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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

Το ν.4783/2021 (Α΄38) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέμπτου
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού,
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017».
Το ν.4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».
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»
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

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».
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.
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».
Το ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Το ν.4555/2018 (Α΄133) «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.
Το ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
Το ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113), την 34/13.1.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της 3427/22.12.2011 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» (Β’ 55) και την
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» (Β΄ 1083).
Το ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
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).
Το Π.Δ. 2/05.01.2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
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16. Την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 (Β’ 48) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
17. 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».
18. Το Π.Δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
19. Το Π.Δ. 169/2013 (Α΄272) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους
φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
20. Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
21. Την υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β’ 1386) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 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» (εφεξής: «η ΚΥΑ»).
22. Την υπ’ αριθμ. 23430/22-12-2020 (Β΄5691) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09-042020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης 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».
23. Την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β’ 1399) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών- 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» (Β’ 1386)».
24. Την υπ’ αριθμ. 23774/15-4-2020 (Β’ 1610) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών με τίτλο «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».
25. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ», όπως ισχύει.
26. Την υπ.αριθμ.29440/14-05-2020 (Β΄ 1907) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο
«Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».
27. Την υπ’ αριθμ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΣΩΣΤΑΝ/1185/4.10.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού με θέμα «Υποέργα αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων».
28. Το ν. 4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
και άλλες διατάξεις».
29. Το ν. 4710/2020 (Α’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
30. Το ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός σχεδιασµός – Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
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31. Τις διατάξεις του ν. 4342/2015 (Α’ 143) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και
2006/32/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
32. Τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4355/2015 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν
απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και άλλες διατάξεις».
33. Τις διατάξεις του ν. 4122/2013 (Α’ 42) "Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
34. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 1843) «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης
Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε
αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις
οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και
συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4495/2017 (Β΄ 4520)».
35. 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/ΦΝ466/45-2017 (2519/20 ΦΕΚ Β΄ 07-2017) για κάθε κατηγορία μελέτης συναρτούμενη με την
φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου, όπως ισχύει.
36. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27.11.2018 (Β’ 5447) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των
κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».
37. Την υπ' αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 (Β’ 4003) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που αφορά την έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών
Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, όπως ισχύει (Β’ 4108).
38. Την υπ' αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων ( Β’ 2367).
39. Την Απόφαση συνάφειας με αριθμ. πρωτ. 27521 ΕΞ 2020/02.10.2020 του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
40. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
41. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
2016/C 262/01 (ΕΕ C2621/19.07.2016).
42. Την γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΝ 050/2018
αριθμ.πρωτ.00291/10.10.2018.
43. Την γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΝ 070/2020
αριθμ.πρωτ.107929/25.09.2020.
44. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» την 9/10/2020 στις
09:00 μ.μ.
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45. Την υπ’ αριθμ. 20003/27-10-2020 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) Πρόσκληση ΑΤ14 για την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα
1821 - Ελλάδα 2021».
46. Την υπ’ αριθμ. 5456/29-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Δ946ΜΤΛ6-ΝΔΩ) 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
20003/27-10-2020 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) Πρόσκλησης ΑΤ14 για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα
2021».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την υπ’ αριθμ. 20003/27-10-2020 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) Πρόσκληση ΑΤ14 για την υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»,
όπως ισχύει, ως προς τα κάτωθι:

Στην Ενότητα «1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ», και ειδικότερα στην υπο-ενότητα
«Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων», η παράγραφος
«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.»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλέξιμη είναι η κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων για την εκπλήρωση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.
4412/2016, στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 και στο άρθρο 4 του ν. 4671/2020, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, από δικαιούχους/αναθέτουσες αρχές που δεν διαθέτουν τεχνική
επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής. Στις περιπτώσεις αυτές η κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων, τα οποία βάσει του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 περιλαμβάνουν ιδίως
τις πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και τις δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και
μέσων, δύναται να ανέλθει έως το 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του
συγκεκριμένου υποέργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII).»
Στην Ενότητα «3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», το εδάφιο «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Απριλίου 2021» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021».
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Στην Ενότητα «4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ», η παράγραφος 4.2.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.2.4 Οι δαπάνες των έργων/προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες
εκσκαφών/μεταφοράς των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η
δαπάνη που απαιτείται για την είσοδο και επεξεργασία αυτών των αποβλήτων στη μονάδα
διαχείρισης ΑΕΚΚ, πρέπει να αποτυπώνεται είτε σε διακριτό υποέργο είτε απολογιστικά στον
Π/Υ του κυρίως υποέργου με ένδειξη ότι αφορά στις σχετικές δαπάνες ΑΕΚΚ ώστε να είναι
εφικτή η διάκρισή τους από τις λοιπές απολογιστικές δαπάνες. Και στις δύο περιπτώσεις
πρέπει να παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης δαπάνης».

Στην Ενότητα «5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:
Α. Η παράγραφος «Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη
διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δικαιούχου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον
χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ).», αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση
της πρότασης (π.χ. μη επιλέξιμο τμήμα πρότασης), οφείλει να υποβάλει σχετική Απόφαση του
κατά τον νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία θα δεσμεύεται για τη συμβολή του με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση της πρότασης και οφείλει να αποδείξει την εξασφάλιση των επιπλέον
χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ).»
Β.
Η παράγραφος «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.
εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση
καθηκόντων φορέα υλοποίησης.», αντικαθίσταται ως εξής:
«Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι για την υλοποίηση των προτάσεών τους συνάπτουν
Προγραμματική Σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 44 του ν. 4412/2016, 100 του ν.
3852/2010 και 4 του ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην αίτηση
χρηματοδότησης αναφέρουν υποχρεωτικά τον συμβαλλόμενο που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης του έργου/
προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Επίσης, σε αυτές τις
περιπτώσεις προσκομίζονται οι εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών
οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων φορέα υλοποίησης. Ο δε φορέας υλοποίησης οφείλει
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να συμπληρώσει και υποβάλει τα στοιχεία και δικαιολογητικά του Παραρτήματος VΙΙ της
πρόσκλησης.»

Στην Ενότητα «6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ», προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος:
«Η ένταξη προτάσεων έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού που είναι αρμόδιος
για θέματα Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι προτεινόμενες δράσεις και παρεμβάσεις
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω Υπουργών».

Στην Ενότητα «8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», η παράγραφος
πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των
άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: Β. Πομώνη, τηλ.
b.pomoni@ypes.gov.gr, I. Πρίφτη τηλ. 2131313172, email:
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για αναλυτικότερες
Τεχνικών Δελτίων και
2131313174, email:
i.prifti@ypes.gov.gr.»,

«Για αναλυτικότερες πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των
Τεχνικών Δελτίων και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: Ε. Μηνά, τηλ. 2131313136, email:
e.mina@ypes.gov.gr, I. Πρίφτη τηλ. 2131313172, email: i.prifti@ypes.gov.gr.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 20003/27-10-2020 (ΑΔΑ:
68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) Πρόσκληση ΑΤ14 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» και στην ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις προτάσεις (αιτήματα ένταξης) που έχουν
ήδη υποβληθεί και δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα μέχρι την δημοσίευση της παρούσας.
Η τροποποίηση της Πρόσκλησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(https://eyde.ypes.gr/).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
VOGIATZI
Ημερομηνία: 2021.04.13 21:26:10
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

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

7

ΑΔΑ: ΩΑΙΗ46ΜΤΛ6-ΙΝΠ










Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα I)
Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Παράρτημα II)
Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα III)
Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV)
Λίστα ελέγχου θεμάτων κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα V)
Απόφαση συνάφειας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Παράρτημα VI)
Υλικό για Προγραμματικές Συμβάσεις (Παράρτημα VIΙ)
Λοιπά έγγραφα

Πίνακας Αποδεκτών:
Οι Δήμοι της Χώρας
Οι Περιφέρειες 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. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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