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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τη διάταξη του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και
Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του Νόμου
4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
Το Π.Δ. 123/04-11-2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
Το Π.Δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄180).
Το Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Το Π.Δ. 125/2016 περί Διορισμού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).
Την υπ. αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως ισχύει (Β΄ 3722).
Tις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Tις διατάξεις του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).
To Π.Δ. 95/1996 Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων (Α’ 76).
Το Άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Τ.Π. και Δανείων,
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ113Α΄/18-5-2011), την υπ΄
αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-122011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του
Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (ΦΕΚ 55Β’/ 24-12012) και την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός
του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
Την υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄ 1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Ανάπτυξης και, Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ:
σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας
υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος
απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των
δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος».

ΚΑΛΕΙ

Τους Δήμους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι, στο χώρο ευθύνης των
οποίων βρίσκονται Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), οι οποίοι έχουν περιληφθεί
στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αποκατάσταση των
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων
αναγκών για το σκοπό αυτό».

2

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων του Παραρτήματος Ι, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 13022/19.4.2018 (Β΄ 1377), για την αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ οι
οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι οποίοι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο
είτε Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εντάσσονται δράσεις όπως :
Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και συνοδά έργα - προμήθειες ή/και εγκαταστάσεις (αρμοδιότητας
ΟΤΑ) που διευκολύνουν την άμεση διακοπή λειτουργίας και εν συνεχεία αποκατάσταση ενεργών ΧΑΔΑ
ή γενικά την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ. Ενδεικτικές κατηγορίες τέτοιων συνοδών έργων:
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός μεταφόρτωσης, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός δεματοποίησης,
αποθήκευσης κλπ. Στην περίπτωση των συνοδών έργων, η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει απαραίτητα
να περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των συσχετιζόμενων ΧΑΔΑ.
Επί πλέον, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εντάσσονται και δράσεις (ως υποέργα του κυρίου
έργου αποκατάστασης του ΧΑΔΑ), όπως :

- Αγορά γης. Στην περίπτωση αγοράς γης, η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από
ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που
βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την
αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού. Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.
-

Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.

-

Δαπάνες ΟΚΩ.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ (€).
Ο ως άνω διαθέσιμος προϋπολογισμός δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής τροποποίησης της
παρούσας πρόσκλησης.
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3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης.
4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα ή προμήθειες που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε
άλλα προγράμματα. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων
Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, Ειδικών Αναπτυξιακών) με
στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά.
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες μελέτες ωρίμανσης αποκατάστασης ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ,
οριστικές τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης), λειτουργικές δαπάνες (π.χ. για δεματοποίηση, για
μεταφόρτωση, για θαλάσσια μεταφορά). Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα προµήθειες
εξοπλισµού συλλογής ή/και αποκοµιδής απορριµµάτων (απορριµµατοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ).
Οι προμήθειες μέσων και εξοπλισμού μεταβατικής διαχείρισης (δεματοποιητής) θα χρηματοδοτούνται
εφ’ όσον είτε υφίσταται, είτε υλοποιείται κατάλληλα αδειοδοτημένος και επαρκούς δυναμικότητας
αποδέκτης των συλλεγόμενων- μεταφερόμενων ποσοτήτων.
Σε περίπτωση όπου απαιτείται λειτουργία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, συντήρηση ή/και
μετέπειτα φροντίδα, ο δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει κατάλληλες πληροφορίες για τη διασφάλισή
τους, ανεξαρτήτως του αν χρηματοδοτείται η σχετική δαπάνη.
Οι δαπάνες των έργων / προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν απαιτούμενες δαπάνες
αρχαιολογικών εργασιών. Θα αποτελούν διακριτό υποέργο και η αιτούμενη δαπάνη θα συνοδεύεται
από τεκμηρίωση, σε σχέση με την φύση και το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Στην περίπτωση αγοράς γης, η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο
εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν
υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις
όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων,
ως δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα
αρμόδια δικαστήρια.
Τέλος, οι δαπάνες των έργων / προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩ. Θα
αποτελούν διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης
δαπάνης.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης νομίμως υπογεγραμμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών στην
κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83

4

Η υποβολή του αιτήματος ένταξης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση
στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνημμένα στο αίτημα στοιχεία (όπως προσδιορίζονται
κατωτέρω) μπορεί να υποβληθούν σε CD/DVD προς αποφυγή όγκου χαρτιού και να αναγράφονται
λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης.
Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:
Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή αιτήματος
ένταξης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν μετά την έκδοση της
απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα
με τους όρους της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018).
Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής για
την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του
ν.4412/2016, στο αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν
την ανάληψη των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου
φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει
τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού. Αν
υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η
Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα
αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
(Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης).
Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης που είναι απαραίτητα ανάλογα με το είδος της πράξης,
και ειδικότερα:
- Στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που
τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης
της πράξης,
- Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το προτεινόμενο έργο/προμήθεια δεν έχει
ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί,
- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το οριστικό κλείσιμο του ΧΑΔΑ (παύση λειτουργίας)
ή απόφαση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ από την αρμόδια περιφερειακή αρχή.
- Τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που
πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς
δηµοπράτηση,
- Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο /
προμήθεια για την παρέμβαση στο χώρο, εφόσον απαιτείται,
- Απόφαση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου περί εφαρμογής του άρθρου 50 του Ν.
4412/2016, όπου τυχόν αυτό εφαρμόζεται,
- Για τις προμήθειες (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης), τεκμηρίωση του
προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθούν: (α)
Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, (β) Πίνακας προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών
(από τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές, ανά περίπτωση), (γ) Σχετικές προσφορές και
τιμοκατάλογοι υλικών συνοδευόμενα από ενημερωτικά φυλλάδια,
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- Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου (ή του Φορέα που
θα αναλάβει την υλοποίηση). Για την διοικητική και οργανωτική επάρκεια του
Δικαιούχου είναι επαρκές το εφαρμοζόμενο από το Δήμο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ»
(του ΕΣΠΑ) στο οποίο περιγράφεται η εφαρμοζόμενη Διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται
η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στην
Ομάδα Επίβλεψης του αιτούμενου έργου, θα πρέπει να δηλωθεί η σχετική ομάδα, τα
μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση απασχόλησής τους (σε
ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της
πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση (ποσοστιαία) του κύριου επιβλέποντα σε άλλα
τεχνικά έργα την ίδια χρονική περίοδο με την προτεινόμενη πράξη. Επί πλέον, θα πρέπει
να δοθεί η εικόνα εμπειρίας του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση συναφών
έργων,
- Στην περίπτωση μεταφοράς απορριμμάτων απαιτείται η Απόφαση Μεταφοράς, Αποδοχής
και Διάθεσης σε αδειοδοτημένο χώρο ή το Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη
διαχείριση των απορριμμάτων,
- Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για
την χρηματο-οικονομική του ικανότητα,
- Στην περίπτωση αγοράς γης, η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο
ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που
βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και
την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού. Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, ως δαπάνη αγοράς
νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια
δικαστήρια.
- Χρονοδιάγραμμα έργου,
- Δαπάνες ΟΚΩ: σχετικά έγγραφα από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή εκτιμήσεις της
Υπηρεσίας για τα σχετικά κόστη,
- Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών: έγγραφο της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, με
αναφορά στην καταρχήν εκτίμηση/προσδιορισμό των απαιτούμενων αρχαιολογικών
δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου και το χρονοδιάγραμμα,
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση του
Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου : filodimos1@ypes.gr.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 16η Ιουλίου 2018 και ως
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018.
Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής των
προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε
περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.
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Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ypes.gr ή
www.filodimos.ypes.gr.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 (Β΄ 1377 ) ΚΥΑ , η αξιολόγηση των
αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία, στη βάση των
απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης των έργων / προμηθειών και η
ένταξή τους στο Πρόγραμμα θα γίνει στη βάση των Φύλλων / κριτηρίων που συνοδεύουν την
πρόσκληση (Παράρτημα 3 της παρούσας Πρόσκλησης).
Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία
εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΕΣ (Άμεση Αξιολόγηση).
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος σε δύο στάδια:
- Α’ Στάδιο: Πληρότητα της Πρότασης. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει πρόσθετες
πληροφορίες (διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας) στο Α’ Στάδιο
εξέτασης πληρότητας της αιτούμενης πράξης θέτοντας χρονικό περιορισμό 5 εργάσιμων
ημερών (από την ημέρα παραλαβής από το δικαιούχο του σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΣ)
για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων.
- Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της πληρότητας απορρίπτεται και ενημερώνεται
σχετικά ο δικαιούχος.
- Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Η αξιολόγηση γίνεται με
βάση τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση
(Παράρτημα 3 της παρούσας Πρόσκλησης). Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει
πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας)
στο Β’ Στάδιο εξέτασης της αιτούμενης πράξης θέτοντας χρονικό περιορισμό 10
εργάσιμων ημερών (από την ημέρα παραλαβής από το δικαιούχο του σχετικού εγγράφου
του ΥΠΕΣ) για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων.
Εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας (που διενεργεί την αξιολόγηση) για την ένταξη ή
απόρριψη του έργου / προμήθειας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Έκδοση Απόφασης Ένταξης ή Απόφασης Απόρριψης του έργου / προμήθειας από τον
Υπουργό Εσωτερικών, σε συνέχεια της ανωτέρω αξιολόγησης/εισήγησης της Τεχνικής
Γραμματείας.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ (Β΄ 1377 ).
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Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του
Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 10 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ (Β΄ 1377).

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (www.tpd.gr) και της ΜΟΔ αε (www.mou.gr) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Συνημμένα:
1. Τεχνικό Δελτίο Έργου
2. Φύλλα / Κριτήρια πληρότητας και αξιολόγησης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Οι Δήμοι του Παραρτήματος Ι.
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματέας ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
4. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
5. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακας ΟΤΑ που διαθέτουν ΧΑΔΑ (από τη λίστας της
απόφασης C-378/13 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου)

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΔΗΜΟΣ
Αριθμός ΧΑΔΑ
Αλεξανδρούπολης
1
Καρύστου
1
Ικαρίας
3
Μαραθώνα
1
Αιγιαλείας
1
Ανδραβίδας - Κυλλήνης
1
Παξών
1
Αλεξάνδρειας
1
Σιθωνίας
1
Ιητών
1
Πάρου
1
Χαλκιδέων
3
Μαρκοπούλου
1
Κύμης Αλιβερίου
2
ΣΥΝΟΛΟ
19
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Τεχνικό Δελτίο Έργου - Προμήθειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Τεχνικό Δελτίο Έργου – Προμήθειας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα Αγγλικά):
Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ναί/όχι, τεκμηρίωση) :
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(τεκμηρίωση με βάση κανονιστικά κείμενα):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές εάν υπάρχουν πρόσθετοι συν-Δικαιούχοι (π.χ. Αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων σε περίπτωση Υποέργου Σωστικών Αρχαιολογικών Εργασιών) :
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΔ.:

4.
5.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

6.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ



Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου /
προμήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ



μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), παραδοτέα της πράξης

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως ορίζεται στην πρόσκληση

13

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ



αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης,
αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης

5. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Νέο έργο
Επέκταση / Αναβάθμιση υφιστάμενου έργου
Προμήθεια Εξοπλισμού
Άλλο (αναφορά είδους)

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Άξονας Προτεραιότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται οι πίνακες 7.1 και 7.2)
7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ
ΔΕΝ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΑΡ. ΑΠΟΦ.

Μελέτη Σκοπιμότητας
Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ)
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση & Αξιολόγηση
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Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Τεχνικές Προμελέτες
Οριστικές
Εφαρμογής
Άδεια αποκατάστασης
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Τεύχη Δημοπράτησης
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Βεβαίωση Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
Οικοδομική Άδεια
Άλλες
7.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ( ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΕΡΓΟ)
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την
απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Αρ. Απόφασης ................................................

έργου;

Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο

Αγορά

απόκτησης

οικοπέδου

Απαλλοτριώσεις

Αναδασμός

‘Άλλος

Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:
Αναφέρετε το ποσοστό ως προς τον προϋπολογισμό του έργου στην περίπτωση
που αιτείστε χρηματοδότηση:
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
8. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

10. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
12. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ



αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη

13. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ



αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που
αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης

14. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

15. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(διάρθρωση Υποέργων)
α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ.
ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ

Π.χ. Ν. 4412/2016

Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016))
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
(ΜΗΝΕΣ)

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές ανάλογα τον αριθμό των υποέργων:
α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ.
ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ

Π.χ. Ν. 4412/2016

Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016))
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
(ΜΗΝΕΣ)
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ
16. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο
έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του
καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν
αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)
Τίτλος / Τίτλοι
Πρόγραμμα / Προγράμματα
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης

ΚΩΔ. Έργου

Φορέας Υλοποίησης

17. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που
προτείνεται σε άλλο πρόγραμμα)
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΕ ΕΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ

&
ΚΟΣΤΟΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ

2018

2019

2020

ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 /ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 /ΤΙΤΛΟΣ
………………..

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ
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2021

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Δήμων ή
άλλων φορέων) να αναφέρετε:
Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική
σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λ.π.):

Τη χωροταξική κατανομή του έργου1:
Α/

ΠΕΡΙΦΕΡΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Α

ΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

(1)

(2)

(3)

ΔΗΜΟΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(4)

(5)

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε-mail
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι. Στην τρίτη
στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των
οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Φύλλα Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης προτάσεων
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