425,006 - προγράμματος EPIC και το ύψος αυτής ανέρχεται στις 

10.450,00€.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου και στην αποδοχή του από τους ωφελούμενους, 

αναμένεται να διαδραματίσουν οι 16 συνεργαζόμενοι εταίροι, όπως επίσης και τοπικοί 

φορείς που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί για τη διασφάλιση της άρτιας υπολοίησης 

καθοριστικών πτυχών του προγράμματος. Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των 16 εταίρων:

1. ALDA (European Association for Local Democracy) 2. AADL (Association des Agencies 

de la Democratie Locale) 3. KITEV (K.I.T. - Kultur Im Turm E.V.) 4. Stadt Oberhausen 5. 

UCL (University College london) 6. AEIDL (Association Europeenne pour l-information sur 

le developpment local) 7. SYMBIOSIS (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) 8. Grad 

Sisak 9. JRS (Isusovacka Sluzba Za Izbjeglice) 10. SSF (Solidaridad sin Fronteras) 11. SP2 

(Studio e Progetto 2 - Societa Cooperativa Sociale - ONLUS) 12. C.M. DE LISBOA 

(Camara Municipal de Lisboa) 13. ADL ZAVIDOVICI (Associazione per l'ambasciata 

dellademocrazia locale a Zavidovici - ONLUS IMPRESA SOCIALE) 14. CBS (Comune di 

Brescia) 15. JRS PORTUGAL (JRS Portugal - Servico Jesuita aos Refugiados Associacao 

Humanitaria) 16. O.M. Gdansk (Obszar Metropolitalny Gdansk - Gdynia - Sopot)

Ως εκ τούτου στα πλαίσια υλοποίησης του τέταρτού πακέτου εργασίας του έργου (WP4 - 

PILOT Project) επιδιώκεται στα πλαίσια υλοποιησης  του προγράμματος EPIC, ο Δήμος 

Ιωαννιτών να καταρτίση τον Σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής  εργασιακής ένταξης των 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο. 

Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Founding - 

AMIF) δημοσιοποίησε ανοιχτή πρόσκληση με τίτλο: ΑΜΙF-2018-AG-INTE-1 Local and 

regional integration networks στα πλαίσια του προγράμματος «AMIF-2018-AG-INTE-1 

Local and regional integration networks» το οποίο είναι βασισμένο στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα 

Μετανάστευσης του 2015 και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη Μετανάστευση του 2016 με 

στόχο την ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά με τον τρόπο που 

βοηθούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που 

προκύπτουν (π.χ. έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, εμπειρίας στο πεδίο, 

κοινωνικό περιβάλλον που δεν ευνοεί την ενσωμάτωση των μεταναστών) καθώς και να 

δημιουργηθούν τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές και πολιτικές στον τομέα της 

ενσωμάτωσης.

Στόχος αυτών είναι η ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών δικτύων που θα συμβάλουν:

- Στην βοήθεια πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες (υγείας, νομικές, ψυχοκοινωνικές),

- Στην βοήθεια ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας,

- Στην ενίσχυση της κινητικότητας μεταναστών και ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με τα 

οφέλη της ενσωμάτωσής τους και

- Στην ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών και εμπειρίας στον τομέα της ενσωμάτωσης 

των προσφύγων.

Οι τοπικές αρχές και οι ΜΚΟ του έργου EPIC θα επιτύχουν μια πιο αποτελεσματική 

διαχείριση της ένταξης μεταναστών, προσφύγων ή αιτούντων άσυλο χάρη σε ένα μόνιμο και 

βιώσιμο δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την ένταξη 

των μεταναστών ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος EPIC. Το έργο έχει 

στόχο να εξασφαλίσει τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους μετανάστες στο έδαφος κάθε 

στοχευόμενης τοπικής περιοχής (ήτοι Δήμος Ιωαννιτών) και, τέλος, να ενημερώσει, 

ενεργοποιήσει και ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, καθώς και άλλλους φορείς και 

επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το θέμα της διαχείρησης και ενσωμάτωσης 

μεταναστευτικού πληθυσμού που επιθυμεί να ζήσει και να εργαστεί στον εκάστοτε δήμο.

Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Ιωαννιτών καλείται να εκπόνηση στρατηγικό σχεδιασμό 

εργασιακής ένταξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην τοπική αγορά εργασίας
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Ιωάννινα, 19/5/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Ιωαννιτών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 5

Ταχυδρομικός Κώδικας: 45444

Περιοχή: Ιωάννινα

Διεύθυνση Ιστοσελίδας: www.ioannina.gr

Λογ. Ηλεκτρ. Αλληλογραφίας: imantzios@ioannina.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651 -3- 61328

Β1. Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου

για τις δημόσιες συμβάσεις (cpv), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με cpv υπό τους

ακόλουθους αριθμητικούς κωδικούς:

79315000-5 στην υπηρεσία με αντικείμενο,

Β2.  Εκτιμώμενη αξία σύμβασης - πηγή χρηματοδότησης
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται σε :

Καθαρή αξία: 8.180,00 €

Φ.Π.Α.: 1.963,20 €

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 10.143,20 €

Πηγές χρηματοδότησης:

AMIF: 9.128,88 € 90%

Ίδιοι πόροι: 1.014,32 € 10%

και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους : 2022

και συγκεκριμένα την πίστωση με Κ.Α.:

Β3.  Διαδικασία ανάθεσης

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016

και είναι "κάτω των ορίων".

Η προτεινόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 

πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

02.15.7425.006

υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

Δαπάνη:

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη - Εκπόνηση του στρατηγικού

σχεδιασμού εργασιακής ένταξης των προσφύγων και

μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του

προγράμματος EPIC

Β.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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(και ιδίως του άρθρου 118), του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018 και του Ν.3463/2006.

Β4.  Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλεόν συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,

αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Ιωάννινα, 19/5/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1 άρθρο Αντικείμενο της συγγραφής

2 άρθρο Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

1.

2.

3.

4.

5. Ν.3861/2010

6. Ν. 4013/2011

7. Ν. 4152/2013

8. Ν. 4250/2014

9. Ν. 4270/2014

10. Π.Δ. 80/2016

11. Ν. 4555/2018

3 άρθρο Έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος

1. Σύμβαση

2. Μελέτη

3. Απόφαση Δημάρχου

4. Προσφορά του αναδόχου και των αποδεικτικών μέσων

4 άρθρο Προϋποθέσεις συμμετοχής - λόγοι αποκλεισμού

4Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

α.

β.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη -

Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού

εργασιακής ένταξης των προσφύγων και 

Ν. 2690/1999

καθώς και:

σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Ιωαννιτών και Ανάδοχος θα ονομάζεται

ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της

προσφοράς του.

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη

προμήθεια.

Ν. 4412/2016

Ν. 3463/2006

Ν.3852/2010

Δαπάνη:

Γ.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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γ.

δ.

4Β. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:

4Β1

α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από

τους ακόλουθους λόγους:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A'

48),

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή

ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L

309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία

με το ν. 3691/2008 (A' 166),

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
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4Β2

4Β3

4Β4

4Β5

5 άρθρο Αποδεικτικά μέσα

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

5Α

1.

Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 για τα υπό προμήθεια

είδη που εμπίπτουν στις διατάξεις του.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4B1), με την οποία θα

δηλώνει:

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος

του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που

αναφέρονται στην παρ. 4B1 του άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον

υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση

που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά

δεν έχουν καταβληθεί.

Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2

του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η

ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν.

4412/2016).

Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75

Ν. 4412/2016).

Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει

τα αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά,

βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά.
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2.

α.

β.

γ.

5Β

α. καταβολή φόρων

β.

Σημείωση:

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες

τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που

αναφέρονται στην παρ. 4B1 του άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω

προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των

πατρωνύμων αυτών):

διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων

εταιρειών (Α.Ε.),

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των

συνεταιρισμών

Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών

προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.

4412/2016.

Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να

υποβληθούν χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω.

Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4B2), που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική

για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που

έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν

εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και

όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
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5Γ

α.

β.

γ.

5Δ

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω

πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της

σύμβασης οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι

υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001, με αναφορά της επωνυμίας του

υπόχρεου παραγωγού και του αριθμού εγγραφής του στο Εθνικό

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), για τα υπό προμήθεια είδη.

αποδέχεται τα οριζόμενα στην 29/2019 μελέτη της υπηρεσίας και

η προσφορά του συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4B3) του νομίμου

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ότι:

Πιστοποιητικό/ βεβαίωση εγγραφής του σε οικείο επαγγελματικό

Επιμελητήριο ή εμπορικό Μητρώο του κράτους εγκατάστασης (για την

περίπτωση 4B4), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το

ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό

ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και

συμπληρωματικά μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια

φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και

βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο

κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
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5Ε

Γενικά:

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.

α.

β.

γ.

δ.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4B5), με την οποία θα

δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι

υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001, με αναφορά της επωνυμίας του υπόχρεου

παραγωγού και του αριθμού εγγραφής του στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

(ΕΜΠΑ), για τα υπό προμήθεια είδη.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης

σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή

του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.

1497/1984 (Α΄188). Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο

αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών

αντιγράφων τους.

Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά

φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.

Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει

να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά

την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος

ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου / μητρώου θα πρέπει

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί της ισχύουσας

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως

τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
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ε.

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)

6 άρθρο Διάρκεια της σύμβασης

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού

συμφωνητικού και έχει διάρκεια: μήνες

7 άρθρο Τόπος παράδοσης

Η παράδοση της έρευνας θα γίνει στη Διεύθυνση Κοινωνικής προστασίας.

Θα παραδοθούν δύο αντίγραφα και σε συσκευή usb.

8 άρθρο σταθερότητα τιμών

9 άρθρο Πληρωμή του αναδόχου

10 άρθρο Κρατήσεις - φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει ισχύοντων νόμων,

φόρους, κρατήσεις και τέλη. Αναλυτικά έχουν ως εξής:

3.

4.

Φόρος-κράτηση:

Φόρος εισοδήματος 20,00%

Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10%

χαρτόσημο 3,00%

ογα χαρτοσήμου 20,00%

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της

σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ».

οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση

του γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται:

β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει εφάπαξ στο 100% της

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου,

κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του

Ν.Π.Δ.Δ. στο όνομα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης, υποχρεούται να

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στην έδρα του Δήμου Ιωαννιτών.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα

στοιχεία της προμήθειας και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού

συμφωνητικού.

3

Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

2.

Α/Α

1.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών και το κόστος μεταφοράς

τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου

προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.
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11 άρθρο Γενικοί όροι - προϋποθέσεις

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ιωάννινα, 19/5/2022 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και

215, του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος

αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132

του Ν. 4412/2016.

Η παραλαβή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Ν4412/2016, θα

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και

παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, κάθε στοιχείο σχετικό

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τo υπό προμήθεια είδος πληροί τους όρους

της παρούσας.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι

διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς

και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δαπάνη:

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες  θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στη συνέχεια.

άρθρο 1

άρθρο 2

άρθρο 3

άρθρο 4

άρθρο 5

Ο ανάδοχος θα προβεί στη σύνταξη σχεδίου με προτεινόμενες δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελματική

κατάρτιση.

Θα γίνει εξειδίκευση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

α. 70 ερωτηματολόγια προσφύγων από διάφορες εθνικότητες.

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στο παράρτημα Γ.

Ακολούθεί η επεξεργασία από τον ανάδοχο και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης με τις σημαντικότερες ικανότητες

Καταγραφή του  προφίλ δεξιοτήτων (skills profile)  και των ικανοτήτων που διαθέτουν οι  πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στον 

Δήμο Ιωαννιτων.  Για   την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των προσφύγων και μεταναστών   δύναται να   χρησιμοποιηθεί το 

Σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής  εργασιακής ένταξης των προσφύγων και αιτούντων άσυλο  σύμφωνα με τα ευρήματα από τις παραπάνω 

καταγραφές

Θα συμπληρωθούν: α. 40 ερωτηματολόγια επιχειρήσεων από επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα.

β. 20 ερωτηματολόγια επιχειρήσεων από επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα

γ. 40 ερωτηματολόγια επιχειρήσεων από επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στο παράρτημα Α.

Ακολούθεί η επεξεργασία από τον ανάδοχο και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Θα συμπληρωθούν: α. 70 ερωτηματολόγια προσφύγων από διάφορες εθνικότητες.

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται στο παράρτημα Β.

Ακολούθεί η επεξεργασία από τον ανάδοχο και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης με τις σημαντικότερες προκλήσεις

δ. 20 ερωτηματολόγια φορέων

που διαθέτουν οι πρόσφυγες.

που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες.

Θα συμπληρωθούν:

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη  -  Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού  

εργασιακής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα 

πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος EPIC

Δ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χαρτογράφηση των  τοπικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ΚοινΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.α στις οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να απασχοληθούν οι 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο  

Χαρτογράφηση  των τάσεων εργασίας, ως προς τις ειδικότητες που έχουν ζήτηση  στην τοπική αγορά εργασίας 

Καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ως προς την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας  

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62aac98370128e28a837da5d στις16/06/22 11:15



Τα παραδοτέα ανά άρθρο προσδιορίζουν με λεπτομέρεια τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος. 

19/5/2022 Ελέγχθηκε

Ιωάννινα, Ο προϊστάμενος Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Η Διευθύντρια

Ιωάννης Μάντζιος

0 Καλιρρόη Ζηκίδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δαπάνη:

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α Είδος ανάλυση είδους cpv

άρθρο 

τιμολογίου

Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα

Κόστος ανά 

τεμάχιο Κόστος

Συντελεστής 

ΦΠΑ Φ.Π.Α.

Συνολική 

δαπάνη Παραδοτέο

1

Χαρτογράφηση των  τοπικών 

επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ΚοινΣΕΠ, 

ΚΟΙΣΠΕ κ.α στις οποίες εν δυνάμει θα 

μπορούσαν να απασχοληθούν οι 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο  

έρευνα στην αγορά εργασίας και 

σύνταξη έκθεσης 79315000-5 ώρα 32 20 640,00 € 24% 153,60 € 793,60 €

Έκθεση με 

αναλυτικά στοιχεία 

ανα τομέα 

δραστηριότητας

2

Χαρτογράφηση  των τάσεων εργασίας, 

ως προς τις ειδικότητες που έχουν 

ζήτηση  στην τοπική αγορά εργασίας 

2.1.α έρευνα στις επιχειρήσεις 

(ερωτηματολόγια) 79315000-5

Συλλογή 

στοιχείων τεμάχιο 100 13 1.300,00 € 24% 312,00 € 1.612,00 €

100 

ερωτηματολόγια 

(40 πρωτογενή - 20 

δευτερογενή - 40 

τριτογενή)

2.1.β σύνταξη έκθεσης 79315000-5

Επεξεργασία 

στοιχείων ώρα 28 20 560,00 € 24% 134,40 € 694,40 €

Έκθεση με 

συμπεράσματα

2. 2. α έρευνα σε φορείς 

(ερωτηματολόγια) 79315000-5

Συλλογή 

στοιχείων τεμάχιο 20 13 260,00 € 24% 62,40 € 322,40 € 20 ερωτηματολόγια

2.2.β σύνταξη έκθεσης 79315000-5

Επεξεργασία 

στοιχείων ώρα 28 20 560,00 € 24% 134,40 € 694,40 €

Έκθεση με 

συμπεράσματα

3

Καταγραφή των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο ως προς την πρόσβαση 

τους στην αγορά εργασίας  

3.1 έρευνα σε πρόσφυγες 

(ερωτηματολόγια) 79315000-5

Συλλογή 

στοιχείων τεμάχιο 70 13 910,00 € 24% 218,40 € 1.128,40 € 70 ερωτηματολόγια

σύνταξη έκθεσης 79315000-5

Επεξεργασία 

στοιχείων ώρα 28 20 560,00 € 24% 134,40 € 694,40 €

Έκθεση με 

συμπεράσματα

4

Καταγραφή του  προφίλ δεξιοτήτων 

(skills profile)  και των ικανοτήτων που 

διαθέτουν οι  πρόσφυγες και αιτούντες 

άσυλο που διαμένουν στον Δήμο 

Ιωαννιτων.  Για   την καταγραφή των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

προσφύγων και μεταναστών   δύναται 

να   χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό 

εργαλείο καταγραφής του προφίλ των 

Πολιτών Τρίτων Χωρών  (EU Skills Profile 

Tool for Third)

Country Nationals), προτεραιοποιώντας  

τα άτομα  που επιθυμούν να 

παραμείνουν στην περιοχή. 

4.1 έρευνα σε πρόσφυγες 

(ερωτηματολόγια) 79315000-5

Συλλογή 

στοιχείων τεμάχιο 70 13 910,00 € 24% 218,40 € 1.128,40 € 70 ερωτηματολόγια

σύνταξη έκθεσης 79315000-5

Επεξεργασία 

στοιχείων ώρα 28 20 560,00 € 24% 134,40 € 694,40 €

Έκθεση με 

συμπεράσματα

5

Σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής  

εργασιακής ένταξης των προσφύγων και 

αιτούντων άσυλο  σύμφωνα με τα 

ευρήματα από τις παραπάνω 

καταγραφές σύνταξη έκθεσης 79315000-5 1ο ώρα 96 20 1.920,00 € 24% 460,80 € 2.380,80 €

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 8.180,00 € 1.963,20 € 10.143,20 €

Ιωάννινα, 19/5/2022

Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Ο συντάξας Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

0 Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

ΣΤ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

02.15.7425.006

10.450,00 €

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη  -  Εκπόνηση του στρατηγικού 

σχεδιασμού  εργασιακής ένταξης των προσφύγων και 

μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του 

προγράμματος EPIC

Κ.Α. προϋπολογισμού:

Ποσό προϋπολογισμού:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τίτλος:

Προϋπολογισμός:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη  -  Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού  εργασιακής 

ένταξης των προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του 

προγράμματος EPIC

10.143,20 €

ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α.:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.

Το παραδοτέο πρέπει τουλάχιστον να περιέχει:

1 Οικονομικό προφίλ του Δήμου Ιωαννιτών  

2 Γενικά Στοιχεία 

3 Συγκριτικά στοιχεία εργατικού δυναμικού

4 Οικονομικές επιδόσεις 

5 Παραγωγική διάρθρωση 

6 Προστιθέμενη αξία ανά τομέα 

7 Απασχόληση ανά τομέα 

8 Αριθμός επιχειρήσεων ανά τομέα 

9 Σύντομή Κλαδική Ανάλυση 

10 Πρωτογενής τοµέας

11 Δευτερογενής τοµέας

12 Τριτογενής τοµέας 

2.

1 Χαρτογράφηση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του Δήμου Ιωαννιτών 

2        Ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες - δεξιότητες

3        Μεθοδολογία Υπολογισµού ∆είγµατος Επιχειρήσεων

4        Καταγραφή – Έρευνα ερωτηµατολογίου 

5        Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 

6        Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου Επιχειρήσεων

7 Εργατικό δυναμικό και απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών

i. Εργατικό δυναµικό 

ii.  Φύλο, Ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης

iii. Χαρακτηριστικά απασχολούµενων

iv. Φύλο, Ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουμένων 

8        Διαχρονικές τάσεις στην απασχόληση  

9        Διάρθρωση της απασχόλησης σήμερα

3.

1 Θα καταγραφούν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη  -  Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού  εργασιακής ένταξης των 

προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος EPIC

Χαρτογράφηση των  τοπικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, ΚοινΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.α στις 

οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να απασχοληθούν οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο  

Χαρτογράφηση  των τάσεων εργασίας, ως προς τις ειδικότητες που έχουν ζήτηση  στην 

τοπική αγορά εργασίας 

Καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ως 

προς την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας  
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οι πρόσφυγες στο δήμο Ιωαννιτών.

4.

1        Χαρακτηριστικά ανέργων Προσφύγων/Μεταναστών 

2        Στοιχεία Μητρώου ΟΑΕ∆  Προσφύγων/Μεταναστών

i.                     Φύλο, Ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσηςi. Φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης

ii.  Εργασιακή Εμπειρία ανέργων (προηγούμενη απασχόληση)

3  Προσφερόµενες ∆εξιότητες 

4        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

5         Αναντιστοιχίες και δυσχέρειες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας 

6        Προβλέψεις αναγκών σε ειδικότητες και δεξιότητες  

7        Αξιολόγηση Προβλέψεων 

5.

1        ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

2

Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια

Ιωάννης Μάντζιος Καλιρρόη Ζηκίδου

        ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής  εργασιακής ένταξης των προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο  σύμφωνα με τα ευρήματα από τις παραπάνω καταγραφές

Καταγραφή του  προφίλ δεξιοτήτων (skills profile)  και των ικανοτήτων που διαθέτουν οι  

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στον Δήμο Ιωαννιτων.  Για   την 

καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των προσφύγων και μεταναστών   δύναται να   

χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό εργαλείο καταγραφής του προφίλ των Πολιτών Τρίτων 

Χωρών  (EU Skills Profile Tool for Third)

Country Nationals), προτεραιοποιώντας  τα άτομα  που επιθυμούν να παραμείνουν στην 

περιοχή. 
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