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 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ATTIKH 2007 – 2013» 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2) : 

«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

 ωδικός  εματικής Προτεραιότητας (76)/ Υποδομές Υγείας  

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. 

( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

  

 Ο Δήμαρχος Α ηναίων 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 

98/22.04.2005). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 

267/03.12.2007).  

3. Τις διατάξεις του ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/31.03.2010). 
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4. Την απόφαση Ε (2007) 5443/5.11.2007 (CCI:2007GR161PO006) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. Αττικής ως ένα από τα πέντε Περιφερειακά 

Προγράμματα μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

5. Την με αρ. πρωτ. 127718/12.10.2007 κοινή απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ε.Π. Αττικής της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013. 

6. Την με αρ. πρωτ. 1434/6-3-2008 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Ε.Π. Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν τα γενικά κριτήρια επιλογής των πράξεων του 

Άξονα Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην 

πρόσκληση έγγραφο. 

7. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 υπουργική απόφαση συστήματος 

διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09 

και ισχύει. 

8. Τα συμπεράσματα της από 04.03.2009 1ης Συνεδρίασης της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Ε.Σ.Π.Α., του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας. 

9. Τις διατάξεις του ν.3852/7-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010). 

10. Το με αρ. πρωτ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21-07-2011 έγγραφο του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση 

της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

11. Το με αρ. πρωτ. 38590 / ΟΠΣ 1140 / 07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των 

εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής 

υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από του Φορείς Διαχείρισης μέσω 

του ΟΠΣ». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος 

Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί 

καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΕΣΠΑ. 

13. Tην υπ’ αριθ. 17192/ΕΥΣ 2382/06-04-2012 (ΦΕΚ Β’ 1277/11-04-2012) Απόφαση 

της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηνών. 

14. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012). 

15. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων  Εταιρειών της τροποποίησης του 

καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και δ.τ. «Α.Ε.Δ.Α. Α.Ε.» (ΦΕΚ 

11253/Α.Ε.- Ε.Π.Ε./11-10-2012). 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:  

 Υπηρεσίες και Φορείς του Δήμου Α ηναίων 

 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 και της αντίστοιχης θεματικής 

ενότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη θεματική 

προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα του Άξονα 2 

του Ε.Π. Αττικής 2007-2013: 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αττικής ΚΩΔ.  13  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 2046 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
ΚΩΔ.  2 

ΣΤΟΧΟΣ : ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :  Υποδομές στον τομέα της Υγείας ΚΩΔ.  76 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Δημιουργία – Αναβά μιση - Ανάπτυξη  
υποδομών Πρωτοβά μιας Φροντίδας 
Υγείας 

ΚΩΔ.  7602 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Δραστηριότητες για την υγεία του 
αν ρώπου 

ΚΩΔ.  19 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου: 

 Δημιουργία νέων, αναβάθμιση / εξοπλισμός υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας 

 Νέα Κέντρα Υγείας 

 Περιφερειακά ιατρεία 

 Αναγκαία προμήθεια για την λειτουργική αυτοτέλεια των παραπάνω δομών,  

 Ιατρικός Εξοπλισμός Κέντρων Υγείας 

ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡΙΝ-5Ο1



 
  

 

 

- 4 - 

 

 

 Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός 

 Κινητές Μονάδες 

 

1.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

του Άξονα Προτεραιότητας και της συγκεκριμένης Θεματικής Προτεραιότητας και να 

συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι 

είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι  

Ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών 

 (β) Δείκτες Παρακολού ησης 

Πίνακας 2 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

38 Αριθμός έργων  τομέα Υγείας Αριθμός  

9001 Υποδομές μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΑΚΥ/ΚΥ)  Αριθμός  

Πίνακας 3 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
Νέες θέσεις εργασίας  που δημιουργούνται κατά την 
λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) 

Αριθμός 

9002 
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από μονάδες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας 

% 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1. Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα και κατηγορία 

πράξεων ως ακολούθως: 

Πίνακας 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(1) (2) (3) 

1 

Υποδομές στον τομέα της Υγείας [κωδ. 76] / 
Δημιουργία – Αναβάθμιση - Ανάπτυξη  υποδομών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας [κωδ.7602] 
5.000.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000,00 € 
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2.2. Ο φορέας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" δύναται να  επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την 

κατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί 

σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε 

περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 

2.3. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 

προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

3.2. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε "Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013", της με αρ. πρωτ. 14053/ 

ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης. 

3.3. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων  πράξεων ορίζεται το ποσό των 100000 
ΕΥΡΩ. 

3.4. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας: 

Δεν υπάρχουν ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας. 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από  την 

19/12/2012 έως την 31/12/2015. Οι προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός 

των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση της άμεσης 

αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο 

ενωρίτερο της  ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης 

της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας 

πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας 

ιστοσελίδας.  

4.2. Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.developathens.gr. 
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(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση,  διατίθεται από τον ΕΦΔ (Βουλής 5, Τ.Κ. 10562, Αθήνα) 

και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.developathens.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 

τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. 

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος 

χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν  έσοδα (για τα έργα που 

υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 

όπως ισχύει). 

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 

πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.  

(vi) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα 

αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η 

προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ' όσον η ΔΑ το κρίνει 

αναγκαίο).  

(vii) Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης" βάσει των άρθρων 39 έως 41 

του Καν (ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του 

Καν (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 846/2009 στις 

περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η 

εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να 

συντάξει και αποστείλει στον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" την εν λόγω αίτηση εντός 

εύλογου διαστήματος  από την ένταξη της πράξης. 

(viii) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" 

ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:   

 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα.  

 Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη 

χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο 

πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  

 Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι στιγμής της υποβολής της πρότασης 

τεχνικών μελετών όπως περιγράφονται στον πίνακα (Δ1) με όλα τα 

συνημμένα τεύχη και σχέδια, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, τεύχη 

δημοπράτησης καθώς και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που θα 

τεκμηριώνουν την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και την ωριμότητατου 

φακέλου της πρότασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Δήλωση του Τ.Δ., ότι θα τηρεί τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, 

σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.  

4.3. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής 

υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική  υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε 

μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα 

τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση 

υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα 

όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν  

να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον 
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φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" στη διεύθυνση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, ΑΘΗΝΑ T.K.10557, τις 

ώρες 9:00 - 15:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 

της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και 

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής τους.  

4.4.  Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της 

προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους 

φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την 

συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.  

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω 

απαιτήσεις  του κεφαλαίου 4 η  διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο/α Ε.Π. 

ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

5.1. Έλεγχος πληρότητας των υποβλη έντων στοιχείων της πρότασης από τον 

φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ".  

5.2. Αξιολόγηση των προτάσεων από τον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ". Η αξιολόγηση 

γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα  

οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  Η αξιολόγηση των προτάσεων 

θα είναι:  

Άμεση Αξιολόγηση    

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία 

υποβολής της στον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ".   

5.3. Γνωμοδότηση  από τον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στις 

περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων.  

5.4. Υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης Μετά 

την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της 

απόφασης ένταξης της πράξης με  συνημμένα δύο αντίγραφα του συμφώνου 

αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους  

ενημέρωσης το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από τον φορέα 

"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ". Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συμφώνου, 

υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην απόφαση 

ένταξης της πράξης και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

5.5. Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης.  

5.6. Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" του τίτλου των 
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πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού  

της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής 

των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(ix) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.  

(x) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως 

αυτά θα αποτυπωθούν στο "Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης 

(xi) Να λαμβάνουν προέγκριση από τον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" για τις 

διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες  

συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δημοσίων συμβάσεων να λαμβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης 

(xii) Να αποστέλλουν στον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε. ΟΤΑ" μηνιαία τα στοιχεία 

οικονομικής προόδου και εξαμηνιαία  τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης 

και  των υποέργων της. 

(xiii) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της 

δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 

παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(xiv) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006. 

(xv) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες 

προς τον φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ" στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

(xvi) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο 

του Ε.Π. δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2018. 

(xvii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  

όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στον φορέα 

"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Ε. ΟΤΑ", Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και 

σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(xviii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(xix) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό 

θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον φορέα 

"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Ε. ΟΤΑ". 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο 

στέλεχος: ΨΥΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τηλέφωνο: 2103253123, e-mail: tpsirris@mou.gr, 

info@developathens.gr. 

7.2. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Αττική", το σύστημα 

διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο  υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν 

λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και 

οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη 

συμπλήρωση ΤΔΠΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού 

αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο 

ανωτέρω δικτυακός τόπος  αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του φορέα 

"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ"  με το σύνολο των ενδιαφερόμενων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν 

κάθε σχετική  πληροφορία.  

Ο Δήμαρχος Α ηναίων 

 

Γιώργος Καμίνης 

 

 Υπογραφή 

Εισηγητής  

Προϊστάμενος Μονάδας  

Προϊστάμενος Υπηρεσίας  

 

 

Εσωτερική διανομή:   

1. Γραφείο Δημάρχου Δήμου Αθηναίων  
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2. Γραφείο Διευθ. Συμβούλου Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  

3. Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Φ.Δ. "Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε."  

 

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

2. Εθνική Αρχή Συντονισμού  

3. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης  

4. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης   

5. Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής & Ανάπτυξης  

6. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων   

7. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Αττικής»  
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