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ΘΕΜΑ: 	'Ενταξη του έργου του ∆ήµου Αγ ίου ∆ηµητρίου µε τίτλο «Αστική  

αναζωογόνηση ∆ήµου 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 οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α '/22-04-2005) «Κωδικοποί ηση της νοµοθεσίας 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. 
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Τις διατάξεις του ~. 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 διαδί κτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

Τις διατάξεις της πυρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α'/18-05-2011) 

«Αναµόρφωση π+αισίου λειτουργ ί ας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού  

∆ιαχεί ρισης ∆ηµρσλου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσί ας και άλλες διατάξεις», την 34/13.01.2012 

απόφαση του Υπουργού  Οικονοµικών περί  «έγκρισης της 3427/22.12.2011 απόφασης 

του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων µε την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού  

και Παθητικού  που εντάσσονται στον εµπορικό  κλάδο του Ταµείου» (Β' 55) και την 

2/Ζ3510/0094/09.04.2012 απόφαση του Υπουργού  Οικονοµικών «Κανονισµός του Τ.Π. 

και ∆ανείων» κατ εφαρµογή  του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (ΦΕΚ 1083/6'). 

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

διαχεί ρισης και εrοπτείας (ενσωµάτωση Οδηγ ί ας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικά  και 

άλλες διατάξεις», ±πως ισχύει. 

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

έλεγχο και την, εφαρµογή  αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική  περί οδο 

2014-2020» κό  ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 53: «Αναδιάρθρωση Ειδικών 

Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013» όπως 

ισχύουν. 

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

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

Αναπτυξιακό  ρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης α ' και β ' βαθµού, 

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

του ν. 4509/2Ά17». 

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

Προµηθειών ?ιαι Υπηρεσιών (προσαρµογή  στις Οδηγ ίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ), 

όπως ισχύει. 

Τις διατάξει του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α'/07-Ο8-2019) «Επιτελικό  Κράτος: 

οργάνωση, λ~ιτουργ ία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 

της κεντρικής δηµόσιας διοί κησης». 

Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α '/ 30- 

10-2019). 

Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 /Α'/16-12-2019), όπως 

ισχύουν. 

Το ν.4783/2021 (Α'38) και συγκεκριµένα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέµπτου 

«Ειδικό  Αναπτυξιακό  πρόγραµµα οργανισµών τοπικής Αυτοδιοί κησης α ' και β ' βαθµού, 
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Συνδέσµων ∆ήµων και των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποί ηση του άρθρου 69 

του ν.4509/2017». 

Τις διατάξεις του ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 «Στρατηγική  αναπτυξιακή  

προοπτική  των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

Την µε αρ. πρωτ. 37260/16-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 

«Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης -

Σύσταση και λειτουργ ία Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί κησης - 

Κοινοποί ηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)» 

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

και ∆ανεί ων». 

Το π.δ. 169/2013 (ΦΕΚ 272/Α/13-12-2013) «Ρύθµιση Θεµάτων χορήγησης δανεί ων σε 

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

Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α '/23-11-2017) «Οργανισµός του Υπουργεί ου 

Εσωτερικών». 

Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α '/08-07-2019) σχετικά  µε τη σύσταση, συγχώνευση, 

µετονοµασί α και κατάργηση Υπουργείων και καθορισµό  των αρµοδιοτήτων τους -

Μεταφορά  υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ  Υπουργείων. 

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

και Υφυπουργών». 

Την υπό  στοιχεία Υ22/2021 ((ΦΕΚ 2607/6'/18-06-2021)) απόφαση του Πρωθυπουργού  

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή  Υπουργό  Εσωτερικών, Στυλιανό  Πέτσα». 

Την υπ' αριθµ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β '/28-12-2015) κοινή  υπουργική  

απόφαση µε τίτλο «Ρυθµ ίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος 

∆ηµοσί ων Επενδύσεων - Π∆Ε», όπως ισχύει. 

Την 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/6'/14-04-2020) 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 1610/6'/27-04-2020) κοινή  απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της 

Ειδικής Υπηρεσί ας ∆ιαχεί ρισης και Εφαρµογής του Υπουργεί ου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε 

ΥΠ ΕΣ)». 

Την υπ' αριθµ. 23430/22-12-2020 (6'5691) 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 
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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. 6402/Ο8-04-2021 (Β' 1399) κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας 
«Τροποποί ηση της υπ' αριθµ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµικών, ψάπτυξης 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  Αυτοδιοί κηση «Αντώνης Τρϊτσης» (Β' 1386)». 

Την υπ' αριθµ. 824/2021 (Β ' 5480) κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασί ας του Πολίτη, Υγεί ας, Εσωτερικών και Επικρατείας 
«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"» 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 (Β' 1386). 

Την υπ.αριθµ.29440/14-05-2020 (ΦΕΚ 1907/6/18-05-2020) απόφαση του Υπουργού  
Εσωτερικών µε τίτλο «Εναρξη λειτουργ ίας της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και 
Εφαρµογής το Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΓΙΕΣ)». 

Την µε αρ. 
ί
Κ97/20-4-2021 (ΦΕΚ 1614/6720-4-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή  

Υπουργού  Εσώτερικών µε Θέµα: Τροποποί ηση της υπ' αρ. 620/06-Ο8-2020 απόφασης 
του Υπουργού  Εσωτερικών «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, της υη' 
αρ. 22766/09-04-2020/20 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 Άνάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση "Αντώνης 
Τρίτσης""» (Β' 1386)» (Β' 3300). 

Την µε αριθµ. πρωτ. 7128/21-4-2021 (Α∆Α: ΨΥ8546ΜΤΛ6-6Ε2) Απόφαση του 
Αναπληρωτή  Υπουργού  Εσωτερικών µε Θέµα: «Ορισµών µελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του άρθρου 6 της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Εσωτερικών και του Υφυπουργού  
Οικονοµικώψ - «Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραµµα ΟΤΑ α • και β ' βαθµού, συνδέσµων 
∆ήµων και Νοµικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική  Αυτ διοί κηση "Αντώνης Τρί τσης"», όπως ισχύει. 
Την µε αρι µ. πρωτ. 14576/24.07.2020 (Α∆Α: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) Πρόσκληση για την 
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υποβολή  αιτήσεων χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», στον Αξονα 

Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργ ί α των πόλεων, της υπα ί θρου και 

των οικισµών» µε τίτλο «Αστική  Αναζωογόνηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το µε αριθµ. πρωτ. εισερχ. 11280/8-6-2021 α ίτηµα ένταξης του ∆ικαιούχου και τα 

µετέπειτα συµπληρωµατικά/πρόσθετα στοιχεία. 

Την από  14/3/20Ζ2 και ώρα 18:20 ηλεκτρονική  αποστολή  της εισήγησης της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ 

βάσει της παρ. 3 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/6 '/14-04-2020) 

όπως τροποποιήθηκε 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 α ' και β ' βαθµού, Συνδέσµων ∆ήµων και των νοµικών 

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

Το µε αριθ. πρωτ. 305/5-4-2022 έγγραφο της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ περί  διαβίβασης των Σχεδί ων 

Αποφάσεων 'Ενταξης/Τροποποί ησης των αξιολογηµένων έργων προς τον Αναπληρωτή  

Υπουργό  Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 15°ς Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης στις 16/3/2022, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό  14 αυτής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την ένταξη του έργου µε τίτλο «Αστική  αναζωογόνηση ∆ήµου Αγ ίου ∆ηµητρίου» στον 

Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργ ία των πόλεων, της υπα ί θρου και 

των οικισµών», του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Η χρηµατοδότηση του έργου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού  δανείου που χορηγείται από  το 

Ταµεί ο Παρακαταθηκών και ∆ανεί ων, συνοµολογείται µε δανειακή  σύµβαση µεταξύ  του Κύριου 

του 'Εργου και του Ταµεί ου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από  πόρους του 

Προγράµµατος ∆ηµοσί ων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Αστική  αναζωογόνηση ∆ήµου Αγ ί ου 

∆ηµητρί ου 

∆ήµος Αγ ί ου ∆ηµητρί ου 

12.400.000,00 G 

Τίτλος έργου 

Κύριος του 'Εργου 

Ποσό  χρηµατοδότησης 

ΕΥ∆Ε~ΥΠΕΣ 
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Φυσικό  Αντικεί .ιενο 'Εργου 

Η πρόταση περιλαµβάνει τα εξής πέντε (5) 

υποέργα: 

Υποέργο 1 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΟΕΡΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)» (5.391.363,00 

€), αντικεί µενο του υποέργου αποτελεί  η 

δηµιουργ ία πάρκου σε έκταση 78 περί που 

στρεµµάτων. Η ανάπλαση του Πάρκου Θα 

πραγµατοποιηθεί  µε εξειδικευµένες 

βιοκλιµατικές παρεµβάσεις, όπου Θα 

µεγιστοποιηθεί  ο ελεύθερος χώρος πρασί νου 
και Θα διαµορφωθεί  ο εσωτερικός χώρος του 
ώστε να περιλαµβάνει περιφερειακό  δακτύλιο 
και δί κτυο πεζοδρόµων, περιοχές πρασί νου, 
υδάτινο στοιχεί ο, υπα ί θριο Θεατρικό  χώρο, 
παιδική  χαρά, κεντρική  και δευτερεύουσες 
πλατεί ες, χώρους εκγύµνασης και χώρους 

πολιτισµού  και εκθέσεων. 

Υποέργο 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ Ο.Τ. 2116 & 

2117» (8.514.360,80 €), το οποί ο αφορά  σε 
συγκρότηµα κολυµβητηρί ου, που σε 

συνδυασµό  µε την παρακεί µενη πλατεί α, 
διαµορφώνεται σε ένα σύγχρονο τοπόσηµο για 
τον ∆ήµο του Αγ ίου ∆ηµητρί ου, το οποί ο Θα 
εξυπηρετεί  πλήρως τις ανάγκες των δηµοτών 
του. Το κολυµβητήριο Θα κατασκευαστεί  στην 
περιοχή  ΕΚΤΕΛ και θα αποτελέσει µ ί α 
σύγχρονη αθλητική  εγκατάσταση που θα 
περιλαµβάνει δύο πισί νες, µ ία ανοικτή  

αγωνιστική  πισίνα και µ ία εκµάθησης (baby 

swimming), ενώ  Θα αξιοποιεί  ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά). Επίσης, 

στην παρακείµενη πλατεία, σε ιδιόκτητο 
ακί νητο 1,37 στρεµµάτων, Θα διαµορφωθεί  
κοινόχρηστος χώρος άρρηκτα συνδεδεµένος 
µε το κολυµβητήριο. 

εν∆ελγπεε 
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Υποέργο 3 «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (37.200,00 €) 

Υποέργο 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» 

(300.000,00 €) 

Υποέργο 5 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» (6.200,00 

Σηµείωση: Ο ∆ικαιούχος Θα συµβάλει µε 

ιδί ους πόρους για το ποσό  πλέον της 

χρηµατοδότησης (12.400.000,00 €) του 

Προγράµµατος. 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαδικασία χρηµατοδότησης και πληρωµών πραγµατοποιείται σύµφωνα: 

µε τους όρους της απόφασης ένταξης, 

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

του ν. 4509/2017», και ισχύει. 

Επιπλέον ορίζεται ότι: 

Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από  την ΕΥ∆Ε ΥΓΙΕΣ του Υπουργεί ου Εσωτερικών στο 

Ταµεί ο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προκειµένου να εγκριθεί  από  το ∆ιοικητικό  

Συµβούλιο του η χορήγηση του δανεί ου 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 του 

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

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

(ΦΕΚ 1386 /Β') ΚΥΑ, όπως ισχύει. 

ΕΥ∆ΠΕΣ 
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Ο ∆ικαιούχος ου έργου οφείλει να τηρεί  Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής 
Χρηµατοοικονοµι ών Ενεργειών του 'Εργου ή  αντίγραφα από  διπλογραφικό  σύστηµα. 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΛΕΣΜΙΚΟΥ ΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Ο ∆ικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί  το ισχύον Θεσµικό  πλα ίσιο κατά  την υλοποί ηση της 
πράξης και ιδίως όσον αφορά  τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές 
ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ  ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα 
Ατόµων µε Αναπηρί ες. 

∆. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟ1ή' 
Ο ∆ικαιούχος για την υ ποί ηση του έργου υποχρεούται να: 

τηρεί  τους όροιις της απόφασης ένταξης , 
τηρεί  τα οριζόµ ε να στην υπ' αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/6) κοινή  απόφαση των 
Υπουργών Ε4τερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών «Ειδικό  
Αναπτυξιακό  Π1ρόγραµµα ΟΤΑ α ' και β ' βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων και Νοµικών 
Προσώπων: ΟtΑ Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική  Αυτοδιοί κηση 
«Αντώνης Τρίτάης», όπως ισχύει, 
τηρεί  τα οριζόjιενα 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», και ισχύει. 

Επιπλέον: 

Ο ∆ικαιούχος συµπληρώνει και αποστέλλει στην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ λίστα ελέγχου σταδίων 
δηµοπράτησης έργου! προµήθειας, λίστα ελέγχου σχεδίου σύµβασης 
έργου/προµήθειας/µελέτης και λίστα εξέτασης τροποποί ησης/συµπληρωµατικής 
σύµβασης, βΡσει τυποποιηµένου υποδείγµατος. 
Ο ∆ικαιούχος συµπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει 
τυποποιηµένοι υποδείγµατος, για την καταγραφή  της εξέλιξης του φυσικού  και 
οικονοµικού  αντικειµένου και το αποστέλλει στην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ. Το ∆ελτίο 
Παρακολού~ησης έργου υποβάλλεται έως την 30η Iavouapiou κάθε έτους. Μετά  την 
ολοκλήρωσ του έργου, ο ∆ικαιούχος προβα ί νει σε ενέργειες κλεισί µατος συντάσσοντας 
σχετική  έκ~εση, βάσει τυποποιηµένου υποδείγµατος και την αποστέλλει στην ΕΥ∆Ε 
ΥΠΕΣ. 

Μετά  την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή  της εγκατάστασης εξοπλισµού, ο 
δικαιούχο υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργ ία και συντήρηση του για 

ΕΥ∆~χΠΕ 
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τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

Η Απόφαση 'Ενταξης δύναται να τροποποιηθεί , µε απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, 

εφόσον επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του φυσικού  ή/και οικονοµικού  αντικειµένου 

του έργου. 

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΑΕΓΧΟΧ 

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 στοιχείων 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 οφεί λει να συµµορφώνεται στα ακόλουθα: 

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

ΤΡΙΤΣΗΣ» που δηµοσιοποιεί  το Υπουργεί ο Εσωτερικών, µε τα βασικά  στοιχεί α της 

πράξης. 

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

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

κατασκευών σε ορατό  σηµείο από  το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται ότι το έργο 

υλοποιείται µε συγχρηµατοδότηση από  πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

και του Ταµεί ου Παρακαταθηκών και ∆ανεί ων. 

Να τοποθετεί  µόνιµη αναµνηστική  πλάκα ή  πινακίδα σηµαντικού  µεγέθους, σε σηµείο 

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

υποδοµής ή  κατασκευών ή  αγοράς φυσικού  (ενσώµατου) αντικειµένου. 

. Να λειτουργεί 	στο διαδικτυακό  τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη 

περιγραφή, ανάλογης µε το επί πεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, 

επισηµα ί νοντας τη χρηµατοδοτική  στήριξη από  το Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ο ∆ικαιούχος οφεί λει να τηρεί  φάκελο έργου µε τα τεχνικά  και οικονοµικά  στοιχεί α 

αυτού  και υποχρεούται να παρέχει στην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεί α, 

ή/και διευκρινί σεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του 

έργου. 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή  καταγραφή  των δραστηριοτήτων που ασκεί, 

ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση µόνο της 

ΕΥ∆ (ΠΕΣ 
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δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από  τον Π/Υ του έργου να µην 
επωφελούνται µε οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του ∆ικαιούχου, 
συµπεριλαµβανοµένης και της λειτουργ ίας 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 υmοχρεούται, εντός εξαµήνου από  την υπογραφή  της δανειακής σύµβασης, 
να δηµοπρατήσό  επακριβώς το φυσικό  αντικεί µενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο 
Πρόγραµµα. Εyτός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από  την ηµεροµηνί α δηµοσί ευσης της 
διακήρυξης των υποέργων, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει στην ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ σε 
memoη stick α εγκεκριµένα τεύχη του διαγωνισµού  (σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα 
πρότυπα τεύχή  της ΕΑΑ∆ΗΣΥ), καθώς και τα αποδεικτικά  δηµοσίευσης. 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από  την ηµεροµηνί α 
υπογραφής τής Σύµβασης 

Σύµβασης. 

του έργου, να αποστείλει αντίγραφο της υπογραφείσας 

Ψηφιακά  υπογεγραµµέν& από  CHRYSTALLFb ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ CNARALAMPOUS 
Ηµεροµηνία: 2022.04.Oti 14:52:44 ΕΕ5Τ 
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡαΦΟ 

Ι 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

∆ήµος Αγ ί ου ∆ηµητρί ου, Αγ ίου ∆ηµητρίου 55, Τ.Κ. 173 43 Αγιος ∆ηµήτριος, Γραφεί ο 
∆ηµάρχου (dsd-may@dadgr) 
Ταµείο Παραµοταθηκών και ∆ανεί ων. 

Κοινοποίηση: 	Ι 

Υπουργείο Α άτιτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Γενικού  Γραµµατέα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων & ΕΣΤΙΑ 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Ειδικού  Γραµµατέα ∆ιαχεί ρισης 
Προγραµµάτωα ΕΤΠΑ, ΤΣ 

Εσωτερική  ∆ιανοµή: 

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