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ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις προς Δήμους και Νομικά Πρόσωπα της χώρας για τη συμπλήρωση 

του Τεχνικού Δελτίου Έργου για το Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».  

ΣΧΕΤ: 
1. Η υπ’αριθμ.31630/28-06-2018 Πρόσκληση(ΑΔΑ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) του Υπουργείου Εσωτερικών  
2. Η υπ’αριθμ.70991/06-12-2018 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:7Α0Λ465ΧΘ7-5ΒΘ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών  

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας 
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:   

Α .  Διευκρινίσεις ως προς την υποβολή αιτήσεων δικαιολογητικών ένταξης:   

 

1. Υποβάλλεται ένα ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) από τον κάθε αιτούντα φορέα 

2. Κάθε παιδικός, βρεφικός, βρεφονηπιακός σταθμός αποτελεί ξεχωριστό υποέργο του 

ανωτέρω Τ.Δ.Ε  

3. Για κάθε υποέργο που αντιστοιχεί σε έναν  παιδικό, βρεφικό, βρεφονηπιακό σταθμό 

περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο οι εργασίες καθώς και ο προϋπολογισμός που 

αντιστοιχεί σ’ αυτές.   

4. Κατά την υποβολή Αιτήσεων παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών που 
υπάγονται στην περίπτωση του άρθρου 117 του ν.4547/2018 (Α΄102), πέραν των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στις Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων – Δικαιολογητικά 
Ένταξης της Πρόσκλησης, υποβάλλεται υπογεγραμμένη αρμοδίως, Βεβαίωση περί 
υπαγωγής τους στην ανωτέρω κατηγορία.     
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5. Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας είναι αποκλειστικά όσα 

αναφέρονται στην ως άνω Πρόσκληση και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 «ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ». Ειδικότερα:  

α. στην περίπτωση ιδιόκτητων κτιρίων απαιτείται αποκλειστικά και μόνο η σημείωση 

του σχετικού πεδίου στο Τ.Δ.Ε. 

β. στην περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρημένων κτιρίων απαιτείται η προσκόμιση 

βεβαίωσης από τον αιτούντα φορέα όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει και στην περίπτωση δομών που λειτουργούν από νομικά 

πρόσωπα των δήμων, όταν οι δομές αυτές στεγάζονται σε κτίρια που ανήκουν στο 

δήμο. 

γ. λοιπές περιπτώσεις 

Στο υποπεδίο «ΑΛΛΟ» του πεδίου «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ» του Τ.Δ.Ε. σημειώνεται 

κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το κτίριο χρησιμοποιείται για την λειτουργία 

παιδικού, βρεφικού ή βρεφονηπιακού σταθμού χωρίς αυτό να είναι ιδιόκτητο, 

μισθωμένο ή παραχωρημένο (π.χ. κληροδότημα). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

αποστολή βεβαίωσης από τον φορέα που αιτείται της χρηματοδότησης στην οποία 

δηλώνεται ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη. 

 

Β.  Διευκρινίσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών χρηματοδότησης δαπανών:   

   Για την προώθηση των πληρωμών των έργων, πέραν των δικαιολογητικών πληρωμής που 
αναφέρονται στις Διαδικασίες Υλοποίησης – Χρηματοδότησης της Πρόσκλησης, πρέπει να 
υποβάλλεται υπογεγραμμένη αρμοδίως, Βεβαίωση Αναλυτικών Δαπανών ανά παιδικό, 
βρεφικό, βρεφονηπιακό σταθμό.  

                                                                                                                                                                                                  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

Πίνακας Αποδεκτών 

Οι Δήμοι της Χώρας με την παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τα Νομικά Πρόσωπα 

αυτών  

Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο  Υπουργού  
2. Γραφείο  Γεν. Γραμματέα  
3. Γραφείο  Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 
4.  Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 


