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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

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,
Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του
ν. 4509/2017».
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2.

Το ν. 4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».
3. 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»
4. 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».
5. 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.
6. 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».
7. Το ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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 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).
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12. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
13. 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».
14. 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).
15. Το Π.Δ. 2/05.01.2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
16. Την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 (ΦΕΚ Β’ 48) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
17. 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».
18. Το Π.Δ. 141/2017 (Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
19. Το Π.Δ. 169/2013 (Α΄272) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους
φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
20. Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
21. 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»).
22. 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 ΕπενδύσεωνΕσωτερικών 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» .
23. 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)»..
24. Την υπ’ αριθμ. 23774/15-4-2020 (Β’ 1610) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».
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.
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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. 4496/2017 (Α΄170) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720ΕΕ, ρύθμιση
θεμάτων ΕΟΑΝ και άλλες διατάξεις».
29. Το ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός σχεδιασµός – Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
30. Το ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αρθ. 13, περί σύστασης Περιφερειακών Συνδέσμων Διαχείρισης
Αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
31. Το ν. 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
32. Την υπ’ αριθμ. 18485/26-4-2017 (Β’ 1412) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό
των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης
(ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.
4042/2012, όπως ισχύει.
33. Την υπ’ αριθμ. 39/2020 (Β’ 185) πράξη υπουργική συμβουλίου (ΠΥΣ) «Τροποποίηση και
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την
51373/4684/25.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.
4342/2015».
34. Την υπ’ αριθμ. 50910/2727/22-12-2003 (Β’ 1909) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και
Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης».
35. Το ν. 4710/20 (Α’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».
36. Την υπ’ αριθμ. 42863/438/04.06.2019 (Β’ 2040) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την
εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία
επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα
σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου
καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».
37. Την υπ’ αριθμ. ΦΒ1-A/10887/134/2020 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα «Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης συσσωρευτών
ηλεκτροκίνητων οχημάτων».
38. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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39. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 2016/C
262/01 (ΕΕ C2621/19.07.2016).
40. Την γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΝ 070/2020 αριθμ.
πρωτ. 107929/25.09.2020.
41. Την υπ’ αριθμ. 178.1/09.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με θέμα «Σύμφωνη γνώμη ή μη του ΔΣ ΕΟΑΝ σχετικά
με την ΑΤ04 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα
προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»», αριθμ. πρωτ. 1670/2021
(ΑΔΑ: 97Π446Ψ8ΟΖ-ΦΧ3).
42. Την υπ’ αριθμ. 18214/29-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) Πρόσκληση ΑΤ04 για την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
43. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5443/29.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ85246ΜΤΛ6-ΖΗ7) 1η Τροποποίηση
Πρόσκλησης ΑΤ04 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) Πρόσκληση ΑΤ04 για την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», όπως ισχύει, ως προς τα κάτωθι:
Η Ενότητα «1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε
υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της
κυκλικής οικονομίας.
Οι προτάσεις πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του εγκεκριμένου οικείου Περιφερειακού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), και να είναι συμβατές με το νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α., Π.Υ.Σ. 39/2020).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δράσεις:
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(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων». Aπαραίτητο
είναι να εξασφαλίζεται ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του Φορέα
Σχεδιασμού του οικείου ΠΕΣΔΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή της
ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση
των κατάλληλων μόνιμων υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που
προβλέπονται στον οικείο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ.
(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης» για Διαλογή στην Πηγή και παροχή οικονομικού
εργαλείου προς τους δημότες, για τις οποίες δεν πρέπει να απαιτείται η ύπαρξη άλλων
υποδομών αναγκαίων για τη διαλογή. Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο
ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της
ανακύκλωσης.
(γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ), οι οποίοι πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία ΣΜΑ,
εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου.
(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν
εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:
ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ).
Οι ανωτέρω δράσεις και μέτρα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής/οικονομικής
εκμετάλλευσης, ή λόγω τοπικής ή περιορισμένης εμβέλειας να μην προκαλείται στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:






Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων
χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων
μεταφοράς κατάλληλων για τη φύση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανικής επεξεργασίας πρασίνων (πχ κλαδοτεμαχιστές).
Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τα
προγράμματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή, με παροχή
οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες για τουλάχιστον τα απόβλητα μετάλλου,
πλαστικού και γυαλιού (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι, επιφανειακοί, χωριστής
συλλογής με διαλογή στην πηγή, με χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης κουπονιού
για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού, μηχανήματα
ανακύκλωσης χωριστής συλλογής με διαλογή στην πηγή, με χρήση κάρτας ανακυκλωτή
ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου
υλικού κ.α.), για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.
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Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή για τα απόβλητα
χαρτιού, σύνθετης συσκευασίας, βρώσιμων ελαίων και λιπών, ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού μικρού μεγέθους (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι,
επιφανειακοί, χωριστής συλλογής των εν λόγω αποβλήτων κ.α.), για τη δημιουργία
Γωνιών Ανακύκλωσης.
Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων
(π.χ. γερανοφόρα οχήματα, ειδικά απορριματοφόρα, φορτηγά οχήματα κ.α.) από τις
Γωνιές Ανακύκλωσης.
Προμήθεια όλου του αναγκαίου ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη
δημιουργία νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), τον εκσυγχρονισμό/
επέκταση υφιστάμενων μόνιμων ή προσωρινών ΣΜΑ, αλλά και τα αναγκαία έργα
πολιτικού μηχανικού για τη λειτουργία των ΣΜΑ.
Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων από το ΣΜΑ.
Έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ οι οποίοι
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμων που έχουν περιληφθεί στην απόφαση
C-378/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι με βάση τα διαθέσιμα
στοιχεία δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος
Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ) είτε σε κάποιο άλλο Περιφερειακό ή Τομεακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων








Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, εφόσον απαιτείται.
Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης (π.χ. διενέργεια μαθητικών
διαγωνισμών, διοργάνωση εκδηλώσεων/ημερίδων, παραγωγή υλικού ενημέρωσης,
προώθησης και προβολής), ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (εφαρμογές/συστήματα ΙοΤ
για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γωνιών Ανακύκλωσης και/ή της χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων και της καταγραφής των ποσοτήτων ανά Γωνιά Ανακύκλωσης
και/ή ανά πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε κάθε Δήμο,
πλατφόρμες/εφαρμογές
εκπαίδευσης
και
επιβράβευσης
κοινού
για
ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση, ανταλλακτική και κυκλική οικονομία κτλ), με
συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως το 4% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.
Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, υποδομών ηλεκτροκίνησης και ευφυή συστήματα διαχείρισης - διανομής –
αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας (Φ/Β στις στέγες, στους χώρους στάθμευσης,
σταθμοί φόρτισης οχημάτων κ.α.), με συνολική επιλέξιμη δαπάνη έως το 10% του
συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.
Επιλέξιμη είναι η κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων για την εκπλήρωση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.
4412/2016, στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 και στο άρθρο 4 του ν. 4671/2020, όπως
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έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, από δικαιούχους/αναθέτουσες αρχές που δεν
διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής. Στις περιπτώσεις
αυτές η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, τα οποία βάσει του άρθρου 100 του ν.
3852/2010 περιλαμβάνουν ιδίως τις πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και τις
δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων, δύναται να ανέλθει έως το 1,5%
του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI).
Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως
5.000 €.

Οι δείκτες αποτελέσματος της παρούσας Πρόσκλησης έχουν ως εξής:
Περιγραφή Δείκτη

Μονάδα μέτρησης

Ωφελούμενοι κάτοικοι

Άτομα

Ποσότητα χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων

τόνοι/έτος

Ποσότητα χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων

τόνοι/έτος

Πρόσθετη δυναμικότητα μονάδων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

τόνοι/έτος

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμχ

Οχήματα διαχείρισης απορριμμάτων/ιλύος

Τμχ

Οχήματα πλυντήρια/υδροφόρες

Τμχ

Γωνιές Ανακύκλωσης

Τμχ

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.

Τμχ

Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται

kW

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Τμχ

Ηλεκτρικά οχήματα

Τμχ

Κοινό που ενημερώθηκε από τις δράσεις Δημοσιότητας

Άτομα

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία

Άτομα

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή

ισοδύναμα
ανθρωποέτη

Στην Ενότητα «4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ», οι παράγραφοι 4.1.1 , 4.2.2 και 4.2.7 αντικαθίστανται ως εξής:
«4.1.1 Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης,
με μέγιστο συνολικό αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές
δράσεις και η αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.).
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της ΚΥΑ, όπως ισχύει, για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού
(πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα
για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων, ως εξής:
Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000
40.000.000 ευρώ
κατοίκων
Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και
Κατηγορία 2
25.000.000 ευρώ
ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων
Δήμοι που αποτελούν έδρες νομών με μόνιμο πληθυσμό
Κατηγορία 3
22.000.000 ευρώ
μικρότερο των 100.000 κατοίκων
Αστικοί Δήμοι (Π.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης) με μόνιμο
Κατηγορία 4
18.000.000 ευρώ
πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 5 Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι
12.000.000 ευρώ
Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των
Κατηγορία 6 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό
6.000.000 ευρώ
μικρότερο των 3.500 κατοίκων
Κατηγορία 7 Περιφέρειες
30.000.000 ευρώ
* Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήματα
ένταξης) που υποβάλλονται (i) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», (ii) στην
πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός
έλεγχος)», (iii) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
λυμάτων», (iv) στη Δράση (δ) «αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)»
της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και (v) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά
και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με
τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
Κατηγορία 1

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σε μία ή περισσότερες προσκλήσεις
από εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εφόσον ο συνολικός
προϋπολογισμός των προτάσεων που υποβάλλονται σε μία ή περισσότερες προσκλήσεις δεν
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται ανωτέρω. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού
προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου
που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν
Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος. Εφόσον οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν συμβασιοποιήσει ήδη τα έργα αυτά,
τότε κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων που δύνανται να
υποβάλουν σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα, λαμβάνεται υπόψη το συμβατικό τίμημα
(κόστος υλοποίησης έργου).
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Εάν δικαιούχος υποβάλει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο
Ανάκαμψης κ.λπ.) αίτηση χρηματοδότησης μίας ήδη ενταγμένης στο παρόν Πρόγραμμα
πρότασης, ο προϋπολογισμός της πρότασης αυτής, με την ένταξή της σε άλλο πρόγραμμα, δεν
συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού που ο δυνητικός
δικαιούχος δικαιούται σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα.
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης), οι δυνητικοί
δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις (αιτήματα ένταξης) στο Πρόγραμμα δύνανται
να τις τροποποιήσουν προκειμένου να τις προσαρμόσουν στο ανώτατο όριο συνολικού
προϋπολογισμού του ανωτέρω Πίνακα. Ως ημερομηνία παραλαβής των τροποποιημένων
προτάσεων (αιτημάτων ένταξης) λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής των αρχικών προτάσεων.
Στην περίπτωση που οι προτάσεις δυνητικών δικαιούχων υπερβαίνουν τον καθοριζόμενο
συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δυνητικοί
δικαιούχοι μπορούν να προτεραιοποιήσουν τις προτάσεις τους, γνωστοποιώντας εγγράφως τη
βούλησή τους στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η οποία διενεργεί την αξιολόγηση της παρ. 3 του άρθρου 8 της
ΚΥΑ, όπως ισχύει. Η ένταξη των προτάσεων στην περίπτωση αυτή γίνεται κατά τα οριζόμενα
στα άρθρα 6 και 8 της ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να καλύψουν μέρος του προϋπολογισμού της πρότασης με
ίδιους πόρους στην περίπτωση μη επιλέξιμων τμημάτων της πρότασης, υπέρβασης του πλαφόν
του ανωτέρου Πίνακα ή υπέρβασης του πλαφόν που θέτει η Πρόσκληση ανά πρόταση κ.ο.κ..
Στην περίπτωση αυτή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική Απόφαση του
κατά τον νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία θα δεσμεύονται για τη συμβολή τους με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση της πρότασης και οφείλουν να αποδείξουν την εξασφάλιση των
επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ). Μετά τη συμβασιοποίηση κάθε
πρότασης, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούν την πρόταση με ίδιους πόρους με βάση την αρχική
αναλογία επιλέξιμου ποσού απόφασης ένταξης προς το συνολικό προϋπολογισμό της
πρότασης [ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Πρόταση που έχει υποβληθεί με συνολικό προϋπολογισμό
10.000.000 ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ (ήτοι, ποσό συμμετοχής με
ίδιους πόρους 5.000.000 ευρώ) επιτυγχάνει κατά τη συμβασιοποίηση έκπτωση 50% επί του
συνολικού προϋπολογισμού (10.000.000 ευρώ). Η σύμβαση που θα υπογραφεί με συμβατικό
τίμημα 5.000.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το παρόν Πρόγραμμα με το ποσό των 2.500.000
ευρώ (το υπόλοιπο ποσό των 2.500.000 ευρώ καλύπτεται με ίδιους πόρους). Η ίδια αναλογία
ακολουθεί και τις τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις. Από την πρόβλεψη του προηγούμενου
εδαφίου εξαιρούνται τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και
μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) καθώς και τα έργα που εντάχθηκαν στο
Πρόγραμμα βάσει της παρ. 3 του άρθρου 21 της ΚΥΑ ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ
1384/Β/14.4.2020).
Η αξιολόγηση και η ένταξη των προτάσεων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8 και 9 της ΚΥΑ,
όπως ισχύει».
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«4.2.2 Οι δαπάνες των έργων/προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες
εκσκαφών/μεταφοράς των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Η
δαπάνη που απαιτείται για την είσοδο και επεξεργασία αυτών των αποβλήτων στη μονάδα
διαχείρισης ΑΕΚΚ, πρέπει να αποτυπώνεται είτε σε διακριτό υποέργο είτε απολογιστικά στον
Π/Υ του κυρίως υποέργου, με ένδειξη ότι αφορά στις σχετικές δαπάνες ΑΕΚΚ ώστε να είναι
εφικτή η διάκρισή τους από τις λοιπές απολογιστικές δαπάνες. Και στις δύο περιπτώσεις
πρέπει να παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της αιτούμενης δαπάνης».
«4.2.7 Η προμήθεια οχημάτων, παντός τύπου (π.χ. γερανοφόρα οχήματα, φορτηγά οχήματα,
ειδικά απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, λειοτεμαχιστές κ.α.), για τη μεταφορά ρευμάτων
ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, δεν μπορεί να
ξεπερνά συνολικά τα δύο (2) οχήματα ανά αίτηση/Δήμο, και με την προϋπόθεση η
επιχειρησιακή λειτουργία τους να είναι πλήρης (π.χ. πλήθος εξυπηρετούμενων Γωνιών
Ανακύκλωσης, ποσότητες αποβλήτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων κ.α.). Αντίστοιχα,
στην περίπτωση δημιουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων η προμήθεια οχημάτων
δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τους δύο (2) τράκτορες και τα τέσσερα (4) ημιρυμουλκούμενα
οχήματα με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων ανά αίτηση/Δήμο».
Στην Ενότητα «5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:
Α. Η παράγραφος «Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους
πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά
θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων
(ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ).» , αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση
της πρότασης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός, μη επιλέξιμος ΦΠΑ, εργασίες συντήρησης), οι
δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική Απόφαση του κατά τον νόμο αρμόδιου
οργάνου με την οποία θα δεσμεύονται για τη συμβολή τους με ίδιους πόρους στην υλοποίηση
της πρότασης και οφείλουν να αποδείξουν την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων
(ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ)».
Β. Η παράγραφος «Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια
ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες
των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να
έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147). Στην αίτηση χρηματοδότησης
αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/
προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Επίσης, σε αυτές τις
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περιπτώσεις απαιτούνται οι εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών
οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων φορέα υλοποίησης», αντικαθίσταται ως εξής:
«Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι για την υλοποίηση των προτάσεών τους συνάπτουν
Προγραμματική Σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 44 του ν. 4412/2016, 100 του ν.
3852/2010 και 4 του ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην αίτηση
χρηματοδότησης αναφέρουν υποχρεωτικά τον συμβαλλόμενο που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης του έργου/
προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Επίσης, σε αυτές τις
περιπτώσεις προσκομίζονται οι εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών
οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων φορέα υλοποίησης. Ο δε φορέας υλοποίησης οφείλει
να συμπληρώσει και υποβάλει τα στοιχεία και δικαιολογητικά του Παραρτήματος VΙ της
πρόσκλησης».

Στην Ενότητα «8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», η παράγραφος «Για αναλυτικότερες
πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων και
άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: Κ. Μιχελιουδάκη, τηλ. 2131313232, email:
k.michelioudaki@ypes.gov.gr, Ε. Μηνά, τηλ. 2131313136, email: e.mina@ypes.gov.gr, Ε.
Παπαβασιλόπουλος τηλ. 2131313435, email: l.papavasilopoulos@ypes.gov.gr», αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για αναλυτικότερες πληροφορίες με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των
Τεχνικών Δελτίων και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: Κ. Μιχελιουδάκη, τηλ. 2131501
479, email: k.michelioudaki@ypes.gov.gr, Β. Σταμάτης τηλ. 213 1313 423, email:
v.stamatis@ypes.gov.gr.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020
(ΑΔΑ:ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) Πρόσκληση ΑΤ04 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή
Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και
στην ΚΥΑ, όπως ισχύει.

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/ ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
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Ημερομηνία: 2021.04.13 20:59:27 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Συνημμένα:
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eyde.ypes.gr/
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Υλικό για Προγραμματικές Συμβάσεις (Παράρτημα VI)
Λοιπά έγγραφα
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