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4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και
λυμάτων»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4783/2021 (Α΄38) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέμπτου «Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού,
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Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017».
Το ν. 4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».
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 ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113), την 34/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί «έγκρισης της 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
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στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β’ 55) και την 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» (Β΄ 1083).
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
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. 2/05.01.2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
Την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 (Β’ 48) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
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».
Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
Την υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β’ 1386) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 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» (εφεξής: «η ΚΥΑ»).
Την υπ’ αριθμ. 23430/22-12-2020 (Β΄5691) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09-042020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και 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».
Την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β’ 1399) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών- 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» (Β’ 1386)».
Την υπ’ αριθμ. 23774/15-4-2020 (Β’ 1610) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών με τίτλο «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».
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25. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ» όπως ισχύει.
26. Την υπ’ αριθμ. 29440/14-05-2020 (Β΄ 1907) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο
«Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».
27. Την υπ’ αριθμ. 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».
28. Το ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
29. 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.
30. 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.
31. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/05.03.2019 (Β’ 759) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από
αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού
συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από
Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με
το άρθρο 11 του ν. 4513/2018».
32. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06.08.2020 (Β’ 3291) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016
(Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως
προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας.
33. Την υπ’ αριθμ. 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)».
34. Την υπ’ αριθμ. 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)».
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35. Την υπ’ αριθμ. 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 ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα
κτιριακά έργα».
36. Την υπ’ αριθμ. 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».
37. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β’ 2367) κοινή υπουργική απόφαση, που
αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
38. Την υπ’ αριθμ. 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.
39. 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.
40. Την υπ’ αριθμ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) Πρόσκληση ΑΤ03 για την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της
διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές
διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
41. Την υπ’ αριθμ. 22723/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ6546ΜΤΛ6-ΒΨΞ) 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) Πρόσκληση ΑΤ03 για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και
λυμάτων».
42. Την υπ’ αριθμ. 5442/29-3-2021 (ΑΔΑ: 9Υ6Η46ΜΤΛ6-ΗΞΚ) 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) Πρόσκληση ΑΤ03 για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας
και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και
λυμάτων».
43. Την υπ’ αριθμ. 6561/13-4-2021 (ΑΔΑ: Ρ0Γ146ΜΤΛ6-ΟΧ3) 3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) Πρόσκληση ΑΤ03 για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας
και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και
λυμάτων».
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την υπ’ αριθμ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) Πρόσκληση ΑΤ03 για την υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»,
όπως ισχύει, ως προς τα κάτωθι:

Στην Ενότητα «3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατ’ εξαίρεση, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η
Σεπτεμβρίου 2021 μόνο για τους Δήμους που:

Α) συστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ A’ 43/9-03-2019), όπως
ισχύει.
Β) ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (ΦΕΚ B’ 964/11.03.2021),
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
Γ) ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (ΦΕΚ Β' 5293/01-12-2020),
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», όπως ισχύει».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ:
9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) Πρόσκληση ΑΤ03 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων” και στην ΚΥΑ, όπως
ισχύουν.

Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και τις προτάσεις (αιτήματα ένταξης) που έχουν
ήδη υποβληθεί και δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα μέχρι την δημοσίευση της παρούσας.
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Η τροποποίηση της Πρόσκλησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(https://eyde.ypes.gr/).

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS
ZOGALIS
Ημερομηνία: 2021.05.24 10:05:36 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Συνημμένα:
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://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
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Οι Δήμοι της Χώρας
2. Οι Περιφέρειες της Χώρας
3. Οι ΔΕΥΑ της Χώρας
4. Οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης και 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. Αναπληρωτή 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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