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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε 

 

 

 

    

Αθήνα,  21  Νοεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ. : 67175 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο 

Email 

: Σταδίου 27 

: 10183 Αθήνα 

: Τεχνική Γραμματεία  

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I»   

: 2131310146 

: filodimos1@ypes.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Απόρριψη του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δ.Ε. 

Σταγείρων – Ακάνθου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 

4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή 

διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 
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4.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147). 

6. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων 

και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011), την υπ΄ αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 

«έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία 

προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό 

κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Β’/ 24-1-2012) και την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του 

άρθρου 4 του ν. 3965/2011. 

7. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 Προστασία και Διαχείριση των υδάτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, (ΦΕΚ 

Α΄ 280/9.12.2003). 

8. Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α`/8.3.2007) 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. 

9. Το π.δ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄2016) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 

10. Το π.δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄180). 

11. Το π.δ. 88/2018 περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 

160/Α’/29-8-2018). 

12. Την υπ’ αριθμ. 13022/19.04.2018 (B΄1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄και Β΄βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ: σκοπός, 

κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης 

των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την 

αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος». 

13. Την υπ’ αριθμ. 44173/24.08.2018 (Β΄3656) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022/19.04.2018 

κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.  

ΑΔΑ: ΩΖ25465ΧΘ7-Ι27



[3] 

 

14. 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 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των 

Αστικών Λυμάτων'' καθώς επίσης και τον κατάλογο των ευαίσθητων αποδεκτών (Κ.Υ.Α. 

19661/1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811Β/29-9-1999), ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2002 (Κ.Υ.Α. 

48392/939/3-2-2002 / ΦΕΚ405Β/3-4-2002). 

15. Την 145116/2011 ΚΥΑ περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β’2220/9-9-2013), και ισχύει. 

16. Την με αριθμ. πρωτ. 18341/10-05-2018 Πρόσκληση II για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των 

βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 

βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης». 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 50453/21-09-2018 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης II για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των 

λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 

κολύμβησης». 

18. Το με αριθμ. πρωτ. 28849/19-06-2018 εισερχόμενο στο Υπουργείο έγγραφο, αίτημα ένταξης του 

Δικαιούχου (13155/ 15-06-18). 

19. Την με αρ. πρωτ. 25623/5-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη 

συγκρότηση της Τεχνικής Γραμματείας του άρθρου 5 της με αρ. 13022/24-4-2018 (Β’ 1377) ΚΥΑ. 

20. Το από 13-11-2018 πρακτικό της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με το οποίο 

εισηγείται την απόρριψη του έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» προς την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών λυμάτων Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου, Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής», με δικαιούχο Δήμο 
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Αριστοτέλη, προϋπολογισμού 2.494.082,68 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 

18341/10-05-2018 Πρόσκλησης ΙI του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των 

βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 

βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», για τους 

παρακάτω λόγους: 

Για το 2
ο
 υποέργο που αφορά την ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Ιερισσού, 

προϋπολογισμού 2.169.987,60 €, 

• δεν υπάρχει εν ισχύ ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων),  

• η επιλογή για τον ισοδύναμο πληθυσμό(=7.000 ισοδύναμοι κάτοικοι) δεν τεκμηριώνεται 

επαρκώς και  

• ο αιτούμενος προϋπολογισμός υπερβαίνει τα όρια της υφιστάμενης πρόσκλησης για την 

ομάδα Γ (=250 €/ισοδύναμο κάτοικο). 

Για το 1
ο
 υποέργο που αφορά την ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Αμμουλιανής, 

προϋπολογισμού 324.095,08 €,  

• δεν εμπίπτει σε καμία από τις υποκατηγορίες της Ομάδας Β της υφιστάμενης πρόσκλησης,  

• δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η περιοχή της οποίας τα βοθρολύματα θα επεξεργαστούν 

αποτελεί συνεκτικό οικισμό και επίσης  

• με δεδομένη την απόρριψη του 2
ου

 υποέργου (ΕΕΛ Ιερισσού), μένει ως κύριο υποέργο με 

προϋπολογισμό μικρότερο των 500.000 €, ελάχιστο ποσό που ορίζει η υφιστάμενη 

πρόσκληση ως  προϋπολογισμό κύριου υποέργου (προ ΦΠΑ). 

 

 

 

                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                                                                                                    Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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Αποδέκτες προς ενέργεια: 

• Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Αγ.Όρους 2, Τ.Κ. 630 75, Ιερισσός (Υπόψη Δημάρχου 

κ. Ζούμπα Γεώργιου) 

  

Κοινοποίηση: 

• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & 

ΕΣΠΑ  

• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραφείο Ειδικής Γραμματέα ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

• Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο κ. Υπουργού  

• Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

• Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

• Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
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