ΑΔΑ: 6ΣΜΜ46ΜΤΛ6-ΕΡΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρ. Πρωτ. 61511
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Σταδίου 27
: 101 83 ΑΘΗΝΑ
: Μ. Στεφάνου
:213 1364717
: m.stefanou@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση

των

Δήμων Βορείων Τζουμέρκων (Ν. Ιωαννίνων)

και Κεντρικών

Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ- ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500010 ΄΄Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων΄΄)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
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. 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.
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6. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) « Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 37 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης». Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
9. Την αριθμ. πρωτ. 19232/20.3.2020 (221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου
Εσωτερικών».

10. Την αριθμ. πρωτ. 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 30204/19-04-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών.
11. Την αριθμ. πρωτ.. 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».
12. 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 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επιχορήγηση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Ν. Ιωαννίνων

με το ποσό του ενός

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας με το
ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) σε βάρος του προϋπολογισμού του
έργου: 2017ΣΕ05500010 «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας
(ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» της ΣΑΕ 055, «για την Υλοποίηση Αναπτυξιακών
Δράσεων».
Ειδικότερα ρυθμίζονται τα παρακάτω:
1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν με την παρούσα επιχορήγηση
γίνεται από τους Δήμους Βορείων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων αντίστοιχα.
2. Επιλέξιμες δράσεις είναι κυρίως οι : Αποκατάσταση Σχολικών Μονάδων, Ανέγερση
Οικίσκων ( παραδοσιακών ή μη) για προώθηση τοπικών προϊόντων και γενικότερα
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τουριστικής προβολής της περιοχής, Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Λοιπές
Αναπτυξιακές Δράσεις, που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος,
όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 4748/20.02.2018 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών.
3. Δεν χρηματοδοτούνται έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα
προγράμματα.
4. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.
5. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμού υλοποίησης δράσεων, οι δήμοι
θα ενημερώσουν το ΥΠΕΣ με την αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής, πίνακα καταγραφής όλων των έργων που θα υλοποιήσουν με την παρούσα
επιχορήγηση.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις
τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη
νομοθεσία

διατάξεις

των

δημοσίων

συμβάσεων

έργων/προμηθειών/υπηρεσιών

του

ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά
περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να
ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ως άνω Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Σύμβαση έργου/προμήθειας / μελέτης κ.α



Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και
τον ανάδοχο και εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια
με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες



Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται



Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος
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Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
για την πληρωμή του Δήμου.
Στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει
πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι
πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής
πινακίδας.
Επίσης, επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών
δεσμεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων,
διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
4. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κάθε Δήμος οφείλει να τοποθετεί την πινακίδα με τα στοιχεία του προγράμματος σε ορατό
σημείο και με το ανάλογο μέγεθος σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site του
ΥΠΕΣ:
(http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOT
ITA/), υπό

τον τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βορείων Τζουμέρκων ή

Κεντρικών

Τζουμέρκων (αντίστοιχα) για την Υλοποίηση Αναπτυξιακών Δράσεων ».

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής) έχει την δυνατότητα να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση της
ορθής χρήσης των πόρων του προγράμματος
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, ο δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος
συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις
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κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των
στοιχείων των έργων.
Σε περιπτώσεις δικαιούχου που δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του
Προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών
την έκδοση απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος του
δικαιούχου.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους
διατάξεις της επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η απόφαση επιχορήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Κοινοποίηση
1. Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, Ν. Ιωαννίνων
2. Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
- Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
4. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Υπηρεσιακή Γραμματέα
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
6. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή:
https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/proskliseis-technika-deltia-ii
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