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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον»

airetos.gr

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 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.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

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»
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».
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.
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».
Το ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
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.
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.
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.
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
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).
Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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».
Το Π.Δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 169/2013 (Α΄272) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους
φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
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16. Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
17. Την υπ’ 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 ΟικονομικώνΑνάπτυξης 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» .
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 αριθ. 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. 4342/2015 (Α’ 143) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και
2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως ισχύει.
22. Το ν. 4122/2013 (Α’ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει.
22. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11-5-2020 (Β’ 1843) «Εργασίες για τις οποίες
απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και
απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών
Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και
τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4520)».
23. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/20.09.2019 (Β’ 3537) απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά
των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494)».
24. Την αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/29.03.2019 (Β’ 1047) υπουργική απόφαση με τίτλο
«Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία
μελέτης σε ότι αφορά στα …. και τα κτιριακά έργα».
25. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27.11.2018 (Β’ 5447) υπουργική απόφαση για την
«Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική
κατανάλωση ενέργειας».
26. Την αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β’ 2367) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά
την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
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27. Την αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 (Β’ 4003) υπουργική απόφαση, που αφορά την
έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων,
όπως ισχύει.
28. 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/ΦΝ466/4-52017 (2519/20 ΦΕΚ Β΄ 07-2017) 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
Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που αφορούν
στις παρακάτω δράσεις:
1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης
ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε
αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, κτίρια
κ.α.).
2. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Φ/Β στις στέγες κτιρίων, στους
χώρους στάθμευσης, στην οροφή κλειστών δεξαμενών, γεωθερμία κ.α.) και έξυπνα
συστήματα διανομής - αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας (η αξιοποίηση των ΑΠΕ
και η διαχείριση της ενέργειας έχουν ως στόχο την ενεργειακή αυτονομία του
Δικαιούχου, με όριο ισχύος την μέση ετήσια κατανάλωση των εν λόγω υποδομών του,
χρήση ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού).
3. Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε
υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ενέργειας στις
ενεργοβόρες υποδομές/εξοπλισμούς και συσχέτιση αυτών με ποσοτικές και ποιοτικές
παραμέτρους (π.χ. υδραυλικές παροχές, ποιοτικά όρια πόσιμου νερού και εκροής
επεξεργασμένων λυμάτων).
4. Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα
μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές
είναι επιλέξιμα. Οι Μελέτες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
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Το ως άνω φυσικό αντικείμενο των έργων ή προμηθειών πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία
ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων προβλημάτων διαχείρισης υδάτων και λυμάτων:
- Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σημείο 2) είναι επιλέξιμη εφόσον ο
Δικαιούχος διαθέτει (ή περιλαμβάνει στην παρούσα πρότασή του) συστήματα
διαχείρισης ενέργειας και εκσυγχρονισμένες «ενεργοβόρες» υποδομές (σημεία 1 και 3)
Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων:
-

-

-

-

Ευφυείς εφαρμογές/δράσεις/συστήματα (ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος των
κυρίων δράσεων/παρεμβάσεων) όπως:
o Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης - Ελέγχου - Προστασίας σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες),
o Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για τους πολίτες χρήστες - αρμόδιους φορείς (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία
κ.α.),
π.χ. θερμικές κάμερες και υποδομή παροχής νερού για υδροφόρες σε
δεξαμενές/αντλιοστάσια που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με
επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού της πράξης.
Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των προτεινόμενων
υποδομών/εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, με επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του
προϋπολογισμού του σχετικού κύριου υποέργου.
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, 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 €.
Επιλέξιμη είναι η κάλυψη του 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 αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον. Η
κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού
δημοπράτησης του έργου.

Οι ανωτέρω δράσεις εντάσσονται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας εκ
μέρους των Δήμων/ΔΕΥΑ, και δεν αφορούν υποδομές οικονομικά αξιοποιήσιμες ή
αγαθά/υπηρεσίες, στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους των
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Δήμων/ΔΕΥΑ.
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
Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ύδρευσης
Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας διαχείρισης
λυμάτων
Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται
Ωφελούμενοι από δράσεις Πολιτικής Προστασίας - Ασφάλειας
Ωφελούμενοι από ευφυείς δράσεις
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή

άτομα
kWh/έτος
kWh/έτος
Kw
άτομα
άτομα
άτομα
ισοδύναμα
ανθρωποέτη

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000,00 ευρώ(€).
Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται με απόφασή του να τροποποιεί τον προϋπολογισμό, το
χρονοδιάγραμμα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της Πρόσκλησης,
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας:
www.eyde.ypes.gr.
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), 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
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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.
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 υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης
με μέγιστο αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων.
4.1.2. 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.
4.1.3. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης των προτεινόμενων
έργων ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα, με εξαίρεση τα
υποέργα «δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης» και Μελετών που η επιλεξιμότητά τους ορίζεται από την δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης.
4.1.4. Σε περίπτωση που υφίσταται κάποιο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή
στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου "ότι
το προτεινόμενο έργο δεν αντίκειται στα εγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις του
συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού ή της ολοκληρωμένης παρέμβασης (π.χ. ΣΒΑΚ,
ΟΧΕ κλπ)". Σε κάθε περίπτωση ο Δικαιούχος οφείλει να αποδεικνύει την εναρμόνιση
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του προτεινόμενου έργου με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία (π.χ. εγκεκριμένο
πολεοδομικό σχέδιο, θεσμοθετημένες χρήσεις γης κλπ).
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. 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.
4.2.2. 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.
4.2.3. 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.
4.2.4. Στις μελέτες των προτεινόμενων προς ένταξη κτιριακών έργων πρέπει να
ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων» (ΚΕNΑΚ, ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17).
4.2.5. Τα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση κατά δύο
(2) τουλάχιστον κατηγορίες, και να κατατάσσονται υποχρεωτικά σε ενεργειακή
κατηγορία Β και άνω, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7
του ΚΕΝΑΚ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης του ανωτέρου
στόχου, για κτίρια ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του
ΚΕΝΑΚ, υποβάλλεται η απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και η αιτιολογική και
τεχνική έκθεση της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012, οι οποίες συνοδεύουν την
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και παρέχουν επαρκή τεκμηρίωση για τυχόν αλλοίωση,
κατά τρόπο μη αποδεκτό, του χαρακτήρα ή της εμφάνισής τους ή τυχόν παραβίαση των
ειδικών όρων και μορφολογικών περιορισμών που επιβάλλουν οι διοικητικές πράξεις
προστασίας που διέπουν το προστατευόμενο κτίριο ή περιοχή.
4.2.6. Επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του Δικαιούχου, πρέπει να περιλαμβάνεται και ο
έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου/υποδομής.
4.2.7. Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο
απαιτείται η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

8

ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84

4.2.8. Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο
μνημείο απαιτείται η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 11
του ν.4355/2015).
4.2.9. Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) πρέπει να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τις ανάγκες της λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων
του Δικαιούχου, στόχος είναι η ενεργειακή αυτονομία αυτών, με όριο ισχύος την μέση
ετήσια κατανάλωση των εν λόγω υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υφιστάμενες
και σχεδιαζόμενες υποδομές ΑΠΕ.
4.2.10. Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΑΠΕ, προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμες εφόσον:
α) η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους,
β) δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) βοηθούν στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, σε συνδυασμό με τις λοιπές
παρεμβάσεις.
4.2.11. Στο πλαίσιο της πρότασης επιλέξιμες δαπάνες είναι και οι μελέτες ωρίμανσης των
σχετικών έργων, σε ποσοστό έως 5% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου,
τυχόν διαφορά λόγω της εφαρμογής του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
Μελετών
(απόφ.
Υπουργού
Υποδομών
&
Μεταφορών
με
αριθμό
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-2017 (2519/20 ΦΕΚ Β΄ 07-2017) θα καλυφθεί από πόρους του
Δικαιούχου.
4.2.12. Όσον αφορά στις απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης των έργων, της αίτησης του
Δικαιούχου, πρέπει να υπάρχει ο Φάκελος Έργου που να περιλαμβάνει το φυσικό
αντικείμενο του έργου, την εκτίμηση Π/Υ, το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης, την
Προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών κτλ.

4.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα:
•

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:
Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ. 10674
Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
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Τα επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του Δικαιούχου, συνημμένα στοιχεία (όπως
προσδιορίζονται κατωτέρω) υποβάλλονται, εις διπλούν, υποχρεωτικά σε δύο συνημμένους
αποσπώμενους δίσκους δεδομένων (USBmemorystick) 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.
Αναπόσπαστο στοιχείο του
δικαιολογητικά/έγγραφα:

αιτήματος

χρηματοδότησης

αποτελούν

τα

παρακάτω

- Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα (Παράρτημα ΙI της παρούσης).
- Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο
Πρόγραμμα και υποβολής της αντίστοιχης πράξης.
- Στην περίπτωση που 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 της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών
πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ).
- 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".
- Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, εφόσον
δικαιούχος και φορέας υλοποίησης διαφέρει.
- 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. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία
παραχώρησης ή απόκτησης της απαιτούμενης συνολικής έκτασης, απαιτούνται
βεβαιώσεις/υπεύθυνες
δηλώσεις
από
τον
νόμιμο
εκπρόσωπο
εκάστου
αντισυμβαλλομένου μέρους.
- Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής
Ικανότητας (εφόσον απαιτείται). Ενδεικτικά υποδείγματα διατίθενται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Προγράμματος (www.eyde.ypes.gr).
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- 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.
- Βεβαίωση-Δήλωση εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη
λειτουργία των προτεινόμενων υποέργων.
- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), εφόσον απαιτείται, κατά την υποβολή της πρότασης
στο Πρόγραμμα.
- Αποτύπωση των απαραίτητων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών των έργων και του
βαθμού ωρίμανσης αυτών, αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου
σταδίου των μελετών.
- Σε περίπτωση που υφίσταται κάποιο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή
στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου "ότι το
προτεινόμενο έργο δεν αντίκειται στα εγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις του
συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού ή της ολοκληρωμένης παρέμβασης (π.χ. ΣΒΑΚ,
ΟΧΕ κλπ)".
- Κείμενη πολεοδομική νομοθεσία (π.χ. εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, θεσμοθετημένες
χρήσεις γης κλπ) που αποδεικνύει την εναρμόνιση του προτεινόμενου έργου με αυτή.
- Τεχνική Περιγραφή, Σχέδια και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης έργων (υποβάλλονται οι
εγκεκριμένες/θεωρημένες μελέτες των έργων).
- Για τις προμήθειες, τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα
πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από
Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και
τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις
τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται.
- Στην περίπτωση εξοπλισμού (επιλέξιμου και μη), απαιτούνται τα αποτελέσματα της
έρευνας αγοράς και η σχετική τεκμηρίωση.
- 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.
- Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.
- Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.
- Συμπληρωμένο το Παράρτημα τεκμηρίωσης εκπλήρωσης των κριτηρίων της τυπικής
πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα ΙΙΙ).
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- Τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης, ανά υποέργο (στο σύνολό
του και ανά τιμή μονάδας), βάσει κανονιστικών πράξεων (π.χ. εγκεκριμένα ενιαία
τιμολόγια), ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
εφικτό, για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δύναται για παράδειγμα να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο
αξιολόγησης της πράξης, ή αποτελέσματα έρευνας αγοράς με μη δεσμευτικές προσφορές.
- 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).
- 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.
- Σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες ΑΠΕ πρέπει να υποβληθεί η σχετική άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ, εφόσον απαιτείται.
- Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
- 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.
- Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται.
Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη μετά την
ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, καταρτίζεται από
το δικαιούχο χρηματοοικονομική ανάλυση ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες που διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος
(www.eyde.ypes.gr).
- Τεχνική Έκθεση τεκμηρίωσης της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης του έργου μετά
την κατασκευή.
- Στην περίπτωση υποέργου Μελέτης πρέπει να υπάρχει ο πλήρης Φάκελος Έργου των
απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης που να περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του
έργου, την εκτίμηση Π/Υ, το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης, την Προεκτίμηση Αμοιβών
Μελετών κτλ.
- Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο
απαιτείται η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
- Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο
απαιτείται η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 11 του
ν.4355/2015).
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Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει συμπληρωματικά
έγγραφα τεκμηρίωσης.

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 από τον
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δικαιούχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, 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.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον 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.
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8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των
Τεχνικών Δελτίων και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: Β. Πομώνη, τηλ. 213 1313 174,
email: b.pomoni@ypes.gov.gr, Κ. Μιχελιουδάκη, τηλ. 213 1313 232, email:
k.michelioudaki@ypes.gov.gr, Β. Σταμάτης, τηλ. 213 1313 423, email: v.stamatis@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 δικτυακός αυτός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο
επικοινωνίας της ΕΥΔΕΥΠΕΣ 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
 Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα I)
 Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Παράρτημα II)
 Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα III)
 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV)
 Λοιπά έγγραφα
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Πίνακας Αποδεκτών:
Οι Δήμοι της Χώρας
Οι ΔΕΥΑ της Χώρας
Οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Δημόσιες Επενδύσεις & 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 Yπουργείου Εσωτερικών
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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