Αναρτητέα στο «Διαύγεια»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (MIS 374818)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Ναύπλιο, 19/10/2012
Αρ. Αποφ.: 365
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Την 1105/20-03-2012 απόφαση της ΜΟΔ Α.Ε. για ένταξη της πράξης “Τεχνική
Βοήθεια του Δήμου Ναυπλιέων” με κωδικό MIS 374818 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΓΟΓΗΣ ”
4. Την ανάγκη διενέργειας Έρευνα πεδίου για την διαπίστωση των εκπαιδευτικώνεπιμορφωτικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου Ναυπλιέων στο πλαίσιο της
σύστασης και λειτουργία κέντρου διά βίου μάθησης στον Δήμο Ναυπλιέων όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.
5. Την αδυναμία του Δήμου για την υλοποίηση της υπηρεσίας λόγω μη στελέχωσης
αρμόδιας υπηρεσίας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παροχή υπηρεσιών και η εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο της σύστασης και
λειτουργίας Κέντρου διά Βίου Μάθησης όπως αυτό προκύπτει από τις αρμοδιότητες
του Δήμου Ναυπλιέων και εξειδικεύεται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του.
Ειδικότερα θα πρέπει αρχικά να υλοποιηθεί Έρευνα πεδίου για την διαπίστωση των
εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου Ναυπλιέων, έτσι
ώστε ο Δήμος Ναυπλιέων, να είναι σε θέση να ιδρύσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
και να ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα για να το
λειτουργήσει.
Η έρευνα αυτή θα πρέπει να διενεργηθεί σε ένα δείγμα αξιόπιστο (περίπου 1000
ατόμων) με δομημένο ερωτηματολόγιο. Με το τέλος της θα πρέπει ο ανάδοχος να
παραδώσει ένα ολοκληρωμένο τεύχος με τα πορίσματα της έρευνας.
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Λόγω του ότι η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων ‘Γραφείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Πολιτισμού’ (ΟΕΥ Δήμου Ναυπλιέων, Απόφαση αρ. 2852 ΦΕΚ
1949-15/6/2012) δεν έχει επανδρωθεί με προσωπικό, οι ανωτέρω υπηρεσίες θα
πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση στον υποψήφιο με την οικονομικότερη
προσφορά που θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των προς
παροχή υπηρεσιών και εργασιών,
Η ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ναυπλιέων”
με κωδικό MIS 374818 που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΓΟΓΗΣ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έρευνα
εκπαιδευτικών
αναγκών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΤΙΜΗ
5000

ΣΥΝ.ΔΑΠΑΝΗ
5000
Σύνολο 5.000

Φ.Π.Α 23%
1.150€
Γενικό σύνολο δαπάνης 6.150 €

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις
τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 5.000 συν Φ.Π.Α. 23% δηλαδή
συνολικά 6.150 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την διενέργεια της εργασίας/υπηρεσίας «Έρευνα πεδίου για την διαπίστωση των
εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου Ναυπλιέων στο
πλαίσιο της σύστασης και λειτουργίας Κέντρου διά Βίου Μάθησης» στο πλαίσιο της
πράξης “Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ναυπλιέων” με κωδικό MIS 374818 που είναι
ενταγμένο στο Ε.Π. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΓΟΓΗΣ” και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
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