1. Ποιος θεωρείται δικαιούχος της πρόσκλησης ΑΤΤ068;
Δυνητικός Δικαιούχος θεωρείται ο Δήμος ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου στην απόφαση του οποίου θα καθορίζεται ο Δικαιούχος.

2. Πόσες προτάσεις / αιτήσεις χρηματοδότησης δύναται να υποβάλει κάθε Δήμος;
Ως δυνητικός δικαιούχος θεωρείται ο Δήμος ή το Νομικό Πρόσωπο. Από κάθε Δήμο μπορεί
να υποβληθεί μόνο μία πρόταση για το σύνολο των δομών που προτείνονται για
αναβάθμιση με ενδεχόμενη χρήση υποέργων. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής πρότασης
από περισσότερα του ενός Νομικών Προσώπων ή συνδυασμό (Δήμος και Νομικό Πρόσωπο)
τότε την πρόταση την υποβάλει ο Δήμος, ο οποίος και αναλαμβάνει δικαιούχος για το
σύνολο της πράξης, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζονται στο νομικό πλαίσιο του
Καλλικράτη.

3. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό για νέο παιδικό σταθμό; Αν ναι,
απαιτείται να υποβληθεί ταυτόχρονα με την πρόταση η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ή
το μισθωτήριο συμβόλαιο και Έκθεση Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς την καταλληλότητα
της χρήσης του κτηρίου για το οποίο προτείνονται επεμβάσεις;
Οι δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό για νέο παιδικό σταθμό είναι επιλέξιμες.
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατατίθεται εφόσον απαιτείται για τη λειτουργία της
Δομής. Σε διαφορετική περίπτωση απαραίτητα είναι τα εξής: i) Μισθωτήριο
Συμβόλαιο/Παραχωρητήριο, ii) Έκθεση Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς την καταλληλότητα της
χρήσης του κτηρίου για το οποίο προτείνονται επεμβάσεις.

4. Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δράσεις, επεμβάσεις, προμήθειες εξοπλισμών σε
δομές που δεν ανήκουν στο Δήμο αλλά δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του στο
χώρο της κοινωνικής πρόνοιας;
Επιλέξιμες, είναι οι δράσεις/επεμβάσεις/προμήθειες εξοπλισμών σε δομές που λειτουργεί
ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα.

5. Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δράσεις, επεμβάσεις, προμήθειες εξοπλισμών σε
ενοικιαζόμενους από το Δήμο χώρους;
Οι δράσεις, επεμβάσεις, προμήθειες εξοπλισμών σε ενοικιαζόμενους από το Δήμο χώρους,
θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον από το συμφωνητικό μίσθωσης προκύπτει η δυνατότητα
διατήρησης του χώρου τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου
(31/12/2023).

6. Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη των απαιτούμενων
συνοδευτικών της αίτησης χρηματοδότησης που αναφέρονται στην πρόσκληση σελ 8/21
με στοιχεία (vii) – Εγκριτικές αποφάσεις μελετών και σελ. 9/21 (xi) β Το σύνολο των
μελετών, αδειοδοτήσεων, διαγωνισμού και συμβασιοποίησης για τις πράξεις / υποέργα
κατασκευής ή προμηθειών που υποβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σελ 7/21
παρ. 4.2 αναφέρει ότι δεν είναι επιλέξιμες πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή
εκτελεστεί πλήρως;
Στην παρ. 5.3 (σελ. 8 – 9) της πρόσκλησης ΑΤΤ068 αναφέρονται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την πρόταση – αίτηση χρηματοδότησης.
Όσο αφορά στο υπ’αριθμ. (xi) – β (σελ. 9) δικαιολογητικό «Το σύνολο των μελετών,
αδειοδοτήσεων, διαγωνισμού και συμβασιοποίησης για τις πράξεις / υποέργα κατασκευής
ή προμηθειών που υποβάλλονται», εκ παραδρομής έχει αναφερθεί η συμβασιοποίηση των
πράξεων/υποέργων κατασκευής ή προμηθειών. Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά και
μόνο νέες πράξεις.

7. Όσο αφορά στα στοιχεία από πραγματικό κόστος παρεμφερών πράξεων προμηθειών
που υλοποιηθήκαν, μέχρι πόσα προγενέστερα έτη πρέπει να αναφέρονται;
Τα στοιχεία του πραγματικού κόστους παρεμφερών πράξεων προμηθειών που
υλοποιήθηκαν τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται
πραγματικό κόστος σε τρέχουσες τιμές (δύο τουλάχιστον μη δεσμευτικές προσφορές από
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές).

8. Μπορούν να πραγματοποιηθούν δράσεις, επεμβάσεις, προμήθειες σε δομές που ήδη
συγχρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ (π.χ. Κέντρο Κοινότητας, Δομές Φτώχειας, ΚΗΦΗ);
Όχι, λόγω αδυναμίας ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης περί μη διπλής
χρηματοδότησης (το έμμεσο κόστος στις ήδη συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΚΤ είναι

απλοποιημένο και άνευ παραστατικών). Για το σκοπό αυτό, έχει δρομολογηθεί
τροποποίηση της πρόσκλησης.

9. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης συμπληρωματικής (διασταυρούμενης) χρηματοδότησης
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ; Εάν ναι, τι είδους δαπάνες θα μπορούσε να καλύπτει στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης πρόσκλησης;
Στην

πρόσκληση

ΑΤΤ068

δεν

υπάρχει

δυνατότητα

χρήσης

συμπληρωματικής

(διασταυρούμενης) χρηματοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ.

10. Ο Δήμος ανήκει στην κατηγορία προϋπολογισμού ύψους 100.000€ και με εκπτώσεις
π.χ. 40% ο προϋπολογισμός μειώνεται στα 60.000€. Δύναται η μελέτη (έργου,
προμήθειας) να ανέλθει στα 140.000€ ώστε ο Δήμος να λάβει τον προβλεπόμενο από την
πρόκληση προϋπολογισμό;
Είναι εφικτό η μελέτη (έργου, προμήθειας) να ανέλθει σε προϋπολογισμό παραπάνω από
τον προβλεπόμενο της πρόσκλησης, ώστε με πιθανές εκπτώσεις ο Δήμος να λάβει τελικά
τον προϋπολογισμό που δικαιούται. Σε αυτήν όμως την περίπτωση, ο Δήμος πρέπει κατά
την υποβολή της πρότασης να δεσμευτεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την
κάλυψη οποιασδήποτε αναγκαίας δαπάνης, πλέον της συγχρηματοδοτούμενης για την
υλοποίηση του προτεινόμενου φυσικού αντικειμένου. Επιπλέον ο τελικός Δικαιούχος
πρέπει να τεκμηριώσει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα συμπληρώνοντας τα
απαραίτητα υποδείγματα.

11. Διευκρίνιση στην ερώτηση με αριθμ. 5: Μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δράσεις,
επεμβάσεις, προμήθειες εξοπλισμών σε ενοικιαζόμενους από το Δήμο χώρους;
Στην ερώτηση με αριθ. 5 είχε αναφερθεί ότι οι δράσεις, επεμβάσεις, προμήθειες
εξοπλισμών σε ενοικιαζόμενους από το Δήμο χώρους, θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον από
το συμφωνητικό μίσθωσης προκύπτει η δυνατότητα διατήρησης του χώρου τουλάχιστον
μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου (31/12/2023).
Ωστόσο, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 οι Παιδικοί Σταθμοί υπάγονται στις εμπορικές
μισθώσεις. Ειδικότερα, οι μισθώσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του
Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α΄/28-02-2014) δηλ. μετά τις 28-02-2014, ισχύουν για 3 (και όχι 12)
χρόνια. Η 12ετία αφορά τις προ ισχύος του ανωτέρω νόμου συναφθείσες μισθώσεις.

12. Είναι επιλέξιμη η διαμόρφωση όλων των χώρων (π.χ. οι εργασίες διαίρεσης του
ενιαίου χώρου, δημιουργία αίθουσας διδασκόντων, κλπ) της προτεινόμενης δομής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σελίδα 3 στο 1ο bullet του σημείου 1?
Η διαμόρφωση των χώρων είναι επιλέξιμη εφόσον πρόκειται για μικρής κλίμακας εργασίες.

13. Επιλογή Προγραμματικής Σύμβασης;
Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να επιλεχθεί όταν η αρμοδιότητα λειτουργίας των
προτεινόμενων υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και
υπηρεσίες

πρόνοιας

(π.χ.

Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί/Παιδικοί

Σταθμοί,

Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί/Παιδικοί Σταθμοί για ΑΜΕΑ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ, Υποδομές που παρέχουν
υπηρεσίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων [πρώην ΚΑΠΗ], Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ Υγείας,
κ.α) ανήκουν σε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, αλλά την πρόταση υποβάλει ο Δήμος. Στη
περίπτωση αυτή Δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης) του έργου είναι ο Δήμος, Κύριος του
έργου είναι το Νομικό Πρόσωπο και Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης είναι το Νομικό
Πρόσωπο. Τα στοιχεία αυτά θα αποτυπωθούν στο ΤΔΠ [ΤΜΗΜΑ Β: Στοιχεία δικαιούχου/ων
– Εμπλεκόμενων Φορέων]. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα του Νομικού Προσώπου
που είναι Κύριος του Έργου, το οποίο θα είναι και υπόλογος (διαχειριστής του
λογαριασμού). Οι προκύπτουσες συμβάσεις (εργολαβία, προμήθεια, υπηρεσία) θα φέρουν
τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων του Αναδόχου, του Δήμου καθώς και του
Νομικού Προσώπου. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στις
Διακηρύξεις Προμηθειών.

Πρότυπο Προγραμματικής Σύμβασης παρατίθεται στα

συνοδευτικά έγγραφα.

14. Κατά την υποβολή της πρότασης απαιτείται υπογεγραμμένη η Προγραμματική
Σύμβαση (εφόσον απαιτείται);
Κατά την υποβολή της πρότασης δύναται να υποβληθεί Σχέδιο της Προγραμματικής
(εφόσον απαιτείται), συνοδευόμενο από τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών
οργάνων. Μετά την ένταξη της πράξης θα ζητηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η
υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

15. Πληροφόρηση & Δημοσιότητα της πράξης
Στις διακηρύξεις/δημοσιεύσεις περιλήψεων των προς ανάθεση έργων, υπηρεσιών και
προμηθειών, είναι υποχρεωτική η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σηματοδότησης του

ΕΣΠΑ,

όπως

αυτές

εξειδικεύονται

στον

σχετικό

«Επικοινωνιακό

Οδηγό»

http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/EO_2014-2020_v30_4.pdf

Διευκρινίζεται ότι για τις μελέτες προμηθειών δεν απαιτείται έγκριση, αρκεί η
υπογραφή και θεώρηση των τευχών από την αρμόδια σε κάθε περίπτωση
Διεύθυνση.

