
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 

ΑΤ10- «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα 

ΑμΕΑ» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

 (Αρ. μελέτης :    39/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

στην πρόσκληση ΑΤ10- «Συντήρηση 

δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 

σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 

του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

 

Προϋπολογισμός :  6.161.99 € 

 

  

  



 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει στη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσίας για τη σύνταξη & προετοιμασία 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10- «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών 

χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών . 

Ο ανωτέρω φάκελος θα υποβληθεί στο  Υπουργείο Εσωτερικών σε συγκεκριμένη ημερομηνία που 

προβλέπεται στην προαναφερθείσα πρόσκληση. Για το σκοπό έχει εγγραφεί στον   προϋπολογισμό του Δήμου, 

οικονομικού έτους  2020, με την με αρ.330/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά την 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 

πίστωση με Κ.Α. 30.6162.03, και τίτλο ‘Δαπάνη για την υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»’. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και τα τρέχοντα καθήκοντα των υπαλλήλων που 

στελεχώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του δήμου  και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες είναι υπο-στελεχωμένες, είναι 

αδύνατη η απασχόλησή τους στο εν λόγω αντικείμενο . Η ανεπάρκεια προσωπικού καθιστά αδύνατη ακόμη και τη 

διάθεση μέρους αυτού, ώστε να ενημερωθεί, να ερευνήσει και να εκπαιδευτεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η ανάληψη των εν λόγω υπηρεσιών  με ίδια μέσα, οπότε  δεν είναι δυνατόν η προετοιμασία του σχετικού  

φακέλου και η εμπρόθεσμη υποβολή του στο ΥΠΕΣ να γίνει από τις ανωτέρω υπηρεσίες, με συνέπεια την απώλεια 

χρηματοδότησης. 

Ειδικά για την τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα χρειαστεί να γίνει έρευνα σε 

κτηματολογικούς πίνακες-χάρτες διανομών των αγροκτημάτων εντός των οποίων προβλέπεται να υλοποιηθούν οι  

πράξεις.  

Επίσης έχουν δημοσιευθεί ταυτόχρονα 14 προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης οι οποίες 

τρέχουν παράλληλα και η κάθε μία απαιτεί μεγάλο όγκο εργασίας καθώς περιέχει σύνθετα και  πολλά σε αριθμό 

δικαιολογητικά για την υποβολή ενός πλήρους φακέλου. Όλα τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν σε πολύ 

μικρό χρονικό περιθώριο που ορίζουν οι προσκλήσεις. 

Για τους ανωτέρω λόγους προβλέφθηκε από τη διαχειριστική αρχή του Προγράμματος ‘Αντώνης Τρίτσης’ 

η χρηματοδότηση αμοιβή σύνταξης υπηρεσίας συμβούλου για την σύνταξη του φακέλου χρηματοδότησης στις 

ανωτέρω προσκλήσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV: 73220000-0 

ΚΑ: 30.6162.03 

Υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

στην πρόσκληση ΑΤ10- «Συντήρηση 

δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 

σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 

του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

 

      Προϋπολογισμός :  6.161.99  € 

 

  

  



Στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων με σαφή καθοδήγηση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 την σύνταξη τεχνικού δελτίου για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα  

 την ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του 

προϋπολογισμού της,  

 την περιγραφή του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πρότασης, 

 την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που αποτελούν τυποποιημένα υποδείγματα εγγράφων, που 

συνοδεύουν  την κάθε Πρόσκληση, ως αναπόσπαστο παράρτημα. 

 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου εντάσσεται και η υποστήριξη για την ολοκλήρωση του 

κατά περίπτωση φακέλου, μέχρι την τελική υποβολή της εκάστοτε πρότασης. 

 

Βάσει των ανωτέρω, ο Σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη στις Υπηρεσίες του δήμου για την ωρίμανση και την 

προετοιμασία Πράξεων για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 

 

1. Να έχουν γνώση χειρισμού λογισμικών τύπου AUTOCAD ώστε να μπορούν να ανοίγουν και να επεξεργάζονται 

αρχεία μορφής με κατάληξη .dwg . 

2. Να μπορούν να χειρίζονται και να επεξεργάζονται αρχεία word,excel και pdf 

3. Να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν σε συνθήκες καθημερινής συνεργασίας με το Δήμο Δράμας και να μπορούν 

να παραστούν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες από τις οποίες απαιτείται να εκδοθούν σχετικές εγκρίσεις για την 

υλοποίηση του έργου. 

4. Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συναφές με το φυσικό αντικείμενο των 

προσκλήσεων. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  

Ελλείψει κανονιστικού πλαισίου για των υπολογισμό των αμοιβών επιστημόνων για την παροχή γενικών 

υπηρεσιών, η κοστολόγηση έγινε με εφαρμογή του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα με 

βάση το άρθρο ΓΕΝ.4. Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης (Υ.Α. αριθ. 

ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466, ΦΕΚ 2519/Β /́20.7.2017). 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου ΓΕΝ. 4, η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή 

ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης 

βάσει ειδικών προβλέψεων του  παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα 

ημέρας ως εξής: 

Α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 

Β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 



Γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3, για το 2020 τκ = 1,227. 

Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 

20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά 

τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,227 (έναντι 1,218 που ίσχυε το 

2019).  

Οι υπηρεσίες του αναδόχου Τεχνικού Σύμβουλου είναι αυτές που περιγράφονται ανωτέρω και θα 

ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα με CPV: 73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

ανάπτυξης ». 

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι για την υλοποίηση της σύμβασης απαιτείται η παρουσία: Ενός (1) 

επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία ή ενός (1) επιστήμονα 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Υπολογισμός κόστους αμοιβής  σύμβουλου για κάθε περίπτωση 

 

 
Α/Α 

Συνοπτική περιγραφή 

αντικειμένου (έτη εμπειρίας) 

Εκτιμώμενος Χρόνος 

απασχόλησης 

(ανθρωποημέρες) 

Προεκτιμώμενη 

αμοιβή (€) 

 

 

       1 

Ειδικός Επιστήμονας 

(από 10 έως 20 έτη εμπειρίας) 

 
9 

 
4.969,35 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ ΦΠΑ: 4.969,35€ 

ΦΠΑ (24%): 1.192,64€ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ: 6.161,99€ 
 

 

 
Α/Α 

Συνοπτική περιγραφή 

αντικειμένου (έτη εμπειρίας) 

Εκτιμώμενος Χρόνος 

απασχόλησης 

(ανθρωποημέρες) 

Προεκτιμώμενη 

αμοιβή (€) 

 

 

      1 

Ειδικός Επιστήμονας 

(από  20 έτη εμπειρίας και άνω) 

 
6,75 

 
4.969,35 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/2020/06/Egkyklios-2-2020-Syntelestis-tk-2020.pdf


 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ ΦΠΑ: 4.969,35€ 

ΦΠΑ (24%): 1.192,64€ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ: 6.161,99€ 

 

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών 

και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή 

εκτός έδρας (στο εσωτερικό). 

H συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας εμπίπτει στις διατάξεις της ενότητας 9β, της παραγράφου 1, 

του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. Επίσης, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν εντάσσεται σε παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά την έννοια των στοιχείων α' και β', 

αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου  3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος 

Γ', του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, δηλαδή δεν αφορά μελέτες, οι οποίες μελέτες δεν μπορούν να 

εκπονηθούν από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής και η αναθέτουσα αρχή καταφεύγει σε 

μελετητές εγγεγραμμένους στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

Επειδή η δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016, προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω παροχής γενικής υπηρεσίας με 

απευθείας ανάθεση.  

 

Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας ορίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης της πρόσκλησης ΑΤ06 - «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και τυχόν παρατάσεις που θα  δοθούν και θα ξεκινήσει από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Οι παραδοτέες μελέτες θα παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2020, η οποία συγκροτήθηκε με την 

με αρ.88/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Δράμας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 6.161,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2020  του Δήμου Δράμας  Οικονομικού Έτους 2020 με ΚΑ: 

30.6162.03 

  

                                                     Δράμα  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 

 

          Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

            

 

 

 

             Ελένη Μίλκα 

     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  

      της ΔΤΥ δήμου Δράμας 

            

 

             Ιωάννης Κιοσσές 

       Τοπογράφος Μηχανικός 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


