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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 
 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 
 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ταχ. Δ/νση : Β. Σοφίας 15   Αθήνα , 11/12/2020 

Ταχ. Κώδικας : 10674, Αθήνα Α.Π. : 22724 

Πληροφορίες : Ε. Κοτρώνη, Κ. Μιχελιουδάκη,             

Ε. Παπαβασιλόπουλος 

   

Τηλέφωνο : 213 1313 166, 213 1313 232  

213 1313 435 

   

email : e.kotroni@ypes.gov.gr, 

k.michelioudaki@ypes.gov.gr, 

l.papavasilopoulos@ypes.gov.gr 

   

   Προς : Πίνακας 

Αποδεκτών 

      

      

      

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 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. 

26. Την με αριθμ. πρωτ.  16402/28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8) Πρόσκληση ΑΤ02 για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων». 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

 

Την με αριθμ. πρωτ.  16402/28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8) Πρόσκληση ΑΤ02 για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», ως προς τα κάτωθι: 

 

Στην Ενότητα 3 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 

 

Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 

31/03/2021. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 16402/28-08-2020 Πρόσκληση ΑΤ02. 

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
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Η τροποποίηση της Πρόσκλησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 

(www.eyde.ypes.gr). 

 

 

 

 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

   ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

 

 

 

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 
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.   
4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
5. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 
 

http://www.eyde.ypes.gr/
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