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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη – 
Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού εργασιακής ένταξης των προσφύγων & μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, 
στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος EPIC»

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

 1.Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 2.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4.Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α΄/ 09-03-2021).

5.Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008.

6.Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6. 

7.Τον Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ» Δημόσιο    
λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.

8.Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα .

 9.Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

10.Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005).

11.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

12.Το Π.Δ 80/2016 όπως ισχύει σήμερα.

13.Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

14.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.Την με αριθμ.10/19-05-2022 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, προϋπ/σμού 10.450,00€ που συντάχθηκε για τον 
σκοπό αυτό.
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3. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ 
22REQ010775411 2022-06-20 ποσού 10.143,20€ σε βάρος του Κ.Α.: 15.7425.006, του τρέχοντος προϋπολογισμού και cpv: 
79315000-5.

4. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αριθμ. Πρωτ  53660/19-05-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα 
για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

5. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 604/2022  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και 
έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, για ποσό 10.143,20€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7425.006, του τρέχοντος 
προϋπολογισμού. 

6. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ.:22REQ010791998 2022 06 22.

7.Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη – Εκπόνηση του στρατηγικού 
σχεδιασμού εργασιακής ένταξης των προσφύγων & μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος EPIC».  

                                                                                    
                                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

      Α . Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη – Εκπόνηση του στρατηγικού 
σχεδιασμού εργασιακής ένταξης των προσφύγων & μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος EPIC» , προϋπολογιζόμενης αξίας 10.143,20€ 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 Μελέτη της  Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας και ειδικότερα:

Α/Α Είδος
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα τιμή Σύνολο Φ.Π.Α.

Συνολική 
δαπάνη

1

έρευνα στην αγορά 
εργασίας και σύνταξη 
έκθεσης ώρα 32,00 € 20,00 € 640,00 € 153,60 € 793,60 €

2

2.1.α έρευνα στις 
επιχειρήσεις 
(ερωτηματολόγια) τεμάχιο 100,00 € 13,00 € 1.300,00 € 312,00 € 1.612,00 €

2.1.β σύνταξη έκθεσης ώρα 28,00 € 20,00 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €
2. 2. α έρευνα σε φορείς 
(ερωτηματολόγια) τεμάχιο 20,00 € 13,00 € 260,00 € 62,40 € 322,40 €

2.2.β σύνταξη έκθεσης ώρα 28,00 € 20,00 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €

3
3.1 έρευνα σε πρόσφυγες 
(ερωτηματολόγια) τεμάχιο 70,00 € 13,00 € 910,00 € 218,40 € 1.128,40 €
σύνταξη έκθεσης ώρα 28,00 € 20,00 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €

4
4.1 έρευνα σε πρόσφυγες 
(ερωτηματολόγια) τεμάχιο 70,00 € 13,00 € 910,00 € 218,40 € 1.128,40 €

ΑΔΑ: 6ΥΛ0ΩΕΩ-1ΩΝ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b4315970128e28a8e7a8ea στις 24/06/22 08:20

σύνταξη έκθεσης ώρα 28,00 € 20,00 € 560,00 € 134,40 € 694,40 €
5 σύνταξη έκθεσης τεμάχιο 96,00 € 20,00 € 1.920,00 € 460,80 € 2.380,80 €

Συνολική εκτιμώμενη 
δαπάνη  500,00 €  8.180,00 € 1.963,20 € 10.143,20 €

ώρα 144 2880
τεμάχιο 356 5300

500 8180

   Β. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμ.10/19-05-2022 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας με τίτλο: 
«Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη – Εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού εργασιακής ένταξης των προσφύγων & 
μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος EPIC», όπως αυτές περιγράφονται.

Γ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εν προκειμένω από 
την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
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