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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 :

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΣ)»

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
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Το Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης
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»,
Το 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,
Το Ν.4314/2014, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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) ,
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),
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,
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,
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»,
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)» ,
Τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ / 79473 / 30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020,
Τη με αριθ. πρωτ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
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,
Τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο
εγχειρίδιο διαδικασιών του,
Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των
πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
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),
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15. Την με αρ. πρωτ. οικ. 1077/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΩΨ46ΜΤΛΡ-ΩΩΤ) Απόφαση με γραπτή διαδικασία, της
Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 15ης εξειδίκευσης του ΕΠ
(Έγγραφο ΕΕΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής),
16. 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),
17. 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 και ισχύει,
18. 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»),
19. Την με αριθ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9),
20. 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),
21. Τα με αριθ. πρωτ. 131084/ΕΥΚΕ4293/09.12.2016 και 54929/ΕΥΚΕ 5601/16.05.2017 έγγραφα της ΕΥΚΕ
σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων,
22. Την ΥΑ 25305 /2021 (ΦΕΚ 893 B/5.3.2021 με θέμα : Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
23. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 9844/3.12.2018 (ΑΔΑ 7303465ΧΙ8-ΑΟ9, κωδικός 14.29.14.17, Α/Α ΟΠΣ: 3340)
πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
24. Tον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191
Α/23.08.1980),
25. Τον N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010),
26. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών
λυμάτων»,
27. Το από 16.10.2018 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8168/16.10.2018) ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ /ΥΠΕΝ/Τομέας Περιβάλλοντος, με διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο της πρόσκλησης,
28. Την ΥΑ με αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203Β/25.09.2018) για τον «Καθορισμό καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου
κλπ»,
29. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/07.05.2020) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την με αριθ. πρωτ. οικ. 9844/3.12.2018 (ΑΔΑ 7303465ΧΙ8-ΑΟ9), με κωδικό 14.29.14.17 και Α/Α ΟΠΣ: 3340,
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,
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Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.)
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», ως προς τα παρακάτω σημεία :
1.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ τροποποιείται ως ακολούθως:

1.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην ακόλουθη δράση
του ειδικού στόχου 29 του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π.
Δράση 14.6ii.29.14.17:

Θα χρηματοδοτηθούν έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων που

αφορούν: α) στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)
στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
και εμπίπτουν στις δράσεις α, β και γ και β) στη συμπλήρωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας που εμπίπτουν στις
δράσεις α και γ.
Δράση α: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Α,
Β, Γ προτεραιότητας
Δράση β: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των
υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) ,
ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και
διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 και σταδιακή ολοκλήρωση
οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
Δράση γ: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α, Β, Γ
προτεραιότητας για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.
Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης όπως αυτή περιγράφεται στην 15η Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ ,
οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν σε
νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α, Β, Γ προτεραιότητας τα οποία
διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίο
απαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –
εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία
ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.)
(δράσεις α, β, γ) καθώς και στην αναβάθμιση, επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας (δράσεις α και γ) και
συμβάλλουν :

▪

Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

▪

Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς προτεραιότητας Α, Β, Γ με
βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

▪

Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών)
και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης , δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

▪

Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε οικισμούς Γ΄
προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους) που δεν
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διαθέτουν υποδομές, εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Με την υλοποίηση των
έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού
(οικιστικός πυρήνας). Επιλέξιμη είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης με τις διακλαδώσεις των ιδιωτικών
συνδέσεων σε πυκνοδομημένες περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη
πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού. Εφόσον τμήμα του πληθυσμού
αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι
δυνατόν να είναι επιλέξιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και σε διανοιγμένους δρόμους οι οποίοι δεν
καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα δόμησης και αποτελούν
λειτουργικό σύνολο δικτύου. Επεκτάσεις σχεδίου με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο που δεν είναι
κατοικημένες ή είναι αραιά κατοικημένες (ενδεικτικά πυκνότητες μικρότερες από 40 κατοίκους ανά εκτάριο)
δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ)
είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας.

▪

Έργα συμπλήρωσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού δικτύων αποχέτευσης (ΔΑ) ακαθάρτων (εσωτερικά και
εξωτερικά δίκτυα με τις διακλαδώσεις των ιδιωτικών συνδέσεων) σε οικισμούς Α΄, Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας,
εφόσον διασφαλίζονται τα εξής: α) ο εκσυγχρονισμός του ΔΑ αποκαθιστά τις

δυσλειτουργίες του

συστήματος συλλογής που οφείλονται είτε σε παλαιότητα ή σε κατασκευαστική αστοχία, β) η επέκταση του
ΔΑ αφορά περιοχές με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο και οικιστική πυκνότητα τουλάχιστον 40 κατοίκους
ανά εκτάριο και γ) τα λύματα από την περιοχή των έργων οδηγούνται προς επεξεργασία σε λειτουργούσα
ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ή σε υφιστάμενη ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση για την οποία
όμως είτε ήδη υλοποιείται έργο λειτουργικής αναβάθμισης ή πρόκειται να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με το έργο
του ΔΑ , δ) στα απαιτούμενα έργα ΔΑ περιλαμβάνεται και η αναγκαία αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού των
αντλιοστασίων για τον επιλέξιμο πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας (έως 130% του σημερινού πληθυσμού αιχμής
του ΥΠΕΝ). Για τα έργα εκσυγχρονισμού του ΔΑ και των αντλιοστασίων θα πρέπει να έχει παρέλθει 20 ετία
από

την

ημερομηνία

βεβαίωσης

περαίωσης

των

εργασιών

κατασκευής

τους

εφόσον

έχουν

συγχρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους.

▪

Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας , δηλ. σε
οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους) που δεν διαθέτουν υποδομές, με
πρόβλεψη 20ετίας και 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 των επιλέξιμων οικισμών όπως αυτός καταχωρίζεται από το
ΥΠΕΝ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, 2. Η άρδευση να είναι εναλλακτικός
τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός,

▪

Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν)

και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ κρίνονται επιλέξιμες ως

αναπόσπαστο τμήμα καλής και αποδοτικής λειτουργίας της βιολογικής βαθμίδας ενώ οι δαπάνες της
τριτοβάθμιας

επεξεργασία

(χημική

απομάκρυνση

Ρ,

διύλιση,

μετααερισμός,

οζόνωση

κλπ)

για

επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, δεν θεωρούνται επιλέξιμες, ακόμη και αν προβλέπονται
από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

▪

Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε υφιστάμενες ΕΕΛ οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας , για τις οποίες
έχει παρέλθει 20ετία από την ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών κατασκευής τους και με τα
οποία διασφαλίζεται ή αποκαθίσταται η αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την Οδηγία
91/271/ΕΟΚ,

▪

Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας εφόσον η υφιστάμενη
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δυναμικότητα της ΕΕΛ είναι ίση ή μικρότερη από τον συνολικό σημερινό πληθυσμό αιχμής των επιλέξιμων
οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας , όπως αυτός καταχωρίζεται από το ΥΠΕΝ στην Ευρωπαϊκή Βάση
δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με πρόβλεψη σχεδιασμού 20ετίας έως το 130% του συνολικού
σημερινού πληθυσμού αιχμής (ισοδύναμου πληθυσμού),

▪

Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα,

▪

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό
σχεδιασμού 20ετίας,

▪

Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο,

▪

Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο,

▪

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, εφόσον στη πράξη περιλαμβάνεται υποέργο που θα δημοπρατηθεί με το
άρθρο 50 του Ν. 4412/2016 (ήτοι ως δημόσια σύμβαση έργου που έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη
και την εκτέλεση/κατασκευή έργου) ή δημοπρατείται με άλλο σύστημα αλλά αφορά ΕΕΛ ή αποχετευτικό
δίκτυο με το σύστημα Vacuum,

▪

Κατασκευή διακλαδώσεων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής αποχέτευσης
και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον Ν. 1069/1980,
άρθρο 15 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 άρθρ. 6, παρ. 5).

2.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, στο ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ , η
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ /ΣΥΝΟΛΟ του δείκτη εκροών C019 από 20.000 τροποποιείται σε 50.808,

3.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ,

4.

•

στη παράγραφο 3.1, στο ΠΙΝΑΚΑ 4, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από 60.000.000
ευρώ τροποποιείται σε 97.499.505 ευρώ,

•

στη παράγραφο 3.3, αφαιρείται το ποσοστό υπερδέσμευσης 150%,

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, παράγραφος 4.5: Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας,
στο σημείο «i. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες
εργασίες», το πέμπτο κατά σειρά σημείο τροποποιείται σε:
•

5.

Ανακατασκευή ή/και αντικατάσταση (τμήματος ή συνόλου) εξοπλισμού ΕΕΛ, Δικτύου
Αποχέτευσης και αντλιοστασίων εφόσον έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες
Προγραμματικές Περιόδους και δεν έχει παρέλθει 20ετία από την από την ημερομηνία
βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,
•

στη παράγραφο 5.3, σημείο «viii. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από
την ΕΥΔ», το πρώτο κατά σειρά σημείο τροποποιείται σε:

•

Για τα υποέργα –εργολαβίες θα προσκομισθούν τα εξής:

▪

Για την ΕΕΛ, μελέτη εφαρμογής , οριστική μελέτη ή προμελέτη,

▪

Για το ΔΑ, οριστική μελέτη συνοδευόμενη από οριζοντιογραφίες και απαραίτητα γενική
οριζοντιογραφία του ΔΑ κατάλληλης κλίμακας (πχ. 1:5.000) σε υπόβαθρο GoogleEarth
(με εμφανή τη δόμηση) στην οποία θα αποτυπώνεται τόσο το υφιστάμενο (αν υπάρχει)
ΔΑ όσο και το προς κατασκευή ΔΑ,
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▪

Εγκεκριμένα Τεύχη δημοπράτησης των έργων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,
συνοδευόμενα από εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις, όπου από ισχύουσες διατάξεις
απαιτείται. Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του ΔΑ πρέπει να
περιλαμβάνει και το κόστος κατασκευής των διακλαδώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων
για το σύνολο του εξυπηρετούμενου από το έργο πληθυσμού αιχμής (πρέπει να
εξασφαλίζεται ότι ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων είναι αυτός που απαιτείται
για την λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης),

▪

Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του αρμόδιου Υπουργείου, περί
αποδοχής του συστήματος «μελέτη – κατασκευή», όπου αυτό εφαρμόζεται,

▪

Για τα υποέργα-προμήθειες, θα προσκομισθούν αποτελέσματα έρευνας αγοράς και
τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και του χαρακτηρισμού της πράξης ως προμήθεια
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,

•

Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο του έργου ή απόφαση απαλλαγής ή τεκμηρίωση
περί μη-απαίτησης, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου και τον Ν.
4014/2011,

•

Αντίγραφο γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων (εφορείες αρχαιοτήτων,
δασαρχεία, κ.ο.κ.) όπου από ισχύουσες διατάξεις απαιτείται,

•

Εφόσον πρόκειται για υπηρεσία συμβούλου ή προμήθεια θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά
τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,

•

Στοιχεία κυριότητας ή κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν/πιστοποιούν την κυριότητα ή την
παραχώρηση της έκτασης ή τη σύσταση δουλείας οδού για τις ακόλουθες εκτάσεις: (α) για τα
γήπεδα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, (β) για τα τμήματα των αγωγών που δεν
διέρχονται από υφιστάμενες οδούς και (γ) για τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και λοιπά συνοδά έργα,

•

Τυποποιημένα (πινακοποιημένα) χρονοδιαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση
της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος,

•

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία,

•

Πίνακας Β3, με βάση τον οποίο εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π.,

•

Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της
πράξης και του βαθμού ωρίμανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του
τελευταίου σταδίου των μελετών,

•

Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του
βαθμού προόδου αυτής,

•

Αποδεικτικά έγγραφα του δικαιούχου ώστε να εξασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της
δαπάνης

των

διακλαδώσεων

των

ιδιωτικών

συνδέσεων,

από

οποιαδήποτε

άλλη

πηγή

χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης της δαπάνης από τους
συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο. Προς τούτο πρέπει να προσκομισθούν: α) Λήψη απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης της διακλάδωσης, β) ευρεία
ενημέρωση των ιδιοκτητών για την απόφαση του ΔΣ μέσω (ενδεικτικά): ανάρτησης στον
ιστότοπο του Δήμου/ΔΕΥΑ, τοιχοκόλλησης, δημοσιοποίησης σε έντυπα μέσα (τοπικό ραδιοφωνικό
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σταθμό, τοπική εφημερίδα), κλπ, γ) με την ολοκλήρωση του έργου, να προσκομίζεται στην ΕΥΔ
εγκεκριμένος Κανονισμός Αποχέτευσης ή τροποποίηση αυτού στον οποίο θα περιγράφεται σαφώς η
τιμολογιακή πολιτική χρήσης δικτύου αποχέτευσης, δ) τεκμηρίωση μέσα από την λογιστική μερίδα
της πράξης που τηρείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του δικαιούχου ή στο λογιστικό σύστημα
του δικαιούχου Δήμου/ΔΕΥΑ για τη μη ύπαρξη εγγραφών είσπραξης σχετικής δαπάνης,

•

Έκθεση

τεκμηρίωσης

για

την

αναγκαιότητα

συμπλήρωσης,

επέκτασης,

εκσυγχρονισμού,

αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών ΕΕΛ ή/και ΔΑ,

•

Αντίγραφο βεβαίωσης περαίωσης εργασιών για υφιστάμενες υποδομές ΕΕΛ ή/και ΔΑ

•

Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΝ για την λειτουργική κατάσταση υφιστάμενης ΕΕΛ,
(εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου),

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικ. 9844/3.12.2018 (ΑΔΑ 7303465ΧΙ8-ΑΟ9), με κωδικό
14.29.14.17 και Α/Α ΟΠΣ: 3340 πρόσκληση, όπως ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της πρόσκλησης μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Απ της
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κα Αργυρή Δημοπούλου, τηλ.: 213.214.2222, e-mail : adimopoulou@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

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων.
2. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης.
3. Υπολογισμός καθαρών εσόδων για πράξεις που παράγουν έσοδα και οδηγίες υπολογισμού
4. Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης.
5. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών εκροών (CO19) και αποτελέσματος (Τ-4441).
6. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης.
7. Κριτήρια Επιλογής πράξεων (Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πράξης (ΛΕΠ) και Φύλλο
Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ)) – Μεθοδολογία αξιολόγησης.
8. Οδηγός για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.
9. Τυποποιημένα (πινακοποιημένα) χρονοδιαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της
ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.
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10. Πίνακας Β3, με βάση τον οποίο εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π
11. Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της πράξης και
του βαθμού ωρίμανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου σταδίου των μελετών.
12. Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού
προόδου αυτής.
13. Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968Β/31.12.2018), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
14. Η υπ΄ αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο
«Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο
2014-2020» (ΑΔΑ: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9)
15. Η 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)
16. Το υπ΄αριθ. 131084/ΕΥΚΕ4293/09.12.2016 έγγραφο με τις παρατηρήσεις της ΕΥΚΕ σχετικά με το πλαίσιο
κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων (με συνημμένο το Παράρτημα V),
17.Το Παράρτημα V -Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του Κανονισμού (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)
18. Το Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191
Α/23.08.1980),
19. Το N. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010),
20. Τη Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»,
21. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 1077/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΩΨ46ΜΤΛΡ-ΩΩΤ) Απόφαση με γραπτή διαδικασία για την
έγκριση της 15ης εξειδίκευσης της εφαρμογής του Ε.Π.
22. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/07.05.2020) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,
23. Την ΥΑ 25305 /2021 (ΦΕΚ 893 B/5.3.2021 με θέμα : Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
Το σύνολο των συνημμένων εγγράφων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ymeperaa.gr
Κοινοποίηση:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Γρ. Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ και ΤΣ, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5 – 7, 101 80
Αθήνα
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92
Εσωτερική διανομή:
Μονάδες Α’, Απ, Βπ3
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