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ΓΕΝ. ∆/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.∆.Ε.
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
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Fax
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: Σταδίου 27
: 101 83 ΑΘΗΝΑ
: Τεχνική Γραµµατεία
: 2131364726, 4728
: 213 1364 713
: filodimos1@ypes.gr

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
(Να σταλεί µε email)

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως
αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και
την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθµού, ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και
Συνδέσµων Ο.Τ.Α.» του Νόµου 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται
από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
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2.

Τις διατάξεις του νόµου 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Tις διατάξεις του νόµου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4.

Tις διατάξεις του νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

5.

Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3965/18-05-2011 «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρ/κων και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 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 ∆.Σ. του Τ.Π. και
∆ανείων 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 ∆ανείων» κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
6.

Το ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003)Προστασία και ∆ιαχείριση των υδάτων –
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

8.

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

9.

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

10. Το π.δ 147/2017( Α΄192) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
11. Το π.δ. 88/2018 περί ∆ιορισµού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄
160).
12. Την υπ’ αρίθµ. 91589/3-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 3814/2018) Απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε τίτλο «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη»
13. 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.
14. Την υπ’ αριθµ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών «Ειδικό Πρόγραµµα Χορήγησης
Επενδυτικών ∆ανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και
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αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά
χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων,
διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων από το Π∆Ε και λοιπά
ζητήµατα διαχείρισης προγράµµατος.
15. Την υπ’ αριθµ. 44173 (ΦΕΚ 3656 B/ 27-8-2018) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 13022
(ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Οικονοµικών «Ειδικό Πρόγραµµα Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων σε ΟΤΑ:
σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας
υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων,
τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την
αποπληρωµή των δανείων από το Π∆Ε και λοιπά ζητήµατα διαχείρισης προγράµµατος».
16. Την 145116/2011 ΚΥΑ περί επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων,
όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β’2220/9-9-2013), και ισχύει.
17. 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).
18. Την

µε

αριθµ.

πρωτ.

18341/10-05-2018

Πρόσκληση

για

την

υποβολή

αιτήσεων

χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», 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».
19. Την ανάγκη για την ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών λυµάτων για την προστασία της
δηµόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και
των ακτών κολύµβησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

την µε αριθµ. πρωτ. 18341/10-05-2018 (Α∆Α: 7∆ΥΡ645ΧΘ7-∆ΨΕ) Πρόσκληση ΙΙ για την
υποβολή

αιτήσεων

χρηµατοδότησης

στο

Πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

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», ως προς τα κάτωθι:
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Α. Η Ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 350.000.000 ευρώ (€).
Ο ως άνω διαθέσιµος προϋπολογισµός κατανέµεται ως εξής:
Οµάδα Α: έως 150.000.000 €
Οµάδα Β: έως 150.000.000 €
Οµάδα Γ: έως 50.000.000 €
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται να ανακατανέµονται οι προϋπολογισµοί
των ανωτέρω οµάδων, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τον συνολικό προϋπολογισµό της
πρόσκλησης .
Β. Στην Ενότητα 4 «ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ»:
Η δεύτερη παράγραφος «Κάθε δυνητικός δικαιούχος…500.000 € (προ ΦΠΑ).» αντικαθίσταται
ως εξής :
«Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει

µία (1) αίτηση χρηµατοδότησης στην

πρόσκληση µε ελάχιστο αιτούµενο προϋπολογισµό κύριου υποέργου 500.000€ (προ ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει ήδη υποβάλλει πρόταση στην αρχική
πρόσκληση και έχει απορριφθεί δύναται να επανυποβάλλει εκ νέου αίτηση χρηµατοδότησης
εφόσον αυτή αποσκοπεί στη συµµόρφωση µε τις προϋποθέσεις και τα οριζόµενα στοιχεία της
πρόσκλησης.»

Γ. Στην Ενότητα 6 «∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»:
Τροποποιείται η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων και παρατείνεται
έως την 14η ∆εκεµβρίου 2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθµ. 18341/10-05-2018 Πρόσκληση Ι.
Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr), του
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων (www.tpd.gr) και της ΜΟ∆ αε (www.mou.gr) .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ
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Πίνακας Αποδεκτών
1. Οι ∆ήµοι όλης της Χώρας
2. Οι ∆ΕΥΑ όλης της Χώρας (Με την υποχρέωση της ενηµέρωσης από τους ∆ήµους της χωρικής
αρµοδιότητάς τους)
3. Οι Σύνδεσµοι Αποχέτευσης όλης της Χώρας(Με την υποχρέωση της ενηµέρωσης από τους
∆ήµους της χωρικής αρµοδιότητάς τους)

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
2. Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
3. Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραµµατέας ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
4. Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.
4. ∆/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής
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