
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2018 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &                    Αρ. Πρωτ. : 46893  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. 

 

4
η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 71 παρ.3 του ν.4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής...». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α΄ 133) για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

 

 

Τηλέφωνα 

 

 

Fax 

Email 

: Σταδίου 27 

: 101 83 ΑΘΗΝΑ 

: Σ. Μπέσιου 

  Κ. Μπριάστικας 

  Ν. Μυστακοπούλου 

: 2131364974 

  213 1364716  

  2131364706 

: 213 1364713 

: k.mpriastikas@ypes.gr 

                   

                   ΠΡΟΣ:  

                   Πίνακας Αποδεκτών 
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Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 

“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», 

6. Τη νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 

2212/52 (Α΄266), του Ν.Δ. 2957/54 και την ΧΔ 9035/30-7-1973 Απόφαση του Υπουργείου 

Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής. 

7. Το Π.Δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.  

8. Το Π.Δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

9. Το Π.Δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 

10. Το Π.Δ. 113/2012 (Α΄198)  «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα 

του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 

μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων». 

11. Την υπ’αριθμ. 4748/22.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα». 

12. Την υπ’ αριθμ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού 

εξοπλισμού». 

13. Την υπ’ αριθμ. 10311/04-04-2018 (ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2) 1η Τροποποίηση της  

Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

14. Την υπ’ αριθμ. 22748/23-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΝΣ465ΧΘ7-ΕΚ0) 2η Τροποποίηση της 

Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

15. Την υπ’ αριθμ. 32458/02-07-2018 (ΑΔΑ : ΩΑ4Β465ΧΘ7-4ΝΦ) 3η Τροποποίηση της 

Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων 

έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

16. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης 

ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 

17. Την υπ’ αριθμ. 21867/12.10.2016 (Β΄3276) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων 

τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα 

ειδικής κατηγορίας». 

18. Την υπ’ αριθ. Οικ 1032/166/Φ.Γ.9.6.4./06.03.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 

μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού 

σύμφωνα με το Π.Δ.113/2012 (Α΄198) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν 

εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ.22/1976(Α΄6) ή το Π.Δ.31/1990(Α΄11) με τις άδειες που 

εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος». 

19. Την υπ’ αριθμ. 68720/17.12.2014 (Β΄3393) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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20. Την υπ’ αριθμ.Δ13/0/121/2007 (Β΄53) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών − Ανάπτυξης − Περιβάλλοντος Χωροταξίας  και Δημοσίων Έργων − Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων − Μεταφορών και Επικοινωνιών − Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα 

κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 

εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 

2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 

2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 

Δ13/0/3967/05.05.2011 (Β΄741), Δ13/0/11985/29.11.2012 (Β΄3181), Δ13/0/1096/4.2.2014 

(Β΄218).  

21. Την υπ’ αριθμ. 37393/2028/01.10.2003 (Β΄1418) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Ανάπτυξης- 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 9272/471/2007 (Β΄286). 

22. Την ΠΟΛ.1274/2.10.1997 «Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων». 

23. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 

055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης 

της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και 

προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5). 

  

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι 

 

Α) Την με αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΩ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι, ως προς τα κάτωθι: 

 

     Στην παράγραφο 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»: 

 Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε 

 περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του    

 Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Β) Την με αρ. 10311/04-04-2018 (ΑΔΑ : ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2) τροποποιητική απόφαση της με 

αρ. πρωτ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΓΩ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκλησης Ι, ως προς τα κάτωθι : 

Στην παράγραφο 4 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ»: 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

• Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος στ της ΚΥΑ 

21867/12.10.2016 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 

κυκλοφορίας που αφορούν τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 

κατηγορίας» (Β΄3276). 

•  Η αγορά κάθε είδους νέου οχήματος. 

• Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου / οχημάτων υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
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� Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Ι (Αρ. 

Πρωτ. 5132/23-02-2018, ΑΔΑ : ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) πέντε (5) πλήρη έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος / 

οχήματος. Ειδικότερα για τα τριαξονικά (ανατρεπόμενα) φορτηγά ο χρόνος 

επεκτείνεται στα επτά (7) έτη. 

� Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου 

Μηχ/κου (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κου (ή ισότιμου και 

αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος, όπως αυτά 

περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 21867/12.10.2016. 

• Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα υπό 

προμήθεια μηχανήματα έργου / οχήματα. 

Τα μηχανήματα έργου/οχήματα/συνοδευτικός εξοπλισμός καθίστανται επιλέξιμα όταν η αγορά 

(προμήθεια), χρήση και λειτουργία τους είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

• Η αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων  

• Η αγορά οχημάτων για μεταφορά προσώπων (επιβατικά οχήματα) 

• Η αγορά ημιφορτηγών ανοιχτού ή κλειστού τύπου διπλής καμπίνας 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 5132/23-02-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΛΓΩ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Πρόσκληση Ι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η παρούσα Τροποποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 

(www.ypes.gr).  

                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                                   ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ                                                     

Πίνακας Αποδεκτών 

 Οι Δήμοι όλης της Χώρας 

 

Κοινοποίηση 

 Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης  

    Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων                             
 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
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