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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν.4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
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2. Το ν.4683/2020 (Α' 83) για την κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις»  

3. Το ν.4684/2020 (Α' 86) για την κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (A΄ 75) και άλλες διατάξεις». 

4. Το ν.4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Το ν.4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». 

6. Το ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

7. Το ν.4555/2018 (Α’ 1331) 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»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98). 

12. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

14. Το Π.Δ.141/2017 (Α’ 180)  «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει. 
15. Το Π.Δ. 169/2013 (Α΄272) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 
16. Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων». 
17. Τη με αριθμ. 23774/15-4-2020 (Β’ 1610) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Εσωτερικών με τίτλο «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)». 

18. Την υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β’ 1386) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» . 
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19. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ» όπως ισχύει. 

20. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΣΩΣΤΑΝ/1185/4.10.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Υποέργα αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα 
τεχνικά έργα τρίτων». 

21. Το ν. 3199/2003 (Α΄ 280) Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

22. Το Π.Δ. 51/2007 (Α’ 54) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.  

23. Την 145116/2011 ΚΥΑ περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β’2220/9-9-2013), και ισχύει. 

24. Την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 
5673/400/1997 (Β’ 192), με τίτλο «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων» καθώς 
επίσης και τον κατάλογο των ευαίσθητων αποδεκτών της Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 (Β’ 1811), ο οποίος 
επικαιροποιήθηκε το 2002 με την Κ.Υ.Α. 48392/939/3-2-2002 (Β’ 405).  

25. Την ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου όπως 
ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (απόφ. Υπουργού 
Υποδομών & Μεταφορών με αριθμό ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-2017 (Β’ 2519)) για κάθε κατηγορία 
μελέτης συναρτούμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου, όπως ισχύει. 

 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
Τους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέσμους 
Αποχέτευσης της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον». 
 
 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Αποχέτευσης της χώρας για 
την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, των ακτών κολύμβησης και την συμμόρφωση με την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ. 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που 
εμπίπτουν στις παρακάτω ομάδες: 
 
Ομάδα Α 
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Μελέτες, έργα και προμήθειες σε προβληματικές ως προς τη λειτουργία τους / ελλειμματικές υποδομές 
διαχείρισης λυμάτων οικισμών Α’, Β’ και Γ΄ προτεραιότητας, για την επίτευξη της συμμόρφωσης με την 
Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με βάση τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια Λυμάτων, όπως αυτά 
έχουν επικαιροποιηθεί και εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης 
(http://www.mou.gr/el/Pages/OPWaste.aspx), υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ και την επιχειρησιακή 
υποστήριξη από την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων. 
 
Επιλέξιμα είναι: 

x έργα αποκατάστασης – αναβάθμισης – κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων (ΕΕΛ) σε συμφωνία με την εν ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και 
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων, 

x έργα αποκατάστασης κεντρικών συλλεκτήρων αποχέτευσης και αγωγών προσαγωγής ακαθάρτων 
στην ΕΕΛ, καθώς και  

x έργα κατασκευής εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των οικισμών, όπου δεν έχει 
ολοκληρωθεί το δίκτυο στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού. 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιλέξιμες δαπάνες είναι επίσης οι μελέτες ωρίμανσης των 
ανωτέρω έργων, όπου απαιτούνται. Σε αυτή την περίπτωση, ο προϋπολογισμός της πράξης εγγράφεται 
κατά στάδια.  Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο γίνεται η εγγραφή των υποέργων των μελετών, οι οποίες 
οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης (η 
ακριβής διάρκεια προκύπτει κατά την αξιολόγηση), και σε δεύτερο στάδιο, η εγγραφή των αντίστοιχων 
υποέργων της πράξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης των μελετών, χρηματοδοτούνται μόνο τα 
υποέργα αυτών (πρώτο στάδιο). 
 
 Όσον αφορά στις ανωτέρω μελέτες ωρίμανσης, επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του Δικαιούχου, θα 
πρέπει να υποβληθεί πλήρης φάκελος μελέτης, ο οποίος αποτελείται από: (α) τεχνικά δεδομένα, (β) 
σκοπιμότητα μελέτης, (γ) πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, (δ) προεκτίμηση αμοιβών μελετών 
 
Ομάδα Β 
Έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων (ΕΕΛ) σε Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής έως 2.000 
ισοδύναμους κατοίκους.  
 
Ειδικότερα οι προβλεπόμενες δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων αφορούν σε: 
i. Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας με υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο που απορρίπτει λύματα στη λεκάνη 

απορροής υδατικού συστήματος που χρησιμοποιείται για την απόληψη ύδατος με σκοπό την 
ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007). 

 
ii. Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας με υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο που απορρίπτει λύματα σε περιοχές που 

αποκαλούνται “Προστατευόμενες περιοχές’’, κατά το Άρθρο 6 του ΠΔ 51/2007 και το Παράρτημα V 
αυτού, και είναι αυτές που έχουν χαρακτηρισθεί ότι έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας βάσει ειδικών 
διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 
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επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ή τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται 
άμεσα από το νερό. 

 
iii. Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ ή ΕΥΣ) 

που χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) λόγω 
υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων από την υφιστάμενη διαχείριση λυμάτων (π.χ. απορροφητικοί 
βόθροι). 

 
iv. Οικισμούς Δ’ προτεραιότητας που η συλλογή και η προσαγωγή των λυμάτων τους προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένη και λειτουργούσα ΕΕΛ, σε συμμόρφωση με την εν ισχύ ΑΕΠΟ της, η 
οποία μπορεί να παραλάβει το εισερχόμενο αυτό φορτίο βάσει της κατασκευασμένης δυναμικότητας 
οργανικού φορτίου (ι.κ.) που διαθέτει, με στόχο και την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου (στο 
επίπεδο του σχεδιασμού λειτουργίας της ΕΕΛ), ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη η 
λειτουργία της. 

 
Στο πλαίσιο της Ομάδας Β επιλέξιμες δράσεις είναι: 
 
- τα έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων αποκλειστικά στις πυκνοδομημένες περιοχές 

του οικισμού Δ’ προτεραιότητας (όχι σε αραιοδομημένες ή/και αδόμητες περιοχές επεκτάσεων του 
οικισμού, όχι σε αδιάνοιχτους δρόμους) , για τους Οικισμούς Δ’ προτεραιότητας των περιπτώσεων iii 
και iv, 

- τα έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) με τις εξής προϋποθέσεις:  
1) Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% 
(εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού 
αιχμής, όπως αυτός προκύπτει από την επίσημη απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ, τις 
διανυκτερεύσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου για τις τουριστικές περιοχές και τα ενεργά 
υδρόμετρα του οικισμού (η τεκμηρίωση επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),   
2) Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης Ν και Ρ στις ΕΕΛ κρίνονται επιλέξιμες ως αναπόσπαστο 
τμήμα καλής και αποδοτικής λειτουργίας της βιολογικής βαθμίδας ενώ οι δαπάνες της τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας (χημική απομάκρυνση Ρ, διύλιση, οζόνωση κ.λπ.) θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον 
τεκμηριώνεται η δυνατότητα μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης της εκροής της ΕΕΛ (άρδευση, 
πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ). 

 
Ομάδα Γ 
 
i. Αναβάθμιση ΗΜ εξοπλισμού υφιστάμενης ΕΕΛ που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας: 

Σε περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη 
λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται), είναι δυνατή η χρηματοδότηση αναβάθμισης – 
επέκτασης ή αντικατάστασης του εγκατεστημένου ΗΜ εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 
και αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ. 

 
ii. Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής 

για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ): 
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Σε περιπτώσεις όπου, ιδίως στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση), αναφέρεται ότι είναι 
ελλειμματικό το υδατικό ισοζύγιο (‘ΚΑΚΗ’ κατάσταση ποσοτικά) κλπ, είναι δυνατή η χρηματοδότηση 
έργων αναβάθμισης υφιστάμενων ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) με την προσθήκη τριτοβάθμιας 
βαθμίδας επεξεργασίας (π.χ. διύλιση) ώστε να παραχθεί εκροή (μέρος ή το σύνολο του όγκου της 
εκροής) που θα συμβάλλει στην μείωση αυτού του ελλείμματος, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
145116/2011 περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως ισχύει.  Επίσης, 
δύναται να χρηματοδοτηθεί ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς του επεξεργασμένου αυτού νερού (π.χ. 
μέχρι την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου, χωρίς εμπορική εκμετάλλευση, ή μέχρι τα σημεία 
ανεφοδιασμού των οχημάτων πυρόσβεσης ή των συστημάτων πυρόσβεσης). 

 
Το ως άνω φυσικό αντικείμενο των έργων ή προμηθειών πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία ολιστική 
προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων προβλημάτων διαχείρισης λυμάτων και να χαρακτηρίζεται από: 

• λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της παρέμβασης, ιδίως σε περιπτώσεις τουριστικών περιοχών 
όπου ο σχεδιασμός και τα προτεινόμενα έργα διαχείρισης λυμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την ιδιαίτερη εποχικότητα των περιβαλλοντικών πιέσεων σε συνδυασμό με την βέλτιστη 
οικονομοτεχνικά λύση 

• την αρχή της εγγύτητας, ιδίως στις περιπτώσεις οικισμών Δ’ προτεραιότητας όπου θα πρέπει να 
αποφευχθούν εκτεταμένες αντλήσεις και αυξημένου μήκους προσαγωγές λυμάτων, αντιθέτως 
θα πρέπει να προτιμηθούν compact μονάδες και βιώσιμες – λειτουργικά και οικονομοτεχνικά – 
λύσεις 

 
Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναμένονται αιτήσεις 
χρηματοδότησης οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από: 

• Προϋπολογισμό των έργων νέων ΕΕΛ και έργων διάθεσης της Ομάδας Β, με ανώτερο όριο τα 450 
ευρώ (προ ΦΠΑ) ανά ισοδύναμο κάτοικο, το οποίο μοναδιαίο κόστος μπορεί να αυξηθεί έως και 
550 ευρώ (προ ΦΠΑ) ανά ισοδύναμο κάτοικο έπειτα από κατάλληλη αιτιολόγηση 

• Προϋπολογισμό έργων διαχείρισης λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ) της Ομάδας Β, με 
ανώτερο όριο, συνολικά για ΕΕΛ και δίκτυα, έως τα 2.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) ανά ισοδύναμο κάτοικο 

• Προϋπολογισμό των έργων αναβάθμισης υφιστάμενων ΕΕΛ της Ομάδας Γ, με ανώτερο όριο τα 200 
ευρώ (προ ΦΠΑ) ανά ισοδύναμο κάτοικο εγκατεστημένης δυναμικότητας, δεδομένου ότι αφορούν 
σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε ήδη λειτουργούσα ΕΕΛ και χωρίς την προσθήκη εκτεταμένων 
συνοδών έργων υποδομής 

 
 

Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων 
- Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των προτεινόμενων 

υποδομών/εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, με επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού του 
σχετικού υποέργου. 

- Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον 
απαιτείται. 

- Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται. 
- Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €. 
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- Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες 
επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 
τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των 
οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα 
Φορέα υλοποίησης σε άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους δύναται να είναι έως 1,5% του 
προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου. 

- Επιπλέον, για τις Ομάδες Α, Β και Γ, εφόσον οι αιτήσεις των Δικαιούχων αφορούν σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμούς Η/Μ (ΕΕΛ, Α/Σ κτλ), στην αίτηση δύναται να περιλαμβάνεται υποέργο αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προϋπολογισμού έως το 100% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης 
και όχι άνω του 15% του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού υποέργου. 
 

 
Επισημαίνεται ότι:  
Για τις προς ένταξη πράξεις στις προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (δίκτυα αποχέτευσης, 
ύδρευσης, οδοποιίες κλπ) και για τις περιπτώσεις που αφορούν στις ίδιες περιοχές (οδούς), πρέπει για 
λόγους οικονομίας κλίμακας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπτώσεων στην κυκλοφορία και το 
επίπεδο όχλησης των κατοίκων, να ληφθούν υπόψη οι κοινές εργασίες τους (κοινά σκάμματα, 
αποκαταστάσεις κλπ).  Αυτό πρέπει να αναφερθεί στο Τεχνικό Δελτίο στο πεδίο της συνέργειας. 

 

Η δράση εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας εκ μέρους των Δήμων, και δεν 
αφορά υποδομές οικονομικά αξιοποιήσιμες ή αγαθά/υπηρεσίες, στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής 
δραστηριότητας εκ μέρους των Δήμων. 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. 

 

Οι δείκτες αποτελέσματος της παρούσας Πρόσκλησης έχουν ως εξής:  

Περιγραφή Δείκτη Μονάδα μέτρησης 

Ωφελούμενοι κάτοικοι άτομα 
Μήκος δικτύων αποχέτευσης km 
Οικισμοί Γ΄ προτεραιότητας που συμμορφώνονται με την Κοινοτική Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ 

τμχ 

Πρόσθετη δυναμικότητα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ι.κ. 
Πρόσθετη δυναμικότητα βελτιωμένης Επεξεργασίας Λυμάτων ι.κ. 
Όγκος επεξεργασμένων λυμάτων προς επαναχρησιμοποίηση m3/έτος 
Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας διαχείρισης λυμάτων kWh/έτος 
Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται Kw 
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία άτομα 

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή 
ισοδύναμα 

ανθρωποέτη 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ (€).  
  

Ο ως άνω διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:  

• Ομάδα Α:           50.000.000 €  
• Ομάδα Β:           100.000.000 €  
• Ομάδα Γ:           50.000.000 €  

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται να ανακατανέμονται οι προϋπολογισμοί των ανωτέρω 
Ομάδων, εφόσον κάποια Ομάδα δεν εξαντλήσει το διαθέσιμο ποσό.   

Επιπλέον, ο 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 δανείων 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. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις 
δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων.  Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 
2020. 
 
Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω 
προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού. 
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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. 

 
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.eyde.ypes.gr. 

 
 
 

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 στο 
Πρόγραμμα για τις Ομάδες Α, Β και Γ.  

4.1.2. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας πρόσκλησης. 

4.1.3. Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα 
Προγράμματα. Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα 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. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση 
των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα. 

4.1.4. Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των Δικαιούχων (πχ Διαδημοτική συνεργασία) είτε για λόγους 
βέλτιστου Σχεδιασμού Έργων/Δράσεων, Οικονομίας Κλίμακας κτλ. ευρύτερων περιοχών, είτε για 
λόγους μη επάρκειας/αδυναμίας Δικαιούχου, το πλήθος των ανωτέρω υποέργων δύναται να 
αυξάνεται αναλόγως.  Οι εμπλεκόμενοι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν αμοιβαία 
αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (με Προγραμματική Συμφωνία), 
καθώς και τη διαχείριση του έργου (ένας Δικαιούχος της συνολικής Πράξης). 

4.1.5. Ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του ν.4624/2019 καθώς και του ν. 4403/2016 για τα όσα 
ορίζονται από Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ότι αφορά την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

4.2 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας 

4.2.1 Για τις Ομάδες Β και Γ ορίζεται ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός κύριου υποέργου 200.000 € 
(προ ΦΠΑ) και οι δικαιούχοι δύναται, σε αυτές τις Ομάδες, να υποβάλλουν στην αίτησή τους έως 
τρία (3) κύρια υποέργα. 

4.2.2 Η Αγορά Γης είναι επιλέξιμη σε ποσοστό έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου, 
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: 

(α) Η αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα. 

(β) Η έκταση δεν ανήκει στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
(γ) Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, δαπάνη αγοράς νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η 

οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. 
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4.2.3 Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί 
σύμβουλοι – μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

4.2.4 Οι δαπάνες των έργων / προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν και εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ. Θα 
αποτελούν διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης 
δαπάνης. 

4.2.5 Δυνάμει του ν.4685/2020, είναι επιλέξιμες οι εργασίες κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το 
δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή 
μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον ν.1069/1980, αριθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον 
ν.2307/1995 αριθ. 6, παρ. 5 και ισχύει σήμερα).  

4.2.6 Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις 
ανάγκες της λειτουργίας των υποδομών του Δικαιούχου. Στόχος είναι η ενεργειακή αυτονομία 
αυτών και  δεν πρέπει να προκύπτει οικονομική δραστηριότητα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
4.3.    Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα: 

• Κτίρια Διοίκησης σε ΕΕΛ οικισμών Δ’ προτεραιότητας 
• Μελέτες ωρίμανσης για τις Ομάδες Β, Γ και Δ 
• Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού 

 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα αίτησης χρηματοδότησης υπογεγραμμένα από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 
 
Β. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 74 
 
Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας. 
 
Στην Αίτησή του ο Δικαιούχος θα επισημαίνει ευκρινώς σε ποια από τις Ομάδες Α, Β και Γ των παρ. 1 & 2 
εμπίπτει. 
 
Τα επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του Δικαιούχου, συνημμένα στοιχεία (όπως προσδιορίζονται 
κατωτέρω) υποβάλλονται, εις διπλούν, υποχρεωτικά σε δύο συνημμένους αποσπώμενους δίσκους 
δεδομένων (USB memory stick) και αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης (Παράρτημα 
I της παρούσης).  
 
Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος του Δικαιούχου στο υπό ανάπτυξη 
πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. 
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Αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήματος χρηματοδότησης αποτελούν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά/έγγραφα: 
 

x Τεχνικό Δελτίο Έργου πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 
(Παράρτημα II της παρούσης). 

x Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα και υποβολής της αντίστοιχης πράξης. 

x Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα υλοποίησης του έργου, όπως: 
νομιμοποιητικά έγγραφα, 2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων 
αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία». 

x Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής 
Ικανότητας (εφόσον απαιτείται). Ενδεικτικά υποδείγματα διατίθενται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Προγράμματος (www.eyde.ypes.gr). 

x Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική 
επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν 
έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της 
ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν αναθέσει 
την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147). Στην αίτηση χρηματοδότησης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική 
υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως 
το αίτημα δεν εξετάζεται.  Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται οι εκατέρωθεν σχετικές 
αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων φορέα 
υλοποίησης. 

x Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας στην περιοχή παρέμβασης 
(π.χ. προσκόμιση τίτλου κτήσης κυριότητας, πιστοποιητικό μεταγραφής του και πιστοποιητικό 
περί μη διεκδίκησης από το οικείο υποθηκοφυλακείο, κτηματολογικό φύλλο από Κτηματολογικό 
Γραφείο) ή σύμβαση παραχώρησης νομής, κατοχής ή χρήσης, το πιστοποιητικό μεταγραφής του 
και η κυριότητα του παραχωρούντος.  Η ως άνω σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχει διάρκεια 
τουλάχιστον 15 έτη από τον χρόνο οριστικής παραλαβής του έργου. 

x Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδια ή εγκεκριµένα), εγκρίσεις και 
αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της 
πρότασης προς δηµοπράτηση. 

x Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους 
στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα 
πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, 
χορηγίες κλπ). 

x Για τις προμήθειες, αναλυτική τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να ορισθεί Επιτροπή διερεύνησης τιμών με απόφαση του Αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
του Δικαιούχου, η οποία θα καταστρώσει το σχετικό Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών 
συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών (από τουλάχιστον τρεις 

http://www.eyde.ypes.gr/
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προμηθευτές, ανά περίπτωση), ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, 
ενημερωτικά φυλλάδια. Ο Δικαιούχος καλείται να διερευνήσει και τους τιμοκαταλόγους των 
οίκων κατασκευής του αιτούμενου εξοπλισμού για τη διαμόρφωση της πλέον συμφέρουσας 
τιμής και την εξασφάλιση της πλέον οικονομοτεχνικά ορθής διαχείρισης των πόρων της 
παρούσας Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι στην αίτηση του Δικαιούχου θα πρέπει να υποβληθεί 
όλη η σχετική αλληλογραφία η οποία έχει εμπρόθεσμα (προ της αίτησης) διαμειφθεί με τους 
προαναφερθέντες προμηθευτές. 

x Σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας πρέπει να 
τεκμηριώνονται με προεκτίμηση κόστους από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή 
εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου. 

x Σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών πρέπει να 
τεκμηριώνονται με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (που πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, πλήθος 
και ειδικότητες προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού, χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα και 
με το κυρίως υποέργο κλπ). 

x Σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες ΑΠΕ πρέπει να υποβληθεί η σχετική άδεια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ, εφόσον απαιτείται. 

x Για τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί ή/και συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για 
την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης καθώς και της διαγωνιστικής 
διαδικασίας του έργου. 

x Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Δημοσίων Έργων του Υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται αρμόδιο τεχνικό 
συμβούλιο, περί αποδοχής του συστήματος «κατασκευή έργου με αξιολόγηση μελέτης», όπου 
αυτό εφαρμόζεται και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 81 του ν.4635/2019. 

x Συμπληρωμένο το Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης των κριτηρίων της τυπικής πληρότητας 
της πρότασης (Παράρτημα III). 

x Για τα προτεινόμενα στην Ομάδα Α έργα, ο φάκελος του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά βεβαίωση από την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων ως προς την συμφωνία της 
πρότασης με το επικαιροποιημένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ποσοστό 
υπολειπόμενου Δ.Α., ανάγκες αποκατάστασης - αναβάθμισης ΕΕΛ, επιτρεπόμενη δυναμικότητα 
σύμφωνα με τον κανόνα: πληθυσμός αιχμής Χ 1,3) και τη δυνατότητα ή μη συγχρηματοδότησης 
των προτεινόμενων έργων του οικισμού από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για την 
αξιολόγηση των προτάσεων των προβληματικών/ελλειμματικών υποδομών θα ληφθεί υπ’ όψη 
σχετική εμπειρογνωμοσύνη της DG Regio, στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί σχετική 
επιτόπια αποτίμηση των αναγκών. 

x Για τα προτεινόμενα στην Ομάδα Β έργα, θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία του Δικαιούχου 
που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα της πρότασης.  Ειδικότερα σε ότι αφορά στη 
συμμόρφωση της πρότασης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ), ο Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει υποστηρικτικά στοιχεία για τις ενδεικτικά 
αναφερόμενες περιπτώσεις, όπως: (α) οικισμοί σε περιοχές που αποκαλούνται 
“Προστατευόμενες περιοχές’’, κατά το Άρθρο 6 του ΠΔ 51/2007 και το Παράρτημα V αυτού, (β) 
οικισμοί περιοχές που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ ή ΕΥΣ) που 
χαρακτηρίζονται σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση (ποιοτικά) στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση) 
λόγω ύπαρξης π.χ. νιτρικών ή άλλων ρύπων ανθρωπογενούς προέλευσης. 
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Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης, για όλες τις ομάδες. 
 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
6.1 Διαδικασία αξιολόγησης 
 
Η κάθε πρόταση αξιολογείται σε δύο στάδια: 
 
Α’ Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης 
 
Στο στάδιο αυτό, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να ζητήσει: 

- τα τυχόν, επί ποινή αποκλεισμού, ελλιπή έγγραφα/στοιχεία (όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται 
στην παρ.5 της παρούσης πρόσκλησης) ή/και 

- πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινίσεις/συμπληρωματικά στοιχεία), 
 
θέτοντας χρονικό περιορισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστολής 
της σχετικής ενημέρωσης με ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την αποστολή των ανωτέρω. 
Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της πληρότητας απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο 
δικαιούχος. 
 
Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 
 
Μετά την επιτυχή έκβαση του Α’ Σταδίου αξιολόγησης, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ διενεργεί τον έλεγχο των ειδικότερων 
κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Στο στάδιο αυτό, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες 
(διευκρινίσεις/συμπληρωματικά στοιχεία), θέτοντας χρονικό περιορισμό δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
(από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αποστολής της σχετικής ενημέρωσης με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την αποστολή των εν λόγω στοιχείων. 
 
Στη συνέχεια, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή αξιολόγησης του αρ. 22 του ν. 4690/2020 
(«Λοιπές Διατάξεις» - Μέρος Β), όπως ισχύει. Η Επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει εάν πληρούνται τα βασικά 
κριτήρια επιλογής και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πράξης στο Πρόγραμμα. 
 
6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων 
 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ σχετικά με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης, άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της παραλαβής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της 
αίτησης από το δικαιούχο, ήτοι α) της απόφασης απόρριψης πρότασης που εκδίδεται κατά το στάδιο Α’ 
της αξιολόγησης και β) της απόφασης απόρριψης πρότασης που εκδίδεται κατά το στάδιο Β’ της 
αξιολόγησης. 
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Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 
πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των 
ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους 
που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. 
 
6.3 Η απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», κατόπιν θετικής εισήγησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
6.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Προγράμματος του τίτλου των έργων που εντάσσονται, 
των δικαιούχων αυτών και του ποσού χρηματοδότησης τους. 

 
 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-18 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 απόφασης (ΦΕΚ 
1386/Β/14.04.2020). 
 
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την μελέτη των έργων και των προμηθειών, ακολουθούν τους 
εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, 
όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου 
πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του Δικαιούχου. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 
δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν 
στην Πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. 
 
Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, αίτημα χρηματοδότησης προς το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των Δικαιούχων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης 
από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και 
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου. 
Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα προϊόντα των 
εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των μελετών διατίθενται σε νέα έργα, ή 
δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
 
8.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων 
και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι Ε. Κοτρώνη, τηλ. 213 1313 166, email: e.kotroni@ypes.gov.gr, Κ. 
Μιχελιουδάκη, τηλ. 213 1313 232, email: k.michelioudaki@ypes.gov.gr, Ε. Παπαβασιλόπουλος τηλ. 213 
1313 435, email: l.papavasilopoulos@ypes.gov.gr.     
 
Περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινίσεις για τις επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΤΡΙΤΣΗΣ»,  εφόσον απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων 
παρέχονται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eyde.ypes.gr. Ο 

mailto:e.kotroni@ypes.gov.gr
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δικτυακός αυτός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με το σύνολο των 
ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 
 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος (www.eyde.ypes.gr), οι ενδιαφερόμενοι δύναται να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας σχετικές ερωτήσεις για διευκρινίσεις.   

Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι δικαιούχοι καλούνται να λάβουν γνώση των ήδη 
συνημμένων αρχείων συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων της πρόσκλησης, του περιεχομένου της 
πρόσκλησης καθώς και των υπολοίπων συνημμένων αρχείων αυτής. 

 

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η πρόσκληση και το υποστηρικτικό υλικό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 
(www.eyde.ypes.gr). 
 
 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 
Συνημμένα: 
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eyde.ypes.gr 
x Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα I) 
x Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Παράρτημα II) 
x Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα III) 
x Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV) 
x Λοιπά έγγραφα  

 
Πίνακας Αποδεκτών: 
Οι Δήμοι της Χώρας 
Οι ΔΕΥΑ της Χώρας 
Οι Σύνδεσμοι Αποχέτευσης της Χώρας 
 
Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ) 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών 

ΑΔΑ: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8
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3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.   
4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
5. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 
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