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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   02 Αυγούστου 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 40411 

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙV 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » 

 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» 

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές  
εκμεταλλεύσεις» 

 

 

 

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). 

2. 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. 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

 

Fax 

Email 

 

 

: Σταδίου 27 

: 101 83 ΑΘΗΝΑ 

: Τεχνική Γραμματεία 

:2131501549,1514, 

2131310122   

: 213 1364 713 

: filodimos1@ypes.gr 

                   

                   ΠΡΟΣ:  

                   Πίνακας Αποδεκτών 
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3. 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). 

4. Tις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Tις διατάξεις του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).  

6. Το π.δ. 123/04-11-2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.  

7. Το π.δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄180). 

8. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

9. Το π.δ. 125/2016 περί Διορισμού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).  

10. Την υπ. αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως ισχύει (Β΄ 3722). 

11. To π.δ. 95/1996 Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων (Α’ 76). 

12. 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. 3427/22-12-

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» (ΦΕΚ 55Β’/ 24-1-

2012) 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. 

13. 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 της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας». 

 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την βελτίωση της πρόσβασης 

σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των 

προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την 

ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. 
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Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις 

αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό 

των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ) συμβάλλει 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό 

εισόδημα.  

 
Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την  βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε 
γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.  
 
Η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρέπει να αφορά εργασίες, όπως βελτίωσης των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, 
τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά κ.λπ. και όχι τις συνήθεις εργασίες συντήρησης(π.χ. 
αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.  
 
Δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του 
ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. 
 
Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων. 
 
Η προτεινόμενη πράξη πρέπει να έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ενδιαφερόμενου 
Δήμου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση με εξαίρεση τυχόν 
περιορισμούς που έχουν τεθεί από περιβαλλοντικούς όρους, απαιτήσεις της αρχαιολογίας, κ.λπ.  
 
Υποβάλλεται υποχρεωτικά οριστική μελέτη του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ (€). 

Ο ως άνω διαθέσιμος προϋπολογισμός δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής τροποποίησης της 

παρούσας πρόσκλησης.  

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης.  

 

4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται η 

ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα.  

 

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 άλλα Προγράμματα.  
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Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο 

αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό, 

700.000 € (προ ΦΠΑ). Στην περίπτωση που υπερβαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι 

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. 

 

Το ανωτέρω ποσό δύναται να αυξάνεται (αναλόγως) σε περίπτωση παρεμβάσεων Διαδημοτικής 

εμβέλειας που έχουν αμοιβαία αποφασισθεί και συμφωνηθεί από τους εμπλεκόμενους δικαιούχους 

και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες μίας ομάδας Δήμων. 

 

Ειδικότερα, επιλέξιμες δαπάνες είναι : 

 

Κόστος κατασκευής οδοποιίας. 

Αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της εγκεκριμένης οριστικής τεχνικής μελέτης, ο οποίος 

συντάσσεται σύμφωνα με τις προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό περιγραφικών 

τιμολογίων εργασιών (υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 - Β΄ 1746  απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών) για δημόσιες συμβάσεις έργων. Οι υποβαλλόμενες τεχνικές μελέτες είναι 

οριστικές και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και 

τηρούν τις  εγκυκλίους 41/18-11-2005 (αρ. πρωτ.  ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (α.π. 

ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών).   

Συνοδεύονται απαραίτητα από τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.  

 

Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας. 

Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου. 

 

Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. 

Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με έγγραφο της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται: 

- δαπάνες για αγορά ή απαλλοτριώσεις γης. Ο ενδιαφερόμενος Δήμος υποχρεούται να  τεκμηριώσει 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εδαφικής λωρίδας του έργου.  

- δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης,  

- τεχνικές μελέτες με σκοπό την “ωρίμανση” του έργου, 

     

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 

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) να υποβληθούν σε CD/DVD ή memory stick προς αποφυγή όγκου χαρτιού και να 

αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης. 
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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, 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 1 της παρούσας Πρόσκλησης). 

 Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης που είναι απαραίτητα, 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,  

- Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει το 

είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη πράξη. Το έγγραφο αυτό 

μπορεί να υποβληθεί και σε μετέπειτα, της αρχικής αίτησης χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, 

θα υποβληθεί αντίγραφο του αιτήματος του Δήμου προς την παραπάνω Διεύθυνση με 

τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόμενου Δήμου για τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα των υφιστάμενων 

εκμεταλλεύσεων της περιοχής.    

- Ορθοφωτοχάρτης ή διάγραμμα κλίμακας 1:5000 της Γ.Υ.Σ. στον οποίο θα αποτυπώνεται 

η θέση του προτεινόμενου έργου.  

- Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι η προτεινόμενη 

πράξη δεν αφορά δρόμο/ους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν 

μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

- Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου από το 

οποίο θα προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που δεν έχει 

εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη 

πράξη υποβάλλεται απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης. 

ΑΔΑ: 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ



6 

- Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο 

έργο/προμήθεια δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 

και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

- Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την 

ωριµότητα του φακέλου της πρότασης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί, 

- Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο. Για τα 

έργα βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών οδών, απαιτείται βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου Δήμου που να βεβαιώνει πως η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η 

υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του, καθώς και ότι δεν απαιτούνται 

απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη.  

-  Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για εξυπηρετούμενο  πληθυσμό. 

- Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για 

την χρηματοοικονομική του ικανότητα. 

- Χρονοδιάγραμμα έργου. 

- Για τις πιθανές δαπάνες των ΟΚΩ και των αρχαιολογικών εργασιών που προκύπτουν θα 

υποβληθεί έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου Δήμου όπου θα 

προσδιορίζονται οι σχετικές δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές θα συμπεριληφθούν στον 

προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. 

 

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

Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε : 

Τεχνική Γραμματεία: 2131501549,1514, 2131310122   

Επί πλέον μπορούν να υποβληθούν σχετικές ερωτήσεις στο email : filodimos1@ypes.gr ώστε να 

απαντηθούν. 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   

 
Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η Δευτέρα 17 η Σεπτεμβρίου 

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.  

 

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.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.  

 

mailto:filodimos1@ypes.gr
http://www.filodimos.ypes.gr/
ΑΔΑ: 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ



7 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης των έργων και η ένταξή τους 

στο Πρόγραμμα θα γίνει στη βάση των Φύλλων / κριτηρίων που συνοδεύουν την πρόσκληση 

(Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης).  

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ημερομηνία 

εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (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 2). Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες 

(διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας) στο Β’ Στάδιο εξέτασης 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. 

 Εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας (που διενεργεί την αξιολόγηση) για την ένταξη ή 

απόρριψη του έργου προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 Έκδοση Απόφασης Ένταξης ή Απόφασης Απόρριψης του έργου από τον Υπουργό Εσωτερικών, 

σε συνέχεια της ανωτέρω αξιολόγησης/εισήγησης της Τεχνικής Γραμματείας. 

 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  

 
Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ (Β΄ 1377 ). 

 

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. 
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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) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Τεχνικό Δελτίο Έργου 

2. Φύλλα / Κριτήρια πληρότητας και αξιολόγησης 

                                                                              

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Οι Δήμοι της χώρας. 

 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ   

3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

   

                           

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 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

http://www.ypes.gr/
http://www.tpd.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Έργου  

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Τεχνικό Δελτίο Έργου – Προμήθειας 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

 

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 

4.    

ΚΩΔ.:  

5. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

 

6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

 
E-Mail:  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

 

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 
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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 

       

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται οι πίνακες 7.1 και 7.2) 

7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ 

 ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

Μελέτη Σκοπιμότητας     

Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής 

Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) 

    

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση & Αξιολόγηση 

    

5. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέο έργο   

Επέκταση / Αναβάθμιση υφιστάμενου έργου  

  

Άλλο (αναφορά είδους) 

 
 

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Άξονας Προτεραιότητας   
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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  

Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την 

απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του 

έργου; 

      

      ΝΑΙ               Αρ. Απόφασης  ................................................                   

      ΟΧΙ      

Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο 

απόκτησης 

Αγορά 

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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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

8. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

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

 

 

 

 

 

9. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(διάρθρωση Υποέργων) 

 

α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  
Π.χ. 

ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ:   
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Π.χ. Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016)) 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 

    

 

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές ανάλογα τον αριθμό των υποέργων: 

 

α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  
Π.χ. 

ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ:   
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Π.χ. Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016)) 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ  

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 

 

10. 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  

 

 

 

 

 

 

11. 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 
 

  Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο) 

  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΣΕ ΕΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ & 

ΚΟΣΤΟΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ 
2018 2019 2020 

 

2021 2022 

   

ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ΤΙΤΛΟΣ       

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 /ΤΙΤΛΟΣ       

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 /ΤΙΤΛΟΣ       

……………….. 
      

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ 

      

ΑΔΑ: 67ΛΗ465ΧΘ7-6ΤΙ



18 
 

 

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/

Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕ

ΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(1) (2) (3) (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     

                                                 
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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Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Φύλλα Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης προτάσεων 
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Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις

- Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης.

  (υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόμενης 

πρότασης.

- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 

τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 

που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα 

οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

1

2

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης - υλοποίησης της 

πράξης για την οποία υποβάλλει την πρόταση.

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία, αν έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και 

ειδικότερα:

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις 

κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων  που  ορίζονται στην πρόσκληση.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 

στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 

ορίζονται στην πρόσκληση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
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α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση του ΥΠΕΣ (πχ 

μελέτες, εγκριτικές αποφάσεις, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, κλπ)

Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόμενης 

πρότασης.
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α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπογραφή Στελέχους ΤΓ:

Ονοματ/νυμο Στελέχους ΤΓ:

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο και στα πεδία παρέμβασης/ 

δράσεις της πρόσκλησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                   

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης της πρότασης. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται

σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Η Πράξη εμπίπτει στο στόχο και στο πεδίο 

δράσεων της πρόσκλησης.

6

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή/και 

συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων 

αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από 

την οικεία νομοθεσία.

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου προβλέπεται 

από τη σχετική νομοθεσία.

Περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης 

πράξης εντός περιόδου επιλεξιμότητας της 

Πρόσκλησης.

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως 

ορίζεται στην πρόσκληση.

4

5
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της 

υλοποίησης της πράξης. 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική.
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική.
ΟΧΙ

Γ1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Περιγραφή Κριτηρίου

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης.

Τιμή

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη  

πράξη  συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που 

έχει εντοπιστεί και του στόχου που έχει προσδιοριστεί.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική  γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας 

Εξετάζεται η αποδοτικότητα της προτεινόμενης πράξης 
Αποδοτικότητα Πράξης.

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη του 

στόχου της Πρόσκλησης που είναι η  βελτίωση της πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση 

του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη 

πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και 

ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων

Γ3

Γ2 Αποτελεσματικότητα Πράξης.
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α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/ΠαρατηρήσειςΠεριγραφή Κριτηρίου Τιμή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΟΧΙ

Αρκετά Ικανοποιητικός Βαθμός της

Καινοτομίας της Πράξης.
ΝΑΙ

ΜΗ Ικανοποιητικός Βαθμός της 

Καινοτομίας της Πράξης.
ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται.
Μη εφαρμογή 

Κριτηρίου

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συμπληρωματικότητα με άλλα έργα.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ τεκμηριώνει συνέργεια 

ή/και συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται.
Μη εφαρμογή 

Κριτηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γ5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Γ'.

(Σκοπιμότητα της Πράξης)

Γ4

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα 

αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει ύπαρξη δομών 

συντήρησης και λειτουργίας των παραδοτέων της πράξης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης πράξης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 

προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη, στο πλαίσιο του παρόντος ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από 

την υλοποίησή της.

Καινοτομία.

Γ6
Συνέργεια & συμπληρωματικό-

τητα.
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