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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΤ10 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, 

προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το ν. 4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις». 

2. Το ν. 4683/2020 (Α' 83) για την κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις».  

3. Το ν. 4684/2020 (Α' 86) για την κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (A΄ 75) και 

άλλες διατάξεις». 

4. Το ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Το ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις». 

6. Το ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

7. Το ν.4555/2018 (Α’ 1331) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

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

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει. 

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98)). 

12. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
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14. Το Π.Δ. 141/2017 (Α’ 180)  «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 169/2013 (Α΄272) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους 

φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 

16. Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων». 

17. Την υπ’ αριθμ. 23774/15-4-2020 (Β’ 1610) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Εσωτερικών με τίτλο «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)». 

18. Την υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β’ 1386) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-

Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών 

Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης». 

19. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ» όπως ισχύει. 

20. Το ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός σχεδιασµός–Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

21. Το άρθρο 56 του ν.2725/1999 (Α’ 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και 

άλλες διατάξεις». 

22. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση του 

είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα 

συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα» (Β’ 1047). 

23. Την υπ’ αριθμ. 47458/15-5-2020 (Β’ 1864) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, 

τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, 

λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών». 

24. Την υπ’ αριθμ. 13172/95 (Β’ 217) κοινή υπουργική απόφαση «Εκτέλεση έργων επισκευής 

και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές», όπως ισχύει. 

25. Την ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου όπως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών (απόφ. Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-

2017 (2519/20 ΦΕΚ Β΄ 07-2017) για κάθε κατηγορία μελέτης συναρτούμενη με την φυσική 

ποσότητα κάθε αντικειμένου, όπως ισχύει. 

26. Την υπ’ αριθμ. 52487/2002 (Β’ 18) υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια», όπως ισχύει. 

27. Το ν. 4710/2020 (Α’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». 

28. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

29. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 2016/C 

262/01 (ΕΕ C2621, 19.07.2016), όπως ισχύει. 

30. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L187 26.06.2014, σελ.1), όπως τροποποιήθηκε 
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από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 (ΕΕ L156, 

20.06.2017, σελ.1). 

31. Τον Κανονισμό 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (ΕΕ L 352/9 

18.12.2013). 

32. Τις γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΝ 069/2018 

αριθμ.πρωτ.00374/10.12.2018 και ΓΝ 032β/20 αριθμ.πρωτ.69018/03.07.2020. 

 

ΚΑΛΕΙ 

τους Δήμους της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός». 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην 

χρηματοδότηση των Δήμων για τις κάτωθι δράσεις: 

Ομάδα Α 
 
-  Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, καθώς και κάθε άλλης 

συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και 

μαζικού αθλητισμού. 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν: 

α) Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων 

(ενδεικτικά αναφέρονται: ανοιχτά κολυμβητήρια δήμων, ανοιχτές υποδομές άθλησης 

δημοτικών σταδίων, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ταρτάν στίβου, εξωτερικά αποδυτήρια, 

παιδικές χαρές, εξωτερικοί χώροι θεραπευτικής ιππασίας κ.α.) καθώς και αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού 

αθλητισμού. 

β) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά συναφείς παρεμβάσεις με τις ανωτέρω δράσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αποσκοπούν 

στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών 
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οδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των 

οχημάτων και πινακίδων σήμανσης κ.α. 

γ) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση 

ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας κ.α. 

 
- Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης 

συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν: 

α) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων.  Ενδεικτικά αναφέρονται: βαψίματα, ελαιοχρωματισμοί, επισκευές, 

προμήθεια εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, συντηρήσεις ή αντικαταστάσεις των 

κιγκλιδωμάτων, κατασκευή σκιάστρων, συντήρηση μεταλλικού στεγάστρου, εργασίες 

επισκευής και συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση 

σωληνώσεων και καλοριφέρ, παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου (π.χ. 

γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες άθλησης και 

ψυχαγωγίας των μαθητών), αντικατάσταση υλικών αντικεραυνικής προστασίας, 

ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑμΕΑ, κλπ. 

β) Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.  Η δράση 

περιλαμβάνει την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση 

(κατά περίπτωση) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών 

μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. 

γ) Επίσης, κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 

πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου, χώρων υγιεινής ΑμΕΑ, παρεμβάσεις που 

αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και 

πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών 

οδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των 

οχημάτων και πινακίδων σήμανσης, έξυπνοι σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα 

(νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας, προσβασιμότητας ΑμΕΑ κτλ) κ.α. 

Για το σκοπό αυτό, δύναται να υλοποιούνται παρεμβάσεις στον αύλειο/περιβάλλον χώρο 

του σχολείου, καθώς και να υποστηρίζονται υλικοτεχνικά οι χώροι, βάσει του σχεδιασμού 
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και των διαπιστωμένων αναγκών (ενδεικτικά: εξωτερικά όργανα εκγύμνασης, ράμπες και 

WC ΑμΕΑ, δενδροφυτεύσεις, φαρμακεία-απινιδωτές, κ.α). 

Οι δράσεις είναι εφικτό να περιλαμβάνουν και όμορες εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δικαιούχου, 

εφόσον οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούνται ήπιες και αναγκαίες για την λειτουργικότητα του 

σχεδιασμού. Οι εν λόγω χρήσεις πρέπει να είναι κοινωφελείς (παιδική χαρά, ελεύθερη 

στάθμευση, δενδροφυτεύσεις κτλ), χωρίς μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, και 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 
Ομάδα Β 
 
-  Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης καθώς και 

κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την προσβασιμότητα στις παραθαλάσσιες 

περιοχές της χώρας και τη διασφάλιση της αυτονομίας, άνεσης και ασφάλειας των ΑμΕΑ και 

γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. 

Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν: 

α) Στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων υποδομών/ράμπας 

για αυτόνομη πρόσβαση, τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο 

χώρο κολύμβησης των ΑμΕΑ και των άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα 

(υπερήλικες, τραυματίες, έγκυοι κ.α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 

σχεδιασμού και κατασκευής.   

β) Επικουρικά της ανωτέρω υποδομής δύναται η τοποθέτηση μη μόνιμων βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι 

αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη 

χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. 

γ) Στο πλαίσιο τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή για την 

εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τόσο παράλληλα 

όσο και κάθετα της ακτής, διαστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων 

 Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

(ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται. 

 Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 

5.000 €. 
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 Επιλέξιμη είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα 

ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση 

δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν 

τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων 

δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική 

τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι 

έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου. 

 

Οι δείκτες αποτελέσματος της παρούσας Πρόσκλησης έχουν ως εξής:  

Περιγραφή Δείκτη Μονάδα μέτρησης 

Ωφελούμενοι κάτοικοι άτομα 

Ωφελούμενοι μαθητές/σπουδαστές/κλπ άτομα 

Ωφελούμενοι ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ κλπ) άτομα 

Επιφάνεια περιοχής παρέμβασης (εκτός αστικών) τ.μ. 

Δημιουργία ή Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές τ.μ. 

Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επισκευής/συντήρησης τ.μ. 

Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων kWh/έτος 

Ράμπες πρόσβασης παραλιών κολύμβησης τμχ 

Ευφυείς Σηματοδότες τμχ 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία άτομα 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή 
ισοδύναμα 

ανθρωποέτη 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε  40.000.000,00 ευρώ (€). 
 
Αναλυτικά ανά ομάδα: 
ΟΜΑΔΑ Α: 30.000.000 €. 
ΟΜΑΔΑ Β: 10.000.000 €. 
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται να ανακατανέμονται οι προϋπολογισμοί των 

ανωτέρω ομάδων, εφόσον κάποια ομάδα δεν εξαντλήσει το διαθέσιμο ποσό, τηρώντας σε κάθε 

περίπτωση τον συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης. 
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Επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται με απόφασή του να τροποποιεί τον 

προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της 

Πρόσκλησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 κοινής 

απόφασης -ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους 

μέσω της οικείας ιστοσελίδας: eyde.ypes.gr. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η χρηματοδότηση έργων, 

προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 

όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων 

που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές 

συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 

αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για 

το σκοπό αυτό. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε 

περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων.  Η παράταση δίνεται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών. 

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων 

ορίζεται η 31η Μαρτίου  2021. 

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω 

προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού. 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας 

πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης.  Η πρόταση αξιολογείται βάσει της 

τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας eyde.ypes.gr. 

 

4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.1. Γενικά Θέματα 
 

4.1.1. Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: 
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-  Έως τρία (3) κύρια υποέργα στην Ομάδα Α (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές 

δράσεις) ως εξής: 

(α) Ένα υποέργο που αφορά σε «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών 

αθλητικών χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € (προ 

ΦΠΑ). 

(β) Δύο υποέργα που αφορούν σε «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων».  Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης προκύπτει βάσει των ακόλουθων 

μοναδιαίων άνω ορίων (προ ΦΠΑ): 

 100 € / τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου, 

 10 € / τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου/ περιβάλλοντος χώρου. 

 

-  Ένα (1) υποέργο στην Ομάδα Β (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις) που 

αφορά σε «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών 

κολύμβησης».  Εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν δύο (2) διαφορετικές περιοχές 

παρέμβασης/παραλίες το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 60.000 € (προ 

ΦΠΑ), αντίστοιχα εάν οι παρεμβάσεις αφορούν σε μία (1) περιοχή, το ανώτατο ποσό 

είναι 30.000 € (προ ΦΠΑ). 

4.1.2.  Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από 

άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη 

προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και 

τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα 

λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ 

του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι 

εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα. 

4.1.3. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης των προτεινόμενων 

έργων ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

4.1.4. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πρότασης υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο 

προϋπολογισμό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή 

χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του 

δικαιούχου. 

4.1.5. Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των Δικαιούχων (πχ Διαδημοτική συνεργασία) είτε 

για λόγους βέλτιστου Σχεδιασμού Έργων/Δράσεων, Οικονομίας Κλίμακας κτλ, ευρύτερων 

περιοχών, είτε για λόγους μη επάρκειας/αδυναμίας Δικαιούχου, το πλήθος και τα ποσά 

των ανωτέρω υποέργων δύνανται να αυξάνονται αναλόγως.  Οι εμπλεκόμενοι στις 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να έχουν αμοιβαία αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό και 
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οικονομικό αντικείμενο (με Προγραμματική Συμφωνία), καθώς και τη διαχείριση του 

έργου (ένας Δικαιούχος της συνολικής Πράξης). 

4.1.6. Ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του ν.4624/2019 καθώς και του ν.4403/2016 

για τα όσα ορίζονται από Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ότι 

αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

4.2  Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας 

4.2.1.  Κάθε δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της πρόσβασης από το οδικό 

δίκτυο σε κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία που περιλαμβάνεται στην αίτηση 

χρηματοδότησής του. 

4.2.2. Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι σύννομες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής 

και λοιπής σχετικής νομοθεσίας. 

4.2.3. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του πρέπει να φέρει τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας που 

επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο. 

4.2.4. Σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας πρέπει 

να τεκμηριώνονται με προεκτίμηση κόστους από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας ή εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου. 

4.2.5. Οι δαπάνες των δράσεων που πραγματοποιούνται από τις σχολικές επιτροπές είναι 

επιλέξιμες μόνο εφόσον η χρηματοδότηση του Δήμου δεν ξεπερνά το ποσό που 

αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 13172/24.03.1995 (Β’ 217) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως 

ισχύει. 

4.2.6. Για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μελέτη. 

4.2.7. Επισημαίνεται ότι στην ομάδα Α, οι κατασκευές της περίπτωσης (γ) της κατηγορίας 

δράσεων «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων», όσον αφορά 

στην πρόσβαση ΑμΕΑ, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την 

προσβασιμότητα των ΑμΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

4.2.8. Στην περίπτωση υλοποίησης έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων, και εφόσον ο δικαιούχος έχει υλοποιήσει παρόμοια δράση στην ίδια 

σχολική μονάδα εντός των τελευταίων 3 ετών, απαιτείται η περιγραφή των σχετικών 
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επεμβάσεων με κατάλληλη συμπλήρωση του πεδίου 8: «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ» του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης. 

4.2.9. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν τη συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών 

χώρων οι οποίες προβλέπεται να αξιοποιηθούν εμπορικά, εξετάζεται η πλήρωση των 

προϋποθέσεων για τη συμβατότητα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και 

ειδικότερα με τους όρους του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Καν. 1084/2017. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται 

ότι η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις  θα είναι ανοιχτή σε διάφορους χρήστες με 

διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, και το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά 

μεταξύ επιλέξιμων δαπανών και κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, το οποίο 

αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή 

μέσω μηχανισμού ανάκτησης. 

4.2.10. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων εντάσσονται αποκλειστικά στο 

πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας εκ μέρους των Δήμων και δεν αφορούν υποδομές 

οικονομικά αξιοποιήσιμες ή αγαθά/υπηρεσίες στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής 

δραστηριότητας εκ μέρους των Δήμων.  Ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής 

των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. 

4.2.11. Για τη διασφάλιση πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης, οι παρεμβάσεις  

δύναται να αφορούν:  

α) σε παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. 

Στην περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων εκφεύγει των κανόνων 

κρατικών ενισχύσεων. 

β) σε παραλίες στις οποίες η πρόσβαση του κοινού προσφέρεται έναντι τιμήματος. 

Η διασφάλιση της πρόσβασης ΑμΕΑ σε παραλίες στις οποίες η πρόσβαση του κοινού δεν 

είναι ελεύθερη αντιτίμου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μπορεί να συνεπαχθεί 

οικονομικό όφελος υπέρ των παραχωρησιούχων που εκμεταλλεύονται τις εν λόγω 

παραλίες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη στοιχείου κρατικής 

ενίσχυσης.  Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 

1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), δύναται να χορηγηθούν σε 

ενιαία επιχείρηση ενισχύσεις έως 200.000 € σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.  

 

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι ανοιχτή με 

διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. 

 

4.3  Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα: 

ΑΔΑ: 681Β46ΜΤΛ6-749



 12  
 

 Δαπάνες ωρίμανσης των προτάσεων. 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα αίτησης χρηματοδότησης υπογεγραμμένα 

από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 

Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 10674 
 
Στην αίτησή του ο δικαιούχος θα επισημαίνει σε ποια από τις Ομάδες (Α ή Β) της παρ. 1 

εμπίπτει κάθε υποέργο. 

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο 

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 

Τα επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του Δικαιούχου, συνημμένα στοιχεία (όπως 

προσδιορίζονται κατωτέρω) υποβάλλονται, εις διπλούν, υποχρεωτικά σε δύο συνημμένους 

αποσπώμενους δίσκους δεδομένων (USBmemorystick) και αναγράφονται λεπτομερώς στην 

αίτηση χρηματοδότησης (Παράρτημα I της παρούσης).  

Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος του δικαιούχου στο υπό 

ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. 

Αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήματος χρηματοδότησης αποτελούν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά / έγγραφα: 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα (Παράρτημα ΙI της παρούσας Πρόσκλησης). 

 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, περί αποδοχής των όρων συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα και υποβολής της αντίστοιχης πράξης. 

 Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του 

ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή περιλαμβάνει την υλοποίηση μη 

επιλέξιμου τμήματος της προτεινόμενης πράξης, τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει 

ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου και 

αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, 

χορηγίες κλπ.). 

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα 

υλοποίησης του έργου, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα, 2) Αποφάσεις συλλογικών 
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οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

 Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, 

εφόσον δικαιούχος και φορέας υλοποίησης διαφέρει. 

 Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας στην περιοχή 

παρέμβασης (π.χ. προσκόμιση τίτλου κτήσης κυριότητας, πιστοποιητικό μεταγραφής 

του και πιστοποιητικό περί μη διεκδίκησης από το οικείο υποθηκοφυλακείο, 

κτηματολογικό φύλλο από Κτηματολογικό Γραφείο) ή σύμβαση παραχώρησης νομής, 

κατοχής ή χρήσης, το πιστοποιητικό μεταγραφής του και η κυριότητα του 

παραχωρούντος.  Η ως άνω σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχει διάρκεια 

τουλάχιστον 15 έτη από τον χρόνο οριστικής παραλαβής του έργου.  Σε περίπτωση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία παραχώρησης ή απόκτησης της απαιτούμενης 

συνολικής έκτασης, απαιτούνται βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο εκάστου αντισυμβαλλομένου μέρους. 

 Βεβαίωση του δήμου για τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση μισθωμένης 

σχολικής μονάδας ή του παραχωρούντα, σε περίπτωση που η σχολική μονάδα έχει 

παραχωρηθεί στο δήμο.  

 Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και 

Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσον απαιτείται). Ενδεικτικά υποδείγματα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος (eyde.ypes.gr). 

 Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν 

τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες 

των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), υποχρεούνται προ της 

υποβολής αιτήματος, να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, 

κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147). Στην 

αίτηση χρηματοδότησης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα 

αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως το 

αίτημα δεν εξετάζεται.  Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται οι εκατέρωθεν 

σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων 

φορέα υλοποίησης. 

 Βεβαίωση-Δήλωση εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη 

λειτουργία των προτεινόμενων υποέργων. 

 Τεχνική Έκθεση τεκμηρίωσης της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης του έργου 

μετά την κατασκευή. 

 Βεβαίωση υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία και τον Δήμαρχο, πως στην 

εγκατάσταση που πρόκειται να γίνει τοποθέτηση προμήθειας υπάρχουν ήδη όλες οι 

υποδομές και τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα και εξασφαλίζουν την 

λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ολοκλήρωση του έργου. 

http://www.eyde.ypes.gr/
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 Τεχνική Περιγραφή, Σχέδια και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης έργων (υποβάλλονται 

οι εγκεκριμένες/θεωρημένες μελέτες των έργων). 

 Για τις προμήθειες τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας.  Συγκεκριμένα 

θα πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών συνοδευόμενο από 

Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και 

τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις 

ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται. 

 Στην περίπτωση εξοπλισμού (επιλέξιμου και μη), απαιτούνται τα αποτελέσματα της 

έρευνας αγοράς και η σχετική τεκμηρίωση. 

 Για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, απαιτείται έγκριση της σχετικής 

μελέτης από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Για τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί ή/και συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης καθώς 

και της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου. 

 Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται. 

 Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται. 

 Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 Σχέδιο Δημοσιότητας με όλα τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης, ενημέρωσης και 

δημοσιότητας που θα λάβει ο Δικαιούχος, καθώς και με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις 

σήμανσης των υποδομών προσβασιμότητας ΑμΕΑ. 

 Συμπληρωμένο το Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης των κριτηρίων της τυπικής 

πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

 Τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης, ανά υποέργο (στο 

σύνολό του και ανά τιμή μονάδας), βάσει κανονιστικών πράξεων (π.χ. εγκεκριμένα 

ενιαία τιμολόγια), ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων.  Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό, για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δύναται για παράδειγμα να 

χρησιμοποιηθούν στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 

υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 

αξιολόγησης της πράξης, ή αποτελέσματα έρευνας αγοράς με μη δεσμευτικές 

προσφορές. 

 Την εν ισχύ άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν άλλης 

πρόσθετης αδειοδότησης που προκύπτει από τα αιτούμενα έργα/προμήθειες. Στις 

περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να βεβαιώνεται 

από τον Δικαιούχο ότι με τα αιτούμενα έργα/προμήθειες διασφαλίζεται η μελλοντική 

αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του ν. 2725/1999, όπως αυτός 

ισχύει. 
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 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), εφόσον απαιτείται, κατά την υποβολή της 

πρότασης στο Πρόγραμμα. 

 Τεχνική Περιγραφή/προδιαγραφές εγκαταστάσεων και προσβάσεων μη μόνιμων 

υποδομών, προϋπολογισμός μελέτης, τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κίνησης 

ΑμΕΑ με χάραξη οδεύσεων (πρόσβαση από το οδικό δίκτυο-χώρος στάθμευσης ή/και 

στάση δημόσιων μέσων μεταφοράς στην παραλία με τις απαιτούμενες κινήσεις μέχρι 

το σημείο έναρξης της παρέμβασης/παραλίας καθώς και εντός του χώρου 

παρέμβασης). 

 Σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας πρέπει 

να τεκμηριώνονται με προεκτίμηση κόστους από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας ή με εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου. 

 Τεκμηρίωση σχετικά με την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή εναλλακτικά με τη 

συμβατότητα της ενίσχυσης με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (λίστα ελέγχου των 

όρων του ΓΑΚ (Παράρτημα V)). 

 Σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών 

κολύμβησης αφορούν παραλίες με οικονομική ή/και εμπορική εκμετάλλευση (είτε από 

τον ίδιο τον δικαιούχο, είτε από ανάδοχο που προκύπτει μέσω ανοιχτής δημόσιας 

διαγωνιστικής διαδικασίας κλπ.), ο δικαιούχος δεσμεύεται και μεριμνά (με σχετική 

βεβαίωση) για δωρεάν (άνευ τιμήματος) είσοδο και χρήση για ΑμΕΑ και γενικότερα 

άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (υπερήλικες, τραυματίες, έγκυοι κ.α.).  

Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει την τελευταία τριετία είτε ο ίδιος είτε 

και/ο παραχωρησιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού de minimis. 

 

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει συμπληρωματικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

6.1 Διαδικασία αξιολόγησης 

Η κάθε πρόταση αξιολογείται σε δύο στάδια: 

Α’ Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης 

Στο στάδιο αυτό, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να ζητήσει: 

- τα τυχόν, επί ποινή αποκλεισμού, ελλιπή έγγραφα/στοιχεία (όπως αυτά αναλυτικά 

προσδιορίζονται στην παρ.5 της παρούσης πρόσκλησης) ή/και 
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- πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινίσεις/συμπληρωματικά στοιχεία), 

θέτοντας χρονικό περιορισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

αποστολής της σχετικής ενημέρωσης με ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την 

αποστολή των ανωτέρω. 

Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της πληρότητας απορρίπτεται και ενημερώνεται 

σχετικά ο δικαιούχος. 

Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Μετά την επιτυχή έκβαση του Α’ Σταδίου αξιολόγησης, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ διενεργεί τον έλεγχο των 

ειδικότερων κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Στο στάδιο αυτό, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες 

(διευκρινίσεις/συμπληρωματικά στοιχεία), θέτοντας χρονικό περιορισμό δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών (από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστολής της σχετικής ενημέρωσης με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την αποστολή των εν λόγω στοιχείων. 

Στη συνέχεια, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή αξιολόγησης του αρ. 22 του ν. 

4690/2020 («Λοιπές Διατάξεις» - Μέρος Β), όπως ισχύει.  Η Επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει εάν 

πληρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή 

μη της πράξης στο Πρόγραμμα. 

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ σχετικά με 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της παραλαβής των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της αίτησης από το δικαιούχο, ήτοι α) της απόφασης 

απόρριψης πρότασης που εκδίδεται κατά το στάδιο Α’ της αξιολόγησης και β) της απόφασης 

απόρριψης πρότασης που εκδίδεται κατά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης. 

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον δικαιούχο. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης 

των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ και κοινοποιούνται στους 

δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 

6.3 Η απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών 

και δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», κατόπιν θετικής εισήγησης του αρμοδίου 

οργάνου. 

6.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Προγράμματος του τίτλου των έργων που 

εντάσσονται, των δικαιούχων αυτών και του ποσού χρηματοδότησης τους. 
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-18 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 απόφασης  (ΦΕΚ 

1386/Β/14.04.2020). 

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την μελέτη των έργων και των προμηθειών, 

ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων 

συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικείμενου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά 

περίπτωση Υπηρεσιών του Δικαιούχου. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία 

σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην Πράξη, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. 

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, αίτημα 

χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των 

Δικαιούχων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να 

απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου. 

Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα 

προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των μελετών 

διατίθενται σε νέα έργα, ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

8.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 

Τεχνικών Δελτίων και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι:  Μ. Βογιατζή, τηλ. 2131313176, 

email: m.vogiatzi@ypes.gov.gr, Α. Σταυρινούδη, τηλ. 2131313103, email: 

a.stavrinoudi@ypes.gov.gr, Χ. Χαραλάμπους τηλ. 2131313098, email: 

x.xaralampous@ypes.gov.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινίσεις για τις επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  εφόσον απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 

υποβολή των προτάσεων παρέχονται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eyde.ypes.gr.  Ο δικτυακός αυτός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της 

ΕΥΔΕΥΠΕΣ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν 

κάθε σχετική πληροφορία. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος (eyde.ypes.gr), οι ενδιαφερόμενοι δύναται να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας σχετικές ερωτήσεις για διευκρινίσεις.   

mailto:m.vogiatzi@ypes.gov.gr
mailto:a.stavrinoudi@ypes.gov.gr
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Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι δικαιούχοι καλούνται να λάβουν 

γνώση των ήδη συνημμένων αρχείων συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων της πρόσκλησης, 

του περιεχομένου της πρόσκλησης καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων αυτής. 

 

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

Η πρόσκληση και το υποστηρικτικό υλικό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών (eyde.ypes.gr). 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
Συνημμένα: 
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyde.ypes.gr 

 Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα I) 

 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Παράρτημα II) 

 Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα III) 

 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα ΙV) 

 Λίστα ελέγχου θεμάτων κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα V) 

 Λοιπά έγγραφα 
 

Πίνακας Αποδεκτών: 
Οι Δήμοι της Χώρας 
 

Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Δημόσιες Επενδύσεις & ΕΣΠΑ) 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
4. Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, Υπουργείο Οικονομικών, Καρ. Σερβίας 8, 10184 

 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Yπουργείου Εσωτερικών 
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.   
4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
5. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

ΑΔΑ: 681Β46ΜΤΛ6-749
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