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ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         

ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 
υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο: «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας»
Υποέργο 1: «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε 
τμήμα του αριθ. 1147ζ  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας», 
Υποέργο 2: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας 
Τριλόφου Δήμου Βέροιας» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική 
Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στα πλαίσια της 
πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 
Προγράμματος» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των 
εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης.

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχοντας διαγνώσει  την ανάγκη για την ενίσχυση των 
τοπικών υποδομών των ΟΤΑ της χώρας, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών 
οικονομιών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης , 
προχώρησε στην κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την 
ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Εκδόθηκε  η πρόσκληση ΑΤ09 του προγράμματος, στον άξονα προτεραιότητας 
«Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο 
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, των Περιφερειών, των 
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών πρόσωπων των Δήμων για την χρηματοδότηση 
μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του 
Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του.
«Συνεπώς, είναι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων / προμηθειών στους 
κάτωθι άξονες:
1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), 
προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των 
δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
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2. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών 
(κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),
3. Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, 
υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),
4. Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές 
διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με 
εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και 
στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],
5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την 
αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για 
όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού),
6. Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, 
αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).
Η δράση εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας εκ μέρους 
των ΟΤΑ, και δεν αφορά υποδομές οικονομικά αξιοποιήσιμες ή αγαθά/υπηρεσίες, στο 
πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση 
οι χρηματοδοτούμενες δράσεις δεν κατασκευάζονται/σχεδιάζονται για εκ των προτέρων 
προσδιορίσιμες επιχειρήσεις και δεν προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Επιπλέον δεν 
υποκαθιστούν ανειλημμένες υποχρεώσεις επιχειρήσεων, που απορρέουν από το νόμο ή 
σύμβαση.»

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ (€).
O Υπουργός Εσωτερικών δύναται με απόφασή του να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, 
το χρονοδιάγραμμα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της Πρόσκλησης 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 κοινής 
απόφασης -ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 
δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.eyde.ypes.gr
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η χρηματοδότηση 
έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του 
Ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω 
αναπτυξιακών που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που 
συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το σκοπό αυτό.»

Στην παράγραφο 4 της πρόσκλησης αναφέρονται τα εξής:

«4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 4.1 Γενικά Θέματα 4.1.1 Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να 
υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης.
4.1.2 Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα μελέτες που έχουν ήδη ενταχθεί για 
χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα. Επί πλέον, δεν εντάσσονται μελέτες που έχουν 
τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα 
εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται 
ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. 
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Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των 
αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα.
4.1.3 Επισημαίνεται στους δυνητικούς δικαιούχους ότι κατά τη φάση αξιολόγησης των 
αιτήσεων χρηματοδότησης και προκειμένου να εκπληρωθεί ο ως άνω όρος 
χρηματοδότησης της/των προτεινόμενης/νων μελέτης/τών, θα ζητηθεί η σύμφωνη 
γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4.1.4 Σε περιπτώσεις μελετών που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
και κριθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ότι αυτές οι μελέτες δύναται να μεταφερθούν σε 
αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα 
ενημερωθούν σχετικά οι δικαιούχοι ώστε να δρομολογήσουν τις σχετικές διαχειριστικές 
διαδικασίες (απόσυρση από το παρών Πρόγραμμα και υποβολή αίτησης 
χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ).
4.1.5 Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή 
νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται 
βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
4.1.6 Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος 
του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο 
Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
4.1.7 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.
4.2 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας
4.2.1 Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία 
(3) υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το 
απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε 
ολοκληρωμένη παρέμβαση.
4.2.2 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπερβαίνονται τα άνω ποσά και η μελέτη 
δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να 
απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι 
πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου.»
Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να καταθέσει αίτημα χρηματοδότησης που να αφορούν 
σε σύνταξη μελετών έργων εξαιρετικά σημαντικών για την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του και την οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη  περιοχών του.
Ο γενικός τίτλος της πράξης είναι «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας» με συνολικό 
προϋπολογισμό 3.666.377,71€ με τον ΦΠΑ..
Οι μελέτες που περιλαμβάνονται είναι :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε 
τμήμα του αριθ. 1147ζ  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας», 
προϋπολογισμού 301.000,00€ με τον ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας 
Τριλόφου Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 3.365.377,71 Ευρώ με τον ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την συνημμένη πρόσκληση
Είναι προφανές ότι ο Δήμος θα καλύψει την όποια επί πλέον δαπάνη απαιτηθεί,  μετά 
την διαγωνιστική διαδικασία και την ανάλωση του ποσού της χρηματοδότησης – 
500.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ).
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει (όπως ορίζεται στο άρθρο 72 
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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- η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη 
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από 
εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και 
αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα 
ή προγράμματα επιχορήγησης.-:
1. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και 

υποβολής αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών Δήμου 
Βέροιας», 
Α) Υποέργο 1- «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας 
σε τμήμα του αριθ. 1147ζ  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας», 
προϋπολογισμού 301.000,00€ με τον ΦΠΑ. 
Β) Υποέργο 2-  «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα 
κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 3.365.377,71 Ευρώ με 
τον ΦΠΑ.
στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική Προστασία-Προστασία της 
Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09  με τίτλο 
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί προς χρηματοδότηση η  εν 
λόγω πράξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Συνημμένα:
1.- Πρόσκληση


