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 ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
        ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1622/1986 «Τοπική αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και 
δημοκρατικός προγραμματισμός» (Α΄ 92).

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. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
5. Το π.δ.  81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121)
7.  Την υπ’ αριθμ. 85847/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» 
(Β’ 3375).
8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

10.  Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

11. Την εγκύκλιο 14235/6.02.2020 (ΑΔΑ ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) περί οδηγιών έγκρισης και 
χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2021-2023.

12. Την υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β’) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της κοινής υπουργική απόφαση 46274.26.09.2014 - ΦΕΚ 2573 Β’ )».

ΑΔΑ: 6ΞΩΡ46ΜΤΛΡ-ΝΝΙ



13. Το άρθρο 130 του ν. 4635/2019 «Ειδικά Προγράμματα» (Α' 167).
14. Την με αριθμό 25276/4-3-2020 έγκριση του  Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων: στόχοι, άξονες 

προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης (Β’ 971).
 

ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Φορέων Υλοποίησης 
(Δικαιούχων) που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων:

 Δήμος Αθηναίων
 Νομικά πρόσωπα Δήμου Αθηναίων
 Λοιποί Οικονομικοί, Επαγγελματικοί και άλλοι Φορείς

για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
του «Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων».

1. ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική αναστροφή της διαρκούς φθοράς της πόλης την 

τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της σώρευσης διαχρονικών 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων και προβλημάτων. Η αναστροφή 
αυτού του κλίματος θα οδηγήσει στην ουσιαστική ανάταξη της πρωτεύουσας της Χώρας με την 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και διακρίσεων.

1.2 Οι βασικοί στόχοι των δράσεων της πρόσκλησης είναι:
α) η διαμόρφωση και συντήρηση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης με στόχο την ενίσχυση
της εικόνας της και την βελτίωση των όρων διαβίωσης σε αυτήν,
β) η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μέσω της εφαρμογής στοχευμένων μέτρων ενίσχυσης
της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, και
γ) η εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Οι   προτάσεις   που   θα   υποβληθούν   θα  πρέπει   να  εμπίπτουν   στους κατωτέρω άξονες 
προτεραιότητας:

1) βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των αστικών υποδομών 
2) ενίσχυση της προσβασιμότητας ειδικότερα των ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη
3) βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των υποδομών της πόλης
4) ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
5) ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών
6) ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών υποδομών
7) δράσεις τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του προγράμματος 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
3.1 Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος για την περίοδο 2020-2022 ανέρχεται σε €40.000.000€. 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν έργα που θα καλύπτουν τη συνολική 
δημόσια δαπάνη του προγράμματος. 
3.2. Ο Υφυπουργός δύναται να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων http://www.mnec.gr
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4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
4.1 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται 
η 21-3-2020, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της έγκρισης του Ειδικού Προγράμματος του 
Δήμου Αθηναίων.
4.2 Δεν εντάσσονται έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα.
4.3 Οι δαπάνες του έργου μπορούν να περιλαμβάνουν και το κόστος της ολοκλήρωσης των 
αναγκαίων μελετών και απαλλοτριώσεων. Το κόστος των απαλλοτριώσεων δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου και θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο.
4.4 Το ποσό του ΦΠΑ του έργου είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, εφόσον δεν 
μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί από τον δικαιούχο του έργου

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης τους εγγράφως, σύμφωνα με τα  
υποδείγματα της παρούσας, στην ταχ. διεύθυνση:
Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ,
Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων,
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης,
Νίκης 5-7, Αθήνα, Ταχ. Κώδικας : 101 80
(υπ’ όψη Τεχνικής Γραμματείας Ειδικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων)

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο 
του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το περιεχόμενο της πρότασης πρέπει να περιέχει το σύνολο των προβλεπόμενων  στην παρούσα 
πρόσκληση στοιχείων και θα υποβάλλεται και σε φορητό ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή 
κάρτες μνήμης).
5.2 Τα αιτήματα ένταξης υποβάλλονται αρμόδια υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
δικαιούχου. Έναρξη υποβολής προτάσεων αποτελεί η δημοσίευση της πρόσκλησης. Λήξη 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 
2020 και ώρα 14.00. Τα αιτήματα ένταξης που θα φτάσουν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την λήξη της προθεσμίας θα σημανθούν ως «εκπρόθεσμα»
και δεν θα αξιολογηθούν.
5.3 Το αίτημα ένταξης περιλαμβάνει:
01. Το αίτημα της ένταξης, κατάλληλα υπογεγραμμένο.
02. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 
(βλ. συν. 1).
03. Λοιπά έγγραφα υποστήριξης της πρότασης (π.χ. τεκμηρίωση σκοπιμότητας του έργου σε 
εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης ή ανάπτυξης/χωροταξικά, τεκμηρίωση π/υ κλπ).
5.4 Το φυσικό αντικείμενο των έργων ή μελετών τους πρέπει να αφορά έργα με ολοκληρωμένο 
και λειτουργικό χαρακτήρα ή παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν ημιτελή ή συνεχιζόμενα έργα.
5.5 O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Απόφασης Ένταξης. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
6.1 Η διαδικασία επιλογής των έργων και η ένταξή τους στο Πρόγραμμα θα γίνει στη βάση των 
κριτηρίων που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση (βλ συν. 2):
Οι προτάσεις αξιολογούνται με τη σειρά υποβολής τους και εγγραφής στο πρωτόκολλο 
εισερχομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των 
πράξεων στο Πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1ο ) Αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος σε δύο στάδια:
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Α’ Στάδιο: Προεπιλογή της πρότασης. Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της προεπιλογής 
απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την 
μεθοδολογία και τα κριτήρια, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 
2ο) Έκδοση Απόφασης Ένταξης του έργου από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε 
συνέχεια της προηγούμενης αξιολόγησης της Τεχνικής Γραμματείας.
3ο) Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 329 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία.
6.2 Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες που θα συμβάλλουν στη 
διαδικασία επιλογής

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των 
ΤΔΕ και άλλες διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στους: Γρουζής Διονύσης (τηλ. 
2103332990, email: dgrouzis@mnec.gr), Ζαραφέτα Ιωάννα (τηλ. 2103332864, email:  
i.zarafeta@mnec.gr), Βαφείδου Ιφιγένεια (τηλ. 2103332922, email:  i.vafidou@mnec.gr), Τσάμος 
Γεώργιος (τηλ. 2103332582, email:  gtsamos@mnec.gr).
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝΕ  http://www.mnec.gr. και στο Δήμο 
Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου
2. Κριτήρια αξιολόγησης

    
     Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Πρόεδρος της ΕΠ.ΣΥ

Ιωάννης Τσακίρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
- Δήμος Αθηναίων
- Νομικά πρόσωπα Δήμου Αθηναίων
- Λοιποί Οικονομικοί, Επαγγελματικοί και άλλοι Φορείς

Εσωτερική Διανομή:
o Γραφείο Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη
o Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων &ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
o Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων κ. Δ. Ιακωβίδη
o Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 
o Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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