
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   28 Ιουνίου 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αρ. Πρωτ.:  31630 

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για 

προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

π.δ. 99/2017. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)». 

4. Τη νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 

2212/52 (Α΄266), του Ν.Δ. 2957/54 και την ΧΔ 9035/30-7-1973 Απόφαση του Υπουργείου 

Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής. 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο 

 

Fax 

Email 

: Σταδίου 27 

: 101 83 ΑΘΗΝΑ 

: Σ. Μπέσιου 

: Α. Φαρούπου 

: 2131364974 

: 2131364722 

: 2131364713 

: s. mpesiou@ypes.gr 

 

                    ΠΡΟΣ:  

 Πίνακας αποδεκτών 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4547/2018 (Α΄102) για την «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

6. Το π.δ. 99/2017 (Α΄141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των 

δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»  

7. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.  

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

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

9.     Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ –     

         055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων             

         αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών                    

         σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις  

        διατάξεις του π.δ. 99/2017» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 και προϋπολογισμό 95.000.000€.  

         

ΚΑΛΕΙ 

 

Τους Δήμους της χώρας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων 

προκειμένου να ενταχθούν στο έργο με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών 

Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (εφεξής ονομάζεται ‘’πρόγραμμα’’) του ενάριθμου 

2017ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 και προϋπολογισμού 95.000.000€.  

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών για 

την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017. 

 

2. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για τους 

δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των οποίων έχει χορηγηθεί 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 95.000.000 ευρώ (€). Το ανώτατο 

ποσό χρηματοδότησης για κάθε σταθμό καθορίζεται σε 50.000€. 
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

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

περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των κτιρίων στα 

οποία στεγάζονται οι δημοτικοί βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στις 

προδιαγραφές του π.δ. 99/2017 και αφορά σε σταθμούς που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Σε μισθωμένα ή παραχωρημένα κτίρια οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες μόνο στην 

περίπτωση που η ελάχιστη διάρκεια μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του 

κτιρίου ή απόφασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο,  

είναι εννέα (9) έτη από την ημερομηνία  πλήρους συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

π.δ. 99/2017. 

      Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 του 

π.δ. 99/2017 πλην των περιπτώσεων του άρθρου 117 του ν. 4547/2018 (Α΄102) που αφορούν 

στην έκδοση του πιστοποιητικό πυρασφάλειας.   

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι υποψήφιοι Δήμοι ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτών υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης 

υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην 

κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής  

Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83 

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο 

του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: 

• Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί εντός 

της υπηρεσίας του Δήμου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, για την 

υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου 

με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση 

του έργου εξ’ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω 
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απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την 

οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

• Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα (Παράρτημα 1 της παρούσης). 

• Υπεύθυνη δήλωση /βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου 

ότι η  διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή η  

διάρκεια της παραχώρησης σε περίπτωση απόφασης παραχώρησης των χώρων  ή  

παραχωρητηρίου, είναι  τουλάχιστον εννέα (9) έτη από την ημερομηνία  πλήρους 

συμμόρφωσης του σταθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του π.δ 

99/2017 ή αποδεικτικό μισθωτηρίου συμβολαίου ή παραχωρητηρίου που διασφαλίζει την 

παραπάνω προϋπόθεση. 

• Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της  

παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων 

ορίζεται η 31
η
 Δεκεμβρίου 2018. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δικαιούχων φορέων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των 

δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο 

πρόγραμμα.  

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών 

διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων 

κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων 

συμβάσεων του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων 

κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.  

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να 

ζητά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην προσαρμογή 

λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

99/2017, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ως άνω Διεύθυνση του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Σύμβαση έργου/προμήθειας 

• Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου 

και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή 

σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες 
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• Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται 

• Μισθωτήριο συμβόλαιο  σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης 

των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο, με  διάρκεια τουλάχιστον 

εννέα  (9) έτη από την ημερομηνία  πλήρους συμμόρφωσης του σταθμού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του π.δ. 99/2017. 

 

Η αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών 

εκδίδει την κατανομή χρηματοδότησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών 

δεσμεύσεων. 

 

9.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών 

βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 και εντός εξαμήνου από την 

οριστική τους παραλαβή, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος, συντάσσοντας και 

αποστέλλοντας στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής σχετική έκθεση στην 

οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς και η βεβαίωση πλήρους συμμόρφωσης του σταθμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του π.δ 99/2017. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των παραπάνω όρων, ο Υπουργός Εσωτερικών 

εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δικαιούχου. 

 

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση. 

Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr). 

 

                                                                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                                 Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

Συνημμένα: 

 Τεχνικό Δελτίο Έργου      

                                                                      

Πίνακας Αποδεκτών 

Οι Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών όλης της Χώρας 

Κοινοποίηση 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης  

 Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων                             

Εσωτερική Διανομή: 
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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 
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1.  

Τεχνικό ∆ελτίο Έργου  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2017ΣΕ05500010 

Σ.Α. : Ε055 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
 : 

«Επιχορήγηση των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων αυτών για 

προσαρμογή λειτουργούντων 

δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών           σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 

τις  διατάξεις του π.δ. 99/2017» 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιχορήγηση των 

Δήμων και των Νομικών Προσώπων 

αυτών  για προσαρμογή 

λειτουργούντων δημοτικών 

βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις 

προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 
95.000.000,00€ 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
2
 :  

                                                 
1
  Αναφέρεται στο ενταγµένο έργο αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Π.∆.Ε. 

2
  Ο ενδιαφερόµενος δικαιούχος φορέας 

ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00



ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3
 :  

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
4
 : 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5
 : 

  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ6 

Έργο/Υποέργο 1 

(Τίτλος Έργου/Υποέργου) 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης  

Προϊσταµένη Αρχή  

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  

∆οµές που απαιτούνται 
παρεµβάσεις(είδος 
σταθµών: βρεφικός, 
παιδικός, Β/Ν και αριθµός) 

( Αναφέρονται αναλυτικά οι δοµές που θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις) 

Περιγραφή του φυσικού 
αντικειµένου 

(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου έργου µε αναλυτική καταγραφή των µετρήσιµων 
δεδοµένων  και αντιστοίχηση των εργασιών µε τα άρθρα 3 και 4 του π.δ 99/2017).  
 

Σκοπιµότητα- Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα 

(Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιµότητα του προτεινόµενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες 
σκοπεύει να καλύψει, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του) 

Είδος Σύµβασης (Μελέτη, 
Έργο, Προµήθεια, 
Υπηρεσία, Άλλο - 
περιγραφή) 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-Α∆ΕΙΕΣ 

∆εν Απαιτείται Απαιτείται  (εκτίµηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης της απαιτούµενης µελέτης-
έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
(αρ. απόφασης) 

Μελέτη Σκοπιµότητας    

Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση 

   

Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

   

Τεχνικές Προµελέτες    

Οριστικές    

                                                 
3
  Συµπληρώνεται από τον δικαιούχο φορέα (συνολικός προϋπολογισµός) 

4
  Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης 

5
  Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης 

6
  Για την περίπτωση περισσότερων υποέργων (1, 2, κλπ) είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση για κάθε ένα 
από αυτά 
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Εφαρµογής    

Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων  

   

Τεύχη ∆ηµοπράτησης    

Βεβαίωση ∆ασικής 
Υπηρεσίας 

   

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας 

   

Οικοδοµική Άδεια    

Άλλες (περιγραφή)    

 
 
 
 

Γ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εκτιµώµενος Π/Υ 

(Αναφέρεται  η µεθοδολογία εκτίµηση κόστους σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο του έργου 
π.χ  ποσότητα κλπ). 
 
 

Ενδεικτική Κατανοµή Π/Υ 
2018 2019 2020 2021 2022  

      

Ε.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΟΜΩΝ 
 
1 .Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ       

      ΝΑΙ     �           

      ΟΧΙ     � 

Εάν ΟΧΙ σηµειώστε µε Χ τι είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΛΛΟ 

    

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός: 

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ(*) 

      ΝΑΙ     �           

      ΟΧΙ     � 

(*) για µισθωµένα ή παραχωρηµένα  

2. Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (**) 

      ΝΑΙ     �           

      ΟΧΙ     � 

ΕΑΝ ΝΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. απόφασης……………….. 
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Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4547/2018 

      ΝΑΙ     �           

      ΟΧΙ     � 

(** ) η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο για την υποβολή του 
παραπάνω σδελτίου 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (Συµπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που θα υπάρξει 
συγχρηµατοδότηση από άλλους πόρους) 

Π.∆.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) 
7

  

Πόροι Περιφέρειας  

Πόροι ∆ήµου  

Λοιποί Πόροι (περιγραφή)   

 
 
 
 
VII. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ   
  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
  

FAX 
  

Ε-mail 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

  

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 

  

 

                                                 
7
  Αναφέρεται στο παρόν αίτηµα χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
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