ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σίνδος, 20.03.2018

Αρ. Πρωτ. 6384
Αρ. Απόφασης: 277

Ταχ. Δ/νση:

Ελ. Βενιζέλου 6Α
57 400 ΣΙΝΔΟΣ
Πληροφορίες: Τσακαλάκη Λαμπρινή
Τηλέφωνο:
2313 305 920
Fax:
2313 305 917
Email:
l.tsakalaki@dimosdelta.gr

Θέμα: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών
στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 19.840,00€ με απευθείας ανάθεση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Δήμου Δέλτα
Έχοντας υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) 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.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1β. του Π.Δ. 80/2016.
5) Τα έγγραφα σύμβασης της υπηρεσίας «Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δέλτα », που
θεωρήθηκαν από τον Αν. Πρ/νη του Αυτ. Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού στις 16.02.2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο
Δέλτα», προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο
Δήμο Δέλτα», που επισυνάπτονται στην παρούσα.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθ. Μελέτης : 1
Υπηρεσία:
Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δέλτα

Περιεχόμενα
1.
2.
3.
4.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Αριθ. Πρωτ.3668

Αριθ. Μελέτης : 1

1.ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Λόγοι αναγκαιότητας της Υπηρεσίας

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο, χωρίς το
κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, από τη βασική του ανάγκη για αλληλεγγύη, προσφέρει τον
ελεύθερο του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο
μιας ομάδας ή φορέα. Ο εθελοντισμός ως ιδέα, έχει ηθική αξία. Η ανιδιοτελής και συνάμα
οικειοθελής προσφορά, η εθελοντική εργασία, ακολουθεί μία κυκλική διαδρομή με αφετηρία τον
εθελοντή και τελικό αποδέκτη τον ίδιο, ως μέλος του συνόλου.
Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής. Αποτελεί πλέον αυτονόητη
πραγματικότητα στις εξελιγμένες κοινωνίες του κόσμου. Είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και
ανιδιοτελής προσφορά ανθρώπινης ενέργειας και η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιον
κοινωφελή σκοπό. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που
μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις, με βάση την κοινωνικό- οικονομική και
πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας και το μόνο που χρειάζεται είναι διάθεση προσφοράς,
καλή θέληση, συνέπεια και ομαδικότητα.
Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, με τις ιδιαίτερα σκληρές οικονομικές και κοινωνικές
καταστάσεις που όλοι ζούμε, η προσπάθεια προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί ίσως τον
μοναδικό συνδετικό κρίκο της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής η οποία βοηθά στην βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου.
Οι δράσεις Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι σημαντικές
και ωφέλιμες τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για τις τοπικές αρχές. Από τη μια δίνουν τη
δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συμμετέχει και να εμπλέκεται στη ζωή της κοινωνίας όπου ζει και
αναπτύσσεται και από την άλλη βοηθά τις τοπικές αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα προγράμματα και οι ενέργειες εθελοντικού χαρακτήρα ενισχύουν
την έννοια της συλλογικότητας σε έναν δήμο και βοηθούν στην ανάδειξη της ιστορίας και της
παράδοσης κάθε τόπου.

Η συμβολή του εθελοντισμού στον Δήμο Δέλτα κρίνεται απαραίτητη λόγω των αυξημένων
απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας . Ο Δήμος Δέλτα έχει πάγιες και τακτικές ανάγκες που διαρκώς
αυξάνονται ή μεταβάλλονται και μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιεί όπως
κοινωνικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές κ.τ.λ. Η κάλυψη των αναγκών αυτών και η
υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, απαιτεί συντονισμό και συνεργασία των υπηρεσιών του
Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πολλές φορές δεν επαρκεί. Η δημιουργία δικτύου
εθελοντών σε τοπικό επίπεδο θα συνέβαλλε στην κάλυψη αυτών των αναγκών, ενδυναμώνοντας
παράλληλα την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, ενώ οι εθελοντικές δράσεις μπορούν να
λειτουργήσουν επικουρικά στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δράσεων του Δήμου χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι θα υποκαταστήσουν το ρόλο και την αποστολή του.
Το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου Δέλτα θα έχει ως στόχο:
α) την ενεργοποίηση ενδιαφερομένων σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές πολιτιστικές
δραστηριότητες, αθλητικά γεγονότα κλπ
β) την παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η προστασία
της δημόσιας υγείας, η πολιτική προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος, ο καθαρισμός
κοινόχρηστων χώρων
γ) την συνεργασία με άλλους εθελοντές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων του
Δήμου.
Σίνδος, 16-02-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου Δέλτα, όπως αναφέρθηκε στην αιτιολόγηση της αναγκαιότητας
της υπηρεσίας, θα έχει ως στόχο :
α) την ενεργοποίηση ενδιαφερομένων σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές πολιτιστικές
δραστηριότητες, αθλητικά γεγονότα κλπ
β) την παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η προστασία
της δημόσιας υγείας, η πολιτική προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος, ο καθαρισμός
κοινόχρηστων χώρων
γ) την συνεργασία με άλλους εθελοντές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων του
Δήμου.
Συγκεκριμένα η υπηρεσία θα περιλαμβάνει:
1.Την καταγραφή, χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων,
και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
2.Τη δημιουργία « Μητρώου Εθελοντών », με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς
τομείς δράσης και ανά περιοχή, σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους.
Παραδοτέα:
1. Τα στοιχεία όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου φορέα
που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις στην περιοχή του Δήμου Δέλτα και γενικότερα της Π.Ε.
Θεσσαλονίκης
2. Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Δέλτα, καταμερισμένο σε τομείς εθελοντικής δράσης και
περιοχές.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας “Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δέλτα”,
ανέρχεται στο ποσό των 19.840,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και βαρύνει τονΚ.Α.
02.15.6142.005με τίτλο:«Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δέλτα», Ταμειακή Κατηγορία: Τακτικά
Έσοδα, Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα, του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2018.
Σίνδος, 16-02-2018
ΗΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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Α/Α
1.

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΑ

Δημιουργία Μητρώου
εθελοντικών οργανώσεων
συλλόγων και σωματίων στην
περιοχή του Δήμου Δέλτα και
της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
Δημιουργία Μητρώου
Εθελοντών του Δήμου Δέλτα,
σε τομείς εθελοντικής δράσης

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

16.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

3.840,00
19.840,00
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Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία «Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο
Δήμο Δέλτα».Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.840,00
ευρώσυμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6142.005με τίτλο: «Δημιουργία
Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δέλτα», Ταμειακή Κατηγορία: Τακτικά Έσοδα, Χρηματοδότηση : Ίδια Έσοδα,
του Προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2018.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :
α. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)
β. του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών”
γ. του Ν. 3731/2008 άρθρο 20 παρ. 13
δ. του Ν. 2362/1995
ε. του Ν.3852/2010 άρθρο 72 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία υπηρεσίας
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά είναι:
α. Σύμβαση
β. Οικονομική προσφορά
γ. Προϋπολογισμός
δ. Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 4ο : Υπογραφή Σύμβασης
Ο Δήμος Δέλτα, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο του 105 του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
• Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία.
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και

Άρθρο 5ο : Εργασία- Παραδοτέα
1.Καταγραφή, χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και
κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
2.Δημιουργία «Μητρώου Εθελοντών», με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς
δράσης και ανά περιοχή, σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους.
Τα παραδοτέα της σύμβασης θα αποτελούνται από :

1. Τα στοιχεία όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου φορέα
που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις στην περιοχή του Δήμου Δέλτα και γενικότερα της Π.Ε.
Θεσσαλονίκης
2. Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Δέλτα, καταμερισμένο σε τομείς εθελοντικής δράσης και
περιοχές.
Άρθρο 6ο : Χρόνος και Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η σύμβαση θα έχει εξάμηνη διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία, ο Δήμος
Δέλτα έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική ισχύ της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως ένα μήνα
(1) με απλή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 7ο : Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες υπολογίζονται και καταλογίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ.2 & 3, του Ν.4412/2016.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

Άρθρο 8ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας
Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221,
παρ.5 του Ν.4412/2016).
Όσον αφορά τις διαδικασίες παραλαβής σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 219, του Ν.4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παραλαβής, συντάσσεται
από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

Άρθρο 9ο : Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία. (άρθρο 216, Ν.4412/2016). Η ανωτέρω
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132, του Ν.4412/2016).Η καθ’ ύλη
αρμόδια υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές
προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται απάξ, με την εξόφληση του
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και τη σύνταξη των
πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (άρθρο 200, παρ.2.α. Ν.4412/2016)
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα
στο άρθρο 200, παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε
άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Μετά από την παραλαβή της υπηρεσίας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον
προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ Α΄107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων,
πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Σίνδος, 16-02-2018
ΗΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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