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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21435

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση
συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω
διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα,
προϋπολογισμού 6.193,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
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) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων
εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα.
6) Την από 16-09-2020 τεχνική περιγραφή του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.
7) Την υπ’ αριθ. 1469/21181/2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η
δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 6.193,80 από τον Κ.Α. 02.00.6451.003 και η οποία
έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α
420/2020. Χρηματοδότηση ίδια έσοδα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών
θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα,
προϋπολογισμού 4.995,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 6.193,80 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 της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια ανανέωση
συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για
ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα» σύμφωνα με τo παράρτημα Α’.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σίνδος, 16-09-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Υπηρεσίες ανανέωσης ετήσιας συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων
εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα»
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η δαπάνη για την ετήσια συνδρομή στην
«Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παροχής Πληροφοριών Δημοσιευμένων Θέσεων Εργασίας για όλη την
Μακεδονία σε Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα», προκειμένου να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν
καλύτερα το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας των δημοτών μας.
Η εν λόγω Διαδικτυακή Πλατφόρμα μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών
του Δήμου, αποτελεί μια πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια εκ μέρους του Δήμου παροχής άμεσης
και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των άνεργων πολιτών του δήμου μας, για όλες τις ευκαιρίες
απασχόλησης που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με ένα μόνο
τηλεφώνημα. Η υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη δεδομένης της υφιστάμενης κρίσης της χώρας που
έχει δημιουργήσει υψηλά επίπεδα ανεργίας στον πληθυσμό της και ιδίως στους κατοίκους του
Δήμου Δέλτα. Επίσης, δημιουργείται ιδιαίτερη ανάγκη καταγραφής θέσεων εργασίας λόγω της
σχετικά αυξημένης εργασιακής κινητικότητας που πηγάζει από το γεγονός ότι εντός των ορίων του
Δήμου Δέλτα λειτουργεί η Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδου), μία από τις μεγαλύτερες
βιομηχανικές περιοχές της χώρας, αλλά και το Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου, επομένως έχουμε
μια σχετικά αυξημένη εργασιακή κινητικότητα στην περιοχή του Δήμου μας.
Με τα δεδομένα αυτά, και ενόψει του ότι οι δήμοι έχουν, κατ΄ άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Δ.), που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 (Α΄ 114), αρμοδιότητες στους τομείς: της
ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών (75 παρ. 1
εδάφ. α΄), της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και πάλι μέσω της βελτίωσης
των τεχνικών υποδομών (75 παρ. 1 εδάφ. γ΄, ιδίως γ1), περαιτέρω δε έχουν υποχρέωση, κατ΄ άρθρο
76 του Κ.Δ.Δ., «να οργανώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων», και κατ΄ άρθρο 214 του Κ.Δ.Δ., να διασφαλίζουν «το δικαίωμα πρόσβασης όλων των
δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν-» και «την άσκηση
του δικαιώματος πρόσβασης των δημοτών και κατοίκων στην πληροφόρηση», θεωρούμε την εν
λόγω δαπάνη απαραίτητη και λειτουργική για το Δήμο μας καθώς προάγει τα συμφέροντα των
δημοτών, συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων μέσω
της ενημέρωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών για τα προβλήματα του δήμου μέσω των
σύγχρονων μορφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ,με άμεσο όφελος την βελτίωση της λειτουργίας του
Δήμου μας και στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του (άρθρα 75, 76 και 214 του
Δ.Κ.Κ).
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Η ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των
ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα , θα λειτουργεί μέσω ενός ειδικού λογισμικού το οποίο θα
ενημερώνεται με δυναμικό τρόπο για τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται
καθημερινά και θα αξιοποιηθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με την έγκαιρη ενημέρωσή
τους σε θέματα εξεύρεσης εργασίας (θέσεις εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προγράμματα
του ΟΑΕΔ, προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα επιταγής κατάρτισης στην αγορά εργασίας vouchers).
Οι πληροφορίες θα αντιστοιχίζονται σε κριτήρια αναζήτησης, από προεπιλεγμένα πεδία,
που θα θέτει ο άνεργος και θα είναι κατηγοριοποιημένες σε θεματικές ενότητες για γρήγορη
εύρεση. Οι ελάχιστες θεματικές ενότητες θα είναι οι παρακάτω:
 Θέσεις εργασίας Ιδιωτικού τομέα
 Θέσεις εργασίας Δημόσιου τομέα
 Προκηρύξεις προγραμμάτων ΟΑΕΔ
Επίσης η βάση πληροφοριών θα πρέπει να διαθέτει και να υποστηρίζει τα εξής
χαρακτηριστικά:
1. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων, με ευθύνη του αναδόχου
ανάλογα με την δημοσίευση αγγελιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις και την δημοσίευση
προκηρύξεων των Φορέων του Δημοσίου και του ΟΑΕΔ, σε επίπεδο χώρας.
2. Γρήγορη και εύκολη αναζήτηση των αγγελιών / προκηρύξεων με βάση προσωπικά
χαρακτηριστικά του άνεργου από τα προεπιλεγμένα πεδία (όπως περιοχή απασχόλησης,
επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, φορέα δημοσίου, κλπ).
3. Δυνατότητα εκτύπωσης πίνακα με τις αγγελίες / προκηρύξεις που αντιστοιχούν στα στοιχεία
αναζήτησης του ενδιαφερόμενου άνεργου.
4. Δυνατότητα εκτύπωσης των εξατομικευμένων για τον κάθε άνεργο αγγελιών / προκηρύξεων.
Η πρόσβαση στην εν’ λόγω Βάση Πληροφοριών θα γίνεται μέσω κωδικού, τον οποίο θα
κατέχουν και θα χειρίζονται έως και τρείς (3) αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Δέλτα, για 12 μήνες,
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. μετά
από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Το κόστος υπολογίζεται σε 6.193,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα
καλυφθεί από τον Κ.Α 02.00.6451.003 με τίτλο «Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών
θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου, για ενημέρωση ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα» και θα
περιλαμβάνει 1) την ετήσια άδεια χρήσης τριών αδειών λογισμικού και 2) Την Υπηρεσία Συνδρομής
στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παροχής Πληροφοριών Δημοσιευμένων Θέσεων Εργασίας για όλη την
Μακεδονία σε Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα., για διάρκεια ενός (1) έτους.
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου – εργασίας, διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:


Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)." και στις υποενότητες της.

Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ. N.3463/2006).

Τον Ν. 3852/2010

Το άρθρο 3 παρ 2 περίπτωση δ ΠΔ 186/92, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 9 του άρθρου
27 του Ν. 3522/06

Την Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86

Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία
με το Κοινοτικό Δίκαιο.
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ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ετήσια άδεια χρήσης

72320000-4

3 άδειες

Υπηρεσία Συνδρομής
στη Διαδικτυακή
Πλατφόρμα Παροχής
Πληροφοριών
Δημοσιευμένων
Θέσεων Εργασίας για
όλη την Μακεδονία σε
Έντυπα και
Ηλεκτρονικά Μέσα.

72320000-4

12 μήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
185,00€

370,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΌ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ 24% (Συμπεριλαμβανομένου
Φ.ΠΑ 24%.)
(χωρίς Φ.ΠΑ.)

555,00€

133,20€

688,20€

4.440,00€

1.065,6
0€

5.505,60€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

6.193,80€

