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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (ΑΔΑ : 6ΛΕΙ465ΧΘ7ΧΚΛ) Απόφασης «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων : Σκοπός, κριτήρια
ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.
Το άρθρο 71 παρ.3 του ν.4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής...».
2.
Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25ΕΕ)».
3.
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.
4.
Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
Το Π.Δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και τη μετονομασία
Υπουργείων
Το Π.Δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
Το Π.Δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων».
Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε με την υπ΄αριθμ.
143651/28.12.2017 Απόφαση ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων
όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο
2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5).
Την ανάγκη για την ενίσχυση των τοπικών υποδομών των ΟΤΑ τη χώρας, με
στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την τόνωση της
επιχειρηματικότητας, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξής τους.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις
Προσκλήσεις που θα εκδοθούν στη βάση της απόφασης αυτής και την εν
συνεχεία υποβολή και έγκριση των Προτάσεων στο Πρόγραμμα θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (ΑΔΑ : 6ΛΕΙ465ΧΘ7ΧΚΛ) Απόφασης ως προς τα κάτωθι :
Το άρθρο 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής :

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των δράσεων είναι: α) η συμβολή των υπό
ένταξη μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους αναπτυξιακούς
στόχους του προγράμματος, β) η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία του δήμου και γ) γενικότερα η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και
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λειτουργικός χαρακτήρας και η ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων
δράσεων.
2. Η ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πραγματοποιείται μέσω
της παρακάτω διαδικασίας :
α) με την έκδοση Προσκλήσεων του Υπουργού Εσωτερικών, στις οποίες
εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα έντυπα και
δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά Δελτία Έργων, αποφάσεις
συλλογικών οργάνων κλπ), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η
προτεραιοποίηση των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β) με την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης προς τους δικαιούχους φορείς
για την κάλυψη δράσεων που αφορούν στους άξονες προτεραιότητας του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως αυτοί αναφέρονται στο Άρθρο 3 της
με αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (ΑΔΑ : 6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών. Σε κάθε Απόφαση Επιχορήγησης θα εξειδικεύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δικαιούχων φορέων
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Ειδικώς για τις περιπτώσεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
α) Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Διεύθυνση
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
σύμφωνα με την πρόσκληση.
β) Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς για την ένταξη στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πραγματοποιείται με αποφάσεις των
αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους, οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
γ) Η απόφαση ένταξης έργου στο Πρόγραμμα εκδίδεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα
κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και
στις σχετικές προσκλήσεις.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (ΑΔΑ : 6ΛΕΙ465ΧΘ7ΧΚΛ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Η παρούσα Τροποποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.ypes.gr).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση
1. Δήμοι όλης της Χώρας
2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα
στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή : Υπουργείο | Πολιτικές και
δράσεις | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | Θεσμικό Πλαίσιο
ΙΙ, http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/ThesmPlaisio/

