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Έκδοση: 4/0  

     
Προς:  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Κ.Α.Π.Ε.) 

19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,  

19009 ΠΙΚΕΡΜΙ 

 

 

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» 

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και  ΤΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί    
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006, 
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 
. 63/2005 (ΦΕΚ 98 / Α / 22-04-2005), 
4. Το Νόμο 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
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περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265Α/ 23.12.2014), όπως 
τροποποιήθηκε με τους Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51Α /14.05.2015), Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69Α/2.7.2015), Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125Α/7.7.2016) 
και την ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΦΕΚ 2706Β/1.8.2017) με θέμα «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που 
αυξάνουν την εθνική συμμετοχή» (τροποποίηση άρθρου 33 παρ. 2), 
5. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1, 
6. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3, 
7. Τη με αριθ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», 
8. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ- 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης 
“Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, 
παρ. 4 του Ν.4314/14” (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)», 
9. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ / 79473 / 30-12-2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
10. Τη με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (CCI:2014GR16M1OP001), 
όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2017) 8399 final /06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), 
C(2018) 8854 final/ 12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020) 418 final / 23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), 
C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης (2016/C 262/01), 
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός-ΓΑΚ»), 
12. Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ), 
13. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/C 8/02), 
14. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C 8/03), 
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»), 
16. Την με αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με 
θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
17. Την με αρ. πρωτ. οικ. 3159/4-4-2019 Απόφαση με γραπτή διαδικασία, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε το έγγραφο της 13ης εξειδίκευσης Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020. 
18. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 3586/24-04-2020 Έγκριση, μέσω Γραπτής Διαδικασίας του εγγράφου 14ης Εξειδίκευσης του ΕΠ 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729 / 12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 
6ΨΣΗ0-ΑΨ9), 
20. Την  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» 
(2013/C 209/01), όπως ισχύει. 
21. Την  με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»). 
23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 και ισχύει. 
24. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας (2014-2020)» (2014/C 200/01). 
25. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), 
26. Το με αρ.πρωτ.39499/ΕΥΚΕ5288/31-3-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων τεκμηρίωσης 
στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας». 
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27. Το με α.π. 92415/ΕΥΚΕ6282/18.08.2017 έγγραφο με ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς φορείς 
που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων». 
28. Το υπ΄αριθ. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 έγγραφο με τίτλο «Οδηγίες αναφορικά για την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου 
συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (με συνημμένη λίστα ελέγχου), 
29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 41465/665/27.04.2021 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ /ΥΠΕΝ/Τομέας Ενέργειας (αριθμ . Πρωτ. 
4507/06.05.2021 Εισερχ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με το οποίο δόθηκε η διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της  Εξειδίκευσης της 
ανωτέρω δράσης (συνημμένο φύλλο εξειδίκευσης),  
30. Το με αριθμ. Πρωτ.11205/04.11.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /ΥΠΕΝ/Τομέας 
Ενέργειας, με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, 
31. Το με αριθμ . Πρωτ. Εισερχ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11939/24.11.2021 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ /ΥΠΕΝ/Τομέας 
Ενέργειας, με το οποίο δόθηκε η διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης  
32. Το με αριθμ. Πρωτ. 11205/04.11.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, με το 
οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, 
33. Το με αριθμ . Πρωτ. Εισερχ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11414/10.11.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, με το 
οποίο δόθηκε η διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης. 
34. Τον N. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87Α/07.06.2010), 
35. Το N. 4555 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -  Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)» (ΦΕΚ 
133Α/19.07.2018), 
36. Τον νόμο 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16-3-2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις». 
37. Την ΥΑ 59683/02.06.2021 (ΦΕΚB’ 2334/02.06.2021) με θέμα: Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
39. Την τελευταία ισχύουσα έκδοση του σχεδίου δράσης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
39. Την με αριθμό 5991/11.06.2021 (ΑΔΑ:9Γ8Π46ΜΤΛΡ-Ο9Α) έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας του εγγράφου 16ης Εξειδίκευσης 
του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
40. Το από 07.07.2021 έγγραφο γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σχετικά με τον Δικαιούχο της Πράξης. 
41. Το Άρθρο 12, παράγραφος 4 και 5, του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, σχετικά με την δυνατότητα συνεργασίας Αναθετουσών Αρχών, 
42. Το υπ’αριθμ.Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 142/11.01.2022 αίτημα του Κ.Α.Π.Ε. για τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της 
Πρόσκλησης. 
 
  

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι 

Την με αριθ. πρωτ. οικ. 12143/29.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π), με κωδικό 14.6iv.33.33.9.1 και Α/Α ΟΠΣ: 4950, Πρόσκληση, που 
αφορά στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 
14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ», ως προς τα παρακάτω 
σημεία: 

1. Το εδάφιο προ του περιεχομένου της πρόσκλησης τροποποιείται ως εξής:  

 Κ Α Λ Ε Ι  

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω 
δυνητικούς δικαιούχους):  

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)  

για την υποβολή πρότασης ή προτάσεων για την υλοποίηση έργων, μεταξύ των Δήμων, που αναφέρονται στον 
συνημμένο, στην Πρόσκληση Πίνακα , προκειμένου να γίνει ένταξη και χρηματοδότηση στο/α πλαίσιο/α του/ων 
παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων, μέχρι του ανώτατου ποσού 
της Πρόσκλησης. 

2. Στο κεφάλαιο 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, το σημείο 1.1 του κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής: 

1.1 Η πρόταση ή οι προτάσεις, που θα υποβληθεί/ούν από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 
εμπίπτει στον ειδικό στόχο 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο 
παρέμβασης 023 και αφορούν τη Δράση 14.6iv.33.33.9 με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα 
(last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων.» της 16ης εξειδίκευσης του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η οποία εγκρίθηκε., 



 

 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
Ταμείο Συνοχής 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950/1.0 

 
Σελίδα 4 

3. Στο κεφάλαιο 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, το σημείο 3.4 του κεφαλαίου, τροποποιείται ως εξής:  

3.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν 1 ή περισσότερες Πράξεις, που θα περιλαμβάνουν 
δράσεις σε Δήμους της Χώρας , που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα της Πρόσκλησης, δράσεις τεχνικής 
υποστήριξής τους και δράσεις υποστήριξης του όλου Προγράμματος από ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
πλευράς από το ΚΑΠΕ. Η ΔΑ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την 
εκάστοτε ισχύουσα εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120%  της 
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα προτεραιότητας στον οποίο εμπίπτει η 
παρούσα πρόσκληση. 

4. Στο κεφάλαιο 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, στο σημείο 4.5 του κεφαλαίου (Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας), το σημείο 1   

τροποποιείται ως εξής:  

1. Επιλέξιμα θεωρούνται έργα μικροκινητικότητας, που θα αναπτυχθούν σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Χώρας, που 
περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση πίνακα, ο οποίος έχει τη σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους – κριτήρια, πληθυσμιακά, είτε/και 
γεωγραφικά, ή και άλλα κατάλληλα να οδηγήσουν στην μέγιστη αποτελεσματικότητα του εν λόγω 
συγχρηματοδοτούμενου έργου. Τα ανώτερα όρια προϋπολογισμού και το φυσικό αντικείμενο των δράσεων, που 
θα προταθούν από το ΚΑΠΕ, για Δήμους του συνημμένου Πίνακα της Πρόσκλησης, θα πρέπει να αναφέρονται 
ρητά στην Συμφωνία Συνεργασίας που θα υπογραφεί μεταξύ του ΚΑΠΕ και των Δήμων ή των Αναπτυξιακών 
Εταιρειών αυτών και θα πρέπει να τηρηθούν απόλυτα, επί ποινή αποκλεισμού. 

5. Στο κεφάλαιο 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, στο σημείο 4.5 του κεφαλαίου (Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας), το σημείο 5    

τροποποιείται ως εξής:  

5. Το ΚΑΠΕ έχει δικαίωμα υποβολής μίας ή περισσοτέρων προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της 
Νησιω5.τικής Χώρας, που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Δήμους, που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 
της Πρόσκλησης, ενώ σε κάθε ένα Δήμο θα αντιστοιχεί μόνο μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, σύμφωνα με τις 
επιλέξιμες παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν. 6 . Κάθε εταίρος δικαιούχος αναλαμβάνει πλήρως το κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης τουλάχιστον για 5 έτη μετά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με 
απόφαση του αρμοδίου συλλογικού του οργάνου 

 6. Στο κεφάλαιο 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ προστίθεται το σημείο 4.6 

 4.6 Δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους: Εάν η υλοποίηση των πράξεων δημιουργεί έμμεσες δαπάνες, αυτές 
υπολογίζονται κατ’ αποκοπή με σταθερό ποσοστό έως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του προσωπικού 
χωρίς να υπάρχει απαίτηση να γίνει υπολογισμός για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου ποσοστού. Στις 
άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, 
έστω κι αν αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη (σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο 25 της με αρ. πρωτ. 
81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 / Β / 24-08-2015) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης – ΦΕΚ 
1822/Β΄/2015). 

      7. Στο κεφάλαιο 5: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, το σημείο 5.1 του κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής: 

5.1 Το ΚΑΠΕ υποβάλλει αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτει ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) 
για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

      8. Στο κεφάλαιο 5: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, το σημείο 5.2 του κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής: 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 
30/11/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 11/02/2022 14:00:00 (ημερομηνία λήξης 
υποβολής προτάσεων). Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου 
(πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο 
Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της κάθε πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε 
περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, 
σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"» στη 
διεύθυνση Κόνιαρη 15, Αθήνα 114 71, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της κάθε πρότασης από τον Δικαιούχο. 

 

 



 

 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
Ταμείο Συνοχής 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950/1.0 

 
Σελίδα 5 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ.οικ. 12143/29.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π), με κωδικό 14.6iv.33.33.9.1 
και Α/Α ΟΠΣ: 4950 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία είναι αναρτημένη με τα συνοδευτικά έντυπα στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις : www.espa.gr και www.ymeperaa.gr . 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της πρόσκλησης μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Απ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κο 

Ευδόκιμο Κoκκινάκη, τηλ.: 213.214.2224,  e-mail : ekokkinakis@mou.gr  

Περαιτέρω πληροφορίες για την τροποποίηση της πρόσκλησης  βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ymeperaa.gr. Ο   ανωτέρω 

δικτυακός  τόπος  αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε 

αυτούς κάθε σχετική πληροφορία.  

 
 
 
 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και  ΤΣ 
 
 

Γεώργιος Ζερβός 
 

  

  

Κοινοποίηση:  

1. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π., Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα 

 
2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα 

 
3. Γενικό Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου  

 

          4.Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

 

Εσωτερική διανομή:  

   Μονάδες A’, ΑΠ, ΒΠ1  
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