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ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου του ∆ήµου Αγ ίου ∆ηµητρίου µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης 

στο ∆ήµο Αγ ίου ∆ηµητρί ου» στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά  

όργανα, ο οποί ος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α '/22-04-

2005) «Κωδικοποί ηση της νοµοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά  όργανα». 

Τις διατάξεις των άρθρων 176 και 209 παρ. 4 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α '/08.06.2006) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

Τις διατάξεις των άρθρων 72, 100, 164, 264, 266Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α '/07-06-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοί κησης -

Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α '/13-07-2010) «Ενί σχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική  ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδ ί κτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

ΕΥή·ΠΕΣ 
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Τις διατάξ:ις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α '/18-05-2011) 

«Αναµόρφ ση πλαισίου λειτουργ ίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού  

∆ιαχεί ριση• ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσί ων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής 

Γραµµατεί α ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», την 34/13.01.2012 απόφαση του 

Υπουργού  ί ικονοµικών περί  «έγκρισης της 3427/22.12.2011 απόφασης του ∆.Σ. του Τ.Π. 

και ∆ανείω µε την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού  και Παθητικού  που 

εντάσσοντα στον εµπορικό  κλάδο του Ταµείου» (Β ' 55) και την 2/23510/0094/09.04.2012 

απόφαση τ•υ Υπουργού  Οικονοµικών «Κανονισµός του Τ. Π, και ∆ανεί ων» κατ' εφαρµογή  

του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (ΦΕΚ 1083/Β ' ). 

Τις διατάξε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α '/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχεί ρισης αι εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγ ίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό  και 

άλλες διατά:εις», όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α '/23-12-2014) «Για την διαχεί ριση τον έλεγχο 

και την εφα•µογή  αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική  περίοδο 2014-
2020» και ει» ικότερα τις διατάξεις του άρθρου 53: «Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και 

συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013» όπως ισχύουν. 

Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α ') τροποποιήθηκε από  τις 

διατάξεις το άρθρου δέκατου πέµπτου του ν.4783/2021 (Α'38) «Ειδικό  Αναπτυξιακό  
Πρόγραµµα Ι ργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης α ' και β ' βαθµού, Συνδέσµων ∆ήµων και 

των νοµικών ροσώπων των ΟΤΑ-Τροποποί ηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017». 

Τις διατάξεις συ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α '/08-Ο8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 'Εργων, 

Προµηθειών αι Υπηρεσιών (προσαρµογή  στις Οδηγ ί ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)», όπως 

ισχύει. 

10.Τις διατάξεις •υ ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α '/07-08-2019) «Επιτελικό  Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργ ία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δηµόσιας διοί  .ησης». 

11.Τις διατάξεις τ ς παραγράφου 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α '/ 30-10-

2019). 

12. Τις διατάξεις τ· υ άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 /Α716-12-2019), όπως ισχύουν. 

13.Το ν.4783/20-1 (Α'38) και συγκεκριµένα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέµπτου 
«Ειδικό  Αναπτ ξιακό  Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης α ' και β ' βαθµού, 

Συνδέσµων ∆ή  ι ων και των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποί ηση του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017» 

14.Το π.δ. 95/199. (ΦΕΚ 76/Α/06-05-1996) «Οργανισµός του Ταµεί ου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων». 

15.Το π.δ. 169/20ι 3 (ΦΕΚ 272/Α '/13-12-2013) «Ρύθµιση θεµάτων χορήγησης δανεί ων σε 

ΟΤΑ και σε άλλ. υς φορεί ς από  το Ταµεί ο Παρακαταθηκών και ∆ανεί ων». 

16.Το π.δ. 141/20 7 (ΦΕΚ 180/Α/23-11-2017) «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών». 
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17.Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α '/08-07-2019) σχετικά  µε τη σύσταση, συγχώνευση, 
µετονοµασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισµό  των αρµοδιοτήτων τους -

Μεταφορά  υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ  Υπουργεί ων. 

18.Το π.δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α '/5-01-2021) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

19.Την υπό  στοιχεία Υ22/2021 ((ΦΕΚ 2607/6718-06-2021)) απόφαση του Πρωθυπουργού  
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή  Υπουργό  Εσωτερικών, Στυλιανό  Πέτσα». 

20.Την υπ' αριθµ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/6 '/28-12-2015) κοινή  υπουργική  απόφαση 
µε τίτλο «ρυθµ ί σεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων - Π∆Ε», όπως ισχύει. 

21.Την 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/6714-04-2020) κοινή  απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών «Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραµµα 
ΟΤΑ α' και β' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραµµα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση «Αντώνης Τρίτσης». 

Την υπ.αριθµ.23774/15-04-2020 (ΦΕΚ 1610/Β'/27-04-2020) κοινή  απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχεί ρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ)», 

Την υπ' αριθµ. 23430/22-12-2020 (Β '5691) κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών «Τροποποί ηση της υπ' αριθµ. 22766/09-04-

2020 (Β' 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-

Εσωτερικών και του Υφυπουργού  Οικονοµικών «Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραµµα ΟΤΑ α ' και 
β' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραµµα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση «Αντώνης Τρίτσης». 

Την υπ' αριθµ, 6302/08-04-2021 (Β' 1399) κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασί ας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας 
«Τροποποί ηση 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 ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική  Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β' 1386)». 

Την υπ.αριθµ.29440/14-05-2020 (ΦΕΚ 1907/Β'/18-05-2020) απόφαση του Υπουργού  
Εσωτερικών µε τίτλο «'Εναρξη λειτουργ ίας της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχεί ρισης και 

Εφαρµογής του Υπουργεί ου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ)». 

26.Την µε αρ. 297/20-4-2021 (ΦΕΚ 1614/8720-4-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή  
Υπουργού  Εσωτερικών µε Θέµα: Τροποποί ηση της υπ' αρ. 620/06-08-2020 απόφασης του 

Υπουργού  Εσωτερικών «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, τηςυπ' αρ. 

22766/09-04-2020/20 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού  Οικονοµικών, "Ειδικό  Αναπτυξιακό  

ΕΥ∆'ΠΕΣ 
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Πρόγραµµα ΤΑ α' και β' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων: ΟΤΑ 

Πρόγραµµα Α άπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση "Αντώνης Τρίτσης""» 

(Β' 1386)» ( 3300). 

27.Την µε αριθµ. πρωτ. 7128/21-4-2021 (Α∆Α: ΨΥ8546ΜΤΛ6-6Ε2) Απόφαση του Αναπληρωτή  

Υπουργού  Εσ τερικών µε Θέµα: «Ορισµών µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 

6 της υπ' α 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών -

Ανάπτυξης κ ι Επενδύσεων -Εσωτερικών και του Υφυπουργού  Οικονοµικών - «Ειδικό  

Αναπτυξιακό 
 

ρόγραµµα ΟΤΑ α ' και β ' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων 

ΟΤΑ: Πρόγρα µα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση "Αντώνης 

Τρίτσης"», όπ ς ισχύει. 

28.Την µε αριθµ. πρωτ. 18215/29-09-2020 (Α∆Α: 6ΦΟ946ΜΤΛ6-ΟΝ3) Πρόσκληση για την 

υποβολή  αιτή 
 

εων χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», στον Αξονα 

Προτερσιότητ ς «Περιβάλλον» µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκί νησης στους ∆ήµους». 

29.Την µε αριθµ. πρωτ. εισ. 10504/01.06.2021 αίτηση χρηµατοδότησης του ∆ικαιούχου και 

το από  24 12.2021 µήνυµα ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου µε την αποστολή  

συµηληρωµατι ών στοιχεί ων. 

30.Την από  09.02 2022 ηλεκτρονική  αποστολή  της εισήγησης της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ βάσει της παρ. 

3 του Άρθρ υ 8 της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/8'/14-04-2020) όπως 

τροποποιήθηκ και ισχύει, προς την Επιτροπή  Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017 ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017), όπως τροποποιήθηκε από  τις διατάξεις του 

Άρθρου 15 του ν.4783/2021 (Α ' 38) «Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοί κησης και β ' βαθµού, Συνδέσµων ∆ήµων και των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ-

Τροποποί ηση τ υ άρθρου 69 του ν. 4509/2017». 

31.Το µε αριθ. ρωτ. 182/01.03.2022 της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ περί  διαβίβασης των Σχεδίων 

Αποφάσεων 'Ε αξης/Τροποποί ησης των αξιολογηµένων έργων προς τον Αναπληρωτή  

Υπουργό  Εσωτ ρικών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 14ης Συνεδρί ασης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης στ ς 11.02.2022, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό  13 αυτής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την ένταξη του έργου τ 

Αγ ίου ∆ηµητρί ου» στ 

υ ∆ήµου Αγ ί ου ∆ηµητρίου µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκ ί νησης στο ∆ήµο 

ν Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Η χρηµατοδότηση του έ  

Ταµεί ο Παρακαταθηκών 

Εργου και του Ταµείο 

Προγράµµατος ∆ηµοσΛω 

ΕΥ∆ ΠΕΣ 

γου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού  δανείου που χορηγείται από  το 

αι ∆ανείων, συνοµολογείται µε δανειακή  σύµβαση µεταξύ  του Κύριου του 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από  πόρους του 

Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών. 



∆ράσεις Ηλεκτροκ ί νησης στο ∆ήµο Αγ ί ου 

∆ηµητρίου 

     

∆ήµος Αγ ί ου ∆ηµητρ ί ου 

   

1.326.034,10 C (συµπ. ΦΠΑ) 

Αντικεί µενο του έργου εί ναι η προµήθεια ηλεκτρικών 

οχηµάτων και σταθµών φόρτισης και Θα υλοποιηθεί  

µέσω 2 υποέργων. 

Υποέργο 1: Προµήθεια Ηλεκτρικών Οχηµάτων και 

Φορτιστών στο ∆ήµο Αγ ίου ∆ηµητρί ου. Αναλυτικά: 

Προµήθεια ενός (1) Ηλεκτρικού  Λεωφορείου 

Προµήθεια ενός (1) Ηλεκτρικού  Σαρώθρου 

Προµήθεια δύο (2) Μικρών Επιβατηγών Οχηµάτων 

Προµήθεια δύο (2) Μικρών Επιβατηγών Οχηµάτων 

τύπου ναη 7 ατόµων 

Προµήθεια ενός (1) Μικρού  Οχήµατος τύπου ναη 

κλειστού  τύπου 

Προµήθεια-εγκατάσταση Σταθµού  Φόρτισης (DC) 

συνολικής ισχύς τουλάχιστον 75Κ 

Προµήθεια-εγκατάσταση δύο(2) επίτοιχων WALL 

513χ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ 22Κ (AC) 

Προµήθεια-εγκατάσταση δύο(2) επίτοιχων Α11 

ΒΟΧ (µε 2 εξόδους 11KW έκαστη) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΙΣΧΥΣ 22Κ (AC) 

Υποέργο 2: Σύνταξη και προετοιµασί α φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αγ ίου 

∆ηµητρί ου (6.076,00€) 

Α∆Α: 9Ω-746ΜΤΛ6-ΣΚ∆ 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος έργου 

Κύριος του 'Εργου 

Ποσό  χρηµατοδότησης 

Φυσικό  Αντικε ί µενο 'Εργου 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαδικασί α χρηµατοδότησης και πληρωµών πραγµατοποιεί ται σύµφωνα µε: 

τους όρους της απόφασης ένταξης, 

ΕΥ4'ΠΕΣ 

   

. ΉΜη,εκ π Αντώνπε :Τριτσηc 
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τα οριζόµενα στην υπ' αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/6) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών «Ειδικό  Αναπτυξιακό  

Πρόγραµµα ΟΤΑ α' και β' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων: ΟΤΑ 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση «Αντώνης ΤρίτσηςΝ 

όπως ισχύει, 

τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α ') όπως 

τροποποιήθηκε από  τις διατάξεις του δέκατου πέµπτου άρθρου του ν.4783/2021 (Α '38) 

«Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης α ' και β ' βαθµού, 

Συνδέσµων ∆ιιµων και των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποί ηση του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017 

Επιπλέον ορίζεται ότι: 

Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από  την ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο 

Ταµεί ο Παρσκατc ί ηκών και ∆ανείων, προκειµένου να εγκριθεί  από  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνοµολόγησης του. 

Η τελική  έκθεση κλεισί µατος του έργου αποστέλλεται στο Ταµεί ο Παρακαταθηκών και 

∆ανεί ων και κοινοποιείται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ταυ 

ΥΠΕΣ και πλέον r, δικαιούχος αποδεσµεύεται από  κάθε υποχρέωση αποπληρωµής του, η 

οποί α βαρύνει το Π∆Ε, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 

(ΦΕΚ 1386 /Β ') ΚΥΑ όπως ισχύει. 

Ο ∆ικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί  Βιβλί ο Αναλυτικής Καταγραφής 

Χρηµατοοικονοµί κων Ενεργειών του 'Εργου ή  αντί γραφα από  διπλογραφικό  σύστηµα. 

1 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΟΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Ο ∆ικαιούχος του έργου φεί λει να τηρεί  το ισχύον Θεσµικό  πλα ί σιο κατά  την υλοποί ηση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά  τι δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την 

ισότητα µεταξύ  ανδρώ  και γυναικών, τη µη διάκριση και την πρασβασιµότητα Ατόµων µε 

Αναπηρί ες. 

∆. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο ∆ικαιούχος για την υλοποί ηση του έργου υποχρεούται να: 

τηρεί  τους όρους της απόφασης ένταξης, 

τηρεί  τα οριζόµενα στην υπ' αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/6 ') κοινή  απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών «Ειδικό  Αναπτυξιακό  

Πρόγραµµα ΟΤΑ q' και β' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών Προσώπων: ΟΤΑ 

ΕΥήΓΠΕΣ 
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Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση «Αντώνης Τρίτσης» 

όπως ισχύει, 

τηρεί  τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α ') όπως 

τροποποιήθηκε από  τις διατάξεις του δέκατου πέµπτου άρθρου του ν.4783/2021 (Α ' 38) 

«Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης α ' και β ' βαθµού, 

Συνδέσµων ∆ήµων και των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποί ηση του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017». 

Επιπλέον: 

Ο ∆ικαιούχος συµπληρώνει σε ετήσια βάση δελτί ο παρακολούθησης έργου, βάσει 

τυποποιηµένου υποδεί γµατος, για την καταγραφή  της εξέλιξης του φυσικού  και 

οικονοµικού  αντικειµένου και το αποστέλλει ατην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ. Το ∆ελτί ο Παρακολούθησης 

έργου υποβάλλεται έως την 30^ Iavouapiou κάθε έτους. Μετά  την ολοκλήρωση του έργου, 

ο ∆ικαιούχος προβα ίνει σε ενέργειες κλεισί µατος συντάσσοντας σχετική  έκθεση, βάσει 

τυποποιηµένου υποδεί γµατος και την αποστέλλει στην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ. 

Μετά  την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή  της εγκατάστασης εξοπλισµού, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να διασφαλί ζει τη λειτουργ ία και συντήρηση του για τουλάχιστον πέντε (5) 

έτη. 

Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί , µε απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, 

εφόσον επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του φυσικού  ή/και οικονοµικού  αντικειµένου του 

έργου. 

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΟΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στελέχη της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ και µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 

69 του ν. 4509/2017 όπως ισχύει, δύναται να προβα ί νουν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις του έργου, 

προκειµένου να επιβεβαιωθεί  η ορθότητα των στοιχεί ων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και 

η ορθή  και σύννοµη χρήση των ποσών που εκταµιεύονται προς το δικαιούχο, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β) 

όπως ισχύει. 

ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να συµµορφώνεται στα ακόλουθα: 

Να αποδέχεται τη συµπερί ληψή  του στο κατάλογο των πράξεων του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

που δηµοσιοποιεί  το Υπουργεί ο Εσωτερικών, µετα βασικά  στοιχεία της πράξης. 

Να αναρτά  προσωρινή  πινακί δα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σηµαντικού  µεγέθους, από  την έναρξη 

του έργου και καθ' όλη την διάρκεια υλοποί ησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή  

ΕΥ∆~ΓΠΕΣ 
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κατασκευών σε ορατό  σηµείο από  το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται άτι το έργο 

υλοποιείται µε συγχρηµατοδότηση από  πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

του Ταµείουι Παρακαταθηκών και ∆ανεί ων. 

Να τοποθετεί  µόνιµη αναµνηστική  πλάκα ή  πινακί δα σηµαντικού  µεγέθους, σε σηµείο 

εύκολα ορατό  από  το κοινά, εντός τριών µηνών από  την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής 

ή  κατασκευών ή  αγοράς φυσικού  (ενσώµατου) αντικειµένου. 

Να λειτουργεΙΙ στο διαδικτυακό  τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, 

ανάλογης µε \ το επί πεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαί νοντας τη 

χρηµατοδοτικ Ί  στήριξη από  το Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩη ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ο ∆ικαιούχος ο ειλει να τηρεί  φάκελο έργου µε τα τεχνικά  και οικονοµικά  στοιχεία αυτού  

και υποχρεούτα νο παρέχει στην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και 

διευκρινίσεις, ή/ σι λοιπές πληροφορί ες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου. 

Ι 
Ο ∆ικαιούχος οφέίλει να έχει ξεχωριστή  καταγραφή  των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε 

να παρακολουθείFαι η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση µόνο της δράσης και 

να αποτρέπεται ι διεπιδότηση ήτοι από  τον Π/Υ του έργου να µην επωφελούνται µε 

οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του ∆ικαιούχου, συµπεριλαµβανοµένης και της 

λειτουργ ί ας της υποδοµής. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά  

έγγραφα σχετικά  µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα τουλάχιστον 

τριών (3) ετών. 

Η. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται, εντός εξαµήνου από  την υπογραφή  της δανειακής σύµβασης, 

να δηµοπρατήσει επακριβώς το φυσικό  αντικεί µενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο 

Πρόγραµµα. ΚατόπΙν της δηµοπράτησης, υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 

από  την ηµεροµηνίq διακήρυξης του έργου, να αποστεί λει σε memory stick τα εγκεκριµένα 

τεύχη του διαγωνισήιού  και τα αποδεικτικά  δηµοσίευσης. 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από  την ηµεροµηνί α 

υπογραφής της Σύχιβασης του έργου, να αποστείλει αντί γραφο της υπογραφείσας 

Σύµβασης. 

Αναπόσπαστο στοιχεαο των προµηθειών πρέπει να αποτελεί  η εκπαίδευση και υποστήριξη 

για τουλάχιστον έξι ($) µήνες, από  την οριστική  παραλαβή  των οχηµάτων/εξοπλισµού, του 

Ι 
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προσωπικού/δικαιούχου από  τον προµηθευτή  (ανεξαρτήτως της εγγύησης των 

οχηµάτων/φορτιστών κλπ). 

Τα προτεινόµενα οχήµατα πρέπει να φέρουν έγκριση τύπου ΕΕ σύµφωνα µε τους 

Κανονισµούς (ΕΕ) 2018/858 και 168/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, κατά  περί πτωση» 

Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από  την έκδοση της απόφασης ένταξης, απαιτείται η 

υποβολή  τροποποιηµένου Τεχνικού  ∆ελτίου, το οποί ο Θα ενσωµατώνει τις τροποποιήσεις 

στο ποσό  χρηµατοδότησης, χωρίς να µεταβάλλεται το φυσικό  αντικεί µενο του έργου. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΡΑΒΑ8ΚΕ'ΙΙ OLGA ΒΕΙ 
Ακριβές αντίγραφο 
02.03.2022 14:23 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

∆ήµος Αγ ίου ∆ηµητρί ου, Αγ. ∆ηµητρίου 55, 173 43, Αγιος ∆ηµήτριος, Γραφεί ο ∆ηµάρχου, 
androutsou©d3d4r  
Ταµεί ο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, tpdCωtpd .g 

Κοινοποί ηση: 

Υπουργεί ο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφεί ο Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Γενικού  Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
& ΕΣΠΑ 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφεί ο Ειδικού  Γραµµατέα ∆ιαχεί ρισης 
Προγραµµάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ 

Εσωτερική  ∆ιανοµή: 

Γραφείο κ. Υπουργού  
Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
Γραφεί ο κ. Γεν. ∆/ντη Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 
∆/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 

ΕΥήΓΙΙΕΣ 
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