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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ  

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

 

 

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, για τη παροχή γενικής 

εργασίας  ‘Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»’. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6117.13  με ποσό 6.200€ του προϋπολογισμού 

του 2021 και τίτλο: Τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την ανάθεση της υπηρεσίας «Προετοιμασία 

φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του χρηματοδοτικού  προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το CPV είναι 79415200-8.   

Η ανάθεση της υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου κρίνεται απαραίτητη καθώς με βάση το περιεχόμενο 

και τις ειδικές απαιτήσεις της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» προκύπτει ότι 

απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για την αποτελεσματική υποβολή του φακέλου και την 

έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης. Επίσης για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών απαιτείται 

προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, το οποίο δεν είναι ούτε επαρκές αριθμητικά, 

λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, ούτε διαθέτει την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των 

αναγκαίων εργασιών. 

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης  εκτιμάται στο ποσό των 6.198,69 € (4.998,95 € + 24%ΦΠΑ €) 

και η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους.  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΤ12, η δαπάνη για την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης είναι 

επιλέξιμη. 
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Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας ορίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

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

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

O χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31.12.2021 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν μέχρι σήμερα.  
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