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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ύδρευσης για την 

στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση.    

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν : 

  

- Εξωτερικά υδραγωγείαΕξωτερικά υδραγωγείαΕξωτερικά υδραγωγείαΕξωτερικά υδραγωγεία:  

(α) νέα υδραγωγεία με τα οποία θα αξιοποιηθούν ύδατα υφιστάμενων ταμι

(β) αντικαταστάσεις εξωτερικών υδραγωγείων ηλικίας άνω των 40 ετών για τα οποία έχει 

παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού (40ετία). Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη καθοδική 

προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία 

παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από 

σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού κλπ. 

- Διυλιστήρια νερούΔιυλιστήρια νερούΔιυλιστήρια νερούΔιυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

- Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομήςΠαρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομήςΠαρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομήςΠαρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής

κατασκευή νέων αγωγών ή/και αντικατάσταση τμημάτων, έργα διασύνδεσης αγωγών, έργα 

ενίσχυσης διατομών, έργα δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων 

- Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερούΚατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερούΚατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερούΚατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού

αποθήκευσης νερού κλπ.) με τα απαραίτητα έργα προσαγωγής και διασύνδεσης με το  δίκτυο 

ύδρευσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, ώστε το όλο σύστημα να είναι 

ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 

- Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερούΕγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερούΕγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερούΕγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού

υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) 

αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης 

(εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού 

υδραγωγείου που αποδεδειγμ

αφαλάτωσης.   

- Δράσεις ΑΠΕ Δράσεις ΑΠΕ Δράσεις ΑΠΕ Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και 

υποδομών εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα πρέπει 

αποδεδειγμένα να έχουν ως όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των 

εγκαταστάσεων.    

Το φυσικό αντικείμενο των εμβληματικών έργων πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία ολιστική 

προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, να είναι συμβατό με το

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ύδρευσης για την κατασκευή εμβληματικών έργων με 

στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν :  

(α) νέα υδραγωγεία με τα οποία θα αξιοποιηθούν ύδατα υφιστάμενων ταμιευτήρων, 

(β) αντικαταστάσεις εξωτερικών υδραγωγείων ηλικίας άνω των 40 ετών για τα οποία έχει 

παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού (40ετία). Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη καθοδική 

προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία 

θησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από 

σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού κλπ.  

με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.   

Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομήςΠαρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομήςΠαρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομήςΠαρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, όπως: 

κατασκευή νέων αγωγών ή/και αντικατάσταση τμημάτων, έργα διασύνδεσης αγωγών, έργα 

ενίσχυσης διατομών, έργα δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων  

Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερούΚατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερούΚατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερούΚατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές 

νερού κλπ.) με τα απαραίτητα έργα προσαγωγής και διασύνδεσης με το  δίκτυο 

ύδρευσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, ώστε το όλο σύστημα να είναι 

ολοκληρωμένο και λειτουργικό.  

Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερούΕγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερούΕγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερούΕγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα 

ροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) 

αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης 

(εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού 

υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων 

για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και 

υποδομών εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα πρέπει 

α έχουν ως όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των 

Το φυσικό αντικείμενο των εμβληματικών έργων πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία ολιστική 

προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, να είναι συμβατό με το

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και 
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και Β΄ Βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων 

κατασκευή εμβληματικών έργων με 

στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

ευτήρων,  

(β) αντικαταστάσεις εξωτερικών υδραγωγείων ηλικίας άνω των 40 ετών για τα οποία έχει 

παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού (40ετία). Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη καθοδική 

προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία 

θησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από 

κροτήματα, όπως: 

κατασκευή νέων αγωγών ή/και αντικατάσταση τμημάτων, έργα διασύνδεσης αγωγών, έργα 

(π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές 

νερού κλπ.) με τα απαραίτητα έργα προσαγωγής και διασύνδεσης με το  δίκτυο 

ύδρευσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, ώστε το όλο σύστημα να είναι 

με τα αναγκαία έργα 

ροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) 

αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης 

(εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού 

ένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων 

για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και 

υποδομών εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα πρέπει 

α έχουν ως όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των 

Το φυσικό αντικείμενο των εμβληματικών έργων πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία ολιστική 

προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, να είναι συμβατό με το οικείο 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και 
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αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με 

τη διαχείριση υδάτων, να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότη

συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ (

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δεν εντάσσονταιΔεν εντάσσονταιΔεν εντάσσονταιΔεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα 

προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονταιδεν εντάσσονταιδεν εντάσσονταιδεν εντάσσονται

άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ένταξης 

Πρόγραμμα. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει 

κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 

προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 

Οι δαπάνες των έργων μπο
συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε
διανομής νερού (ενδεικτικά: κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου 
ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης 
αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων, ψηφιακών υδρομέτρων 
καταναλωτών κλπ).  

Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  

 Οι δαπάνες δράσεων ΑΠΕδαπάνες δράσεων ΑΠΕδαπάνες δράσεων ΑΠΕδαπάνες δράσεων ΑΠΕ δύνατα

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να 
ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεωνολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεωνολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεωνολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων
αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από
δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει 
την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικ

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν απαιτούμενες 
δαπάνες σωστικών εργασιώνδαπάνες σωστικών εργασιώνδαπάνες σωστικών εργασιώνδαπάνες σωστικών εργασιών
τεκμηριώνεται με έγγραφο από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε σχέση με 
το χρονοδιάγραμμα του έργου.  

 Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τις 
θιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσηςθιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσηςθιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσηςθιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης
σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γρα
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Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με 

τη διαχείριση υδάτων, να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότη

συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ (

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

όγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα 

δεν εντάσσονταιδεν εντάσσονταιδεν εντάσσονταιδεν εντάσσονται έργα ή προμήθειες που έχουν τη δυνατότητα 

άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα.  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ένταξης 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησηςμία (1) αίτηση χρηματοδότησηςμία (1) αίτηση χρηματοδότησηςμία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με 

κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 €€€€ (προ ΦΠΑ) και 

προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 €€€€ (προ ΦΠΑ).    

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν και την προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής νερού (ενδεικτικά: κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου 
ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και 
αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων, ψηφιακών υδρομέτρων 

Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  

δύναται να είναι έως 10%έως 10%έως 10%έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γήςπεριλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γήςπεριλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γήςπεριλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γής
ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεωνολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεωνολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεωνολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων ως ξεχωριστό υποέργο. Στην περίπτωση αγοράς γης, η 
αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή 
δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει 
την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.   

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν απαιτούμενες 
δαπάνες σωστικών εργασιώνδαπάνες σωστικών εργασιώνδαπάνες σωστικών εργασιώνδαπάνες σωστικών εργασιών. Θα αποτελούν διακριτό υποέργο και η αιτούμενη δαπάνη θα 
τεκμηριώνεται με έγγραφο από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε σχέση με 
το χρονοδιάγραμμα του έργου.   

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τις εργασίες αποκατάστασηςεργασίες αποκατάστασηςεργασίες αποκατάστασηςεργασίες αποκατάστασης
θιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσηςθιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσηςθιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσηςθιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης (υδρόμετρο, φρεάτιο ιδιωτικής 
σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού).   
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Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με 

τη διαχείριση υδάτων, να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και να 

συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ (€). 

όγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα 

έργα ή προμήθειες που έχουν τη δυνατότητα 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ένταξης στο 

στο Πρόγραμμα, με 

(προ ΦΠΑ) και ανώτατοανώτατοανώτατοανώτατο 

ρούν να περιλαμβάνουν και την προμήθεια και εγκατάσταση 
έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής νερού (ενδεικτικά: κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου 
της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και 

αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων, ψηφιακών υδρομέτρων 

Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.      

του κόστους του κύριου υποέργου.   

περιλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γήςπεριλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γήςπεριλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γήςπεριλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γής ή και 
ως ξεχωριστό υποέργο. Στην περίπτωση αγοράς γης, η 

ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή 
δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει 
την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου 

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν απαιτούμενες αρχαιολογικέςαρχαιολογικέςαρχαιολογικέςαρχαιολογικές 
. Θα αποτελούν διακριτό υποέργο και η αιτούμενη δαπάνη θα 

τεκμηριώνεται με έγγραφο από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε σχέση με την φύση και 

εργασίες αποκατάστασηςεργασίες αποκατάστασηςεργασίες αποκατάστασηςεργασίες αποκατάστασης των τυχόν 
(υδρόμετρο, φρεάτιο ιδιωτικής 

μμή μέχρι τη θέση του αγωγού).    
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Τέλος, οι δαπάνες των έργων μπορούν να 
αποτελούν διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της 
αιτούμενης δαπάνης.  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
 - Μελέτες ωρίμανσης 

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

- Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτωνέναρξη υποβολής των αιτημάτωνέναρξη υποβολής των αιτημάτωνέναρξη υποβολής των αιτημάτων

και ως ημερομηνία λήξηςημερομηνία λήξηςημερομηνία λήξηςημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 

2019201920192019....    

Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η 

των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης 

ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο 

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, 

Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με 

αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Συνημμένα στοιχεία 

της αίτησης μπορεί να υποβληθούν σε CD/DVD προς αποφυγή όγκου χαρτιού και να 

αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης.

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:  

 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή 

Συνδέσμου ΎδρευσηςΣυνδέσμου ΎδρευσηςΣυνδέσμου ΎδρευσηςΣυνδέσμου Ύδρευσης, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. 

Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για 

την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, στο αίτημα για την ένταξή τους 

στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα 

φορέα από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη 

γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν 

Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη 

του φορέα που θα αναλάβει,

Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.   

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα (ανώτατο ποσό 

20.000.000 €, προ ΦΠΑ) δεν επαρκεί για την κατασκευ
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Τέλος, οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩπεριλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩπεριλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩπεριλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩ
αποτελούν διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δε χρηματοδοτούνταιδε χρηματοδοτούνταιδε χρηματοδοτούνταιδε χρηματοδοτούνται:   

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού 

 

έναρξη υποβολής των αιτημάτωνέναρξη υποβολής των αιτημάτωνέναρξη υποβολής των αιτημάτωνέναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 20191η Φεβρουαρίου 20191η Φεβρουαρίου 20191η Φεβρουαρίου 2019

της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 

Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγησηάμεση αξιολόγησηάμεση αξιολόγησηάμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης 

ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.  

ούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:  

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, 

Αθήνα, Τ.Κ. 101 83.Αθήνα, Τ.Κ. 101 83.Αθήνα, Τ.Κ. 101 83.Αθήνα, Τ.Κ. 101 83.    

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με 

αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Συνημμένα στοιχεία 

της αίτησης μπορεί να υποβληθούν σε CD/DVD προς αποφυγή όγκου χαρτιού και να 

ερώς στην αίτηση χρηματοδότησης. 

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:   

Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή 

, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.  

Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για 

την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, στο αίτημα για την ένταξή τους 

στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα 

ό τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη 

γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν 

Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη 

του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. 

Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.   

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα (ανώτατο ποσό 

προ ΦΠΑ) δεν επαρκεί για την κατασκευή του έργου ή την προμήθεια του 
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περιλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩπεριλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩπεριλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩπεριλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩ. Θα 
αποτελούν διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της 

1η Φεβρουαρίου 20191η Φεβρουαρίου 20191η Φεβρουαρίου 20191η Φεβρουαρίου 2019 

της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 5η  Απριλίου 5η  Απριλίου 5η  Απριλίου 5η  Απριλίου 

, η ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης 

 

ούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 

στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:   

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με 

αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Συνημμένα στοιχεία 

της αίτησης μπορεί να υποβληθούν σε CD/DVD προς αποφυγή όγκου χαρτιού και να 

Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή ΔΕΥΑ ή 

Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για 

την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, στο αίτημα για την ένταξή τους 

στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα 

ό τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη 

γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν 

Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη 

τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. 

Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.    

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα (ανώτατο ποσό 

ή του έργου ή την προμήθεια του 
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επιθυμητού εξοπλισμού, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην 

παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει, ώστε τελικά, η προτε

παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική.  

 Τεχνικό Δελτίο ΈργουΤεχνικό Δελτίο ΈργουΤεχνικό Δελτίο ΈργουΤεχνικό Δελτίο Έργου. 

 Έγγραφα υποστήριξηςΈγγραφα υποστήριξηςΈγγραφα υποστήριξηςΈγγραφα υποστήριξης 

πράξης, και ειδικότερα:   

 Στοιχεία τεκμηρίωσηςΣτοιχεία τεκμηρίωσηςΣτοιχεία τεκμηρίωσηςΣτοιχεία τεκμηρίωσης ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

εκτέλεσης της πράξηςεκτέλεσης της πράξηςεκτέλεσης της πράξηςεκτέλεσης της πράξης, 

 Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωσηΒεβαίωση/υπεύθυνη δήλωσηΒεβαίωση/υπεύθυνη δήλωσηΒεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση

για χρηματοδότησηγια χρηματοδότησηγια χρηματοδότησηγια χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί

 Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτεςΕγκεκριμένες τεχνικές µελέτεςΕγκεκριμένες τεχνικές µελέτεςΕγκεκριμένες τεχνικές µελέτες

που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης 

προς δηµοπράτηση 

 Τεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότηταςΤεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότηταςΤεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότηταςΤεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότητας

 Πρόσφατα στοιχεία αναλύσεωνΠρόσφατα στοιχεία αναλύσεωνΠρόσφατα στοιχεία αναλύσεωνΠρόσφατα στοιχεία αναλύσεων

απαιτείται 

 Βεβαίωση κυριότητας της έκτασηςΒεβαίωση κυριότητας της έκτασηςΒεβαίωση κυριότητας της έκτασηςΒεβαίωση κυριότητας της έκτασης

εφόσον απαιτείται 

 Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ΑρχήςΑπόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ΑρχήςΑπόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ΑρχήςΑπόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής

Δημοσίων Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί αποδοχής του συστήματος 

«κατασκευής έργου με αξιολόγηση της μελέτης», όπου αυτό εφαρμόζεται

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότητα

με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροήςεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροήςεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροήςεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

 Για τις τυχόν απαιτούμενες προμήθειες 

προμήθειαςπρομήθειαςπρομήθειαςπρομήθειας 

 Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του ΔικαιούχουΔιοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του ΔικαιούχουΔιοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του ΔικαιούχουΔιοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου

 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να 

την χρηματοτην χρηματοτην χρηματοτην χρηματο----οικονομική του ικανότηταοικονομική του ικανότηταοικονομική του ικανότηταοικονομική του ικανότητα

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργουΧρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργουΧρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργουΧρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

 Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησηςΒεβαίωση λειτουργίας και συντήρησηςΒεβαίωση λειτουργίας και συντήρησηςΒεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης

 Πλάνο/Δράσεις ΔημοσιότηταςΠλάνο/Δράσεις ΔημοσιότηταςΠλάνο/Δράσεις ΔημοσιότηταςΠλάνο/Δράσεις Δημοσιότητας

  Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες ΟΚΩΟΚΩΟΚΩΟΚΩ: σχετικά έγγραφα με προεκτίμηση κόστους από τους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας ή εκτιμήσεις της Υπηρεσίας για τα σχετικά κόστη. 

 Δαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιώνΔαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιώνΔαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιώνΔαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιών

αρχαιοτήτων, με αναφορά στην καταρχήν εκτίμηση/προσδιο

αρχαιολογικών δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου και το χρονοδιάγραμμα. 

 Για τις δαπάνες ΑΠΕδαπάνες ΑΠΕδαπάνες ΑΠΕδαπάνες ΑΠΕ  η σχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςσχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςσχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςσχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

απαιτείται. 
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επιθυμητού εξοπλισμού, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην 

παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει, ώστε τελικά, η προτε

παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική.   

 της πρότασης που είναι απαραίτητα ανάλογα με το είδος της 

πράξης, και ειδικότερα:    

ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

 

Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωσηΒεβαίωση/υπεύθυνη δήλωσηΒεβαίωση/υπεύθυνη δήλωσηΒεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση  ότι το προτεινόμενο έργο/προμήθεια δεν έχει ήδη ενταχθεί δεν έχει ήδη ενταχθεί δεν έχει ήδη ενταχθεί δεν έχει ήδη ενταχθεί 

και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί 

Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτεςΕγκεκριμένες τεχνικές µελέτεςΕγκεκριμένες τεχνικές µελέτεςΕγκεκριμένες τεχνικές µελέτες τελικού σταδίουτελικού σταδίουτελικού σταδίουτελικού σταδίου και τις εγκρίσεις και τις

που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης 

Τεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότηταςΤεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότηταςΤεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότηταςΤεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότητας  

Πρόσφατα στοιχεία αναλύσεωνΠρόσφατα στοιχεία αναλύσεωνΠρόσφατα στοιχεία αναλύσεωνΠρόσφατα στοιχεία αναλύσεων ποιότητας νερού από διαπιστευμένα εργαστήρια, εφόσον 

Βεβαίωση κυριότητας της έκτασηςΒεβαίωση κυριότητας της έκτασηςΒεβαίωση κυριότητας της έκτασηςΒεβαίωση κυριότητας της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο από αρμόδιο φορέα, 

Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ΑρχήςΑπόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ΑρχήςΑπόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας ΑρχήςΑπόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί αποδοχής του συστήματος 

σκευής έργου με αξιολόγηση της μελέτης», όπου αυτό εφαρμόζεται

Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότητα

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροήςεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροήςεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροήςεγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Για τις τυχόν απαιτούμενες προμήθειες τεκμηρίωσητεκμηρίωσητεκμηρίωσητεκμηρίωση    του προϋπολογισμού της του προϋπολογισμού της του προϋπολογισμού της του προϋπολογισμού της 

Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του ΔικαιούχουΔιοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του ΔικαιούχουΔιοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του ΔικαιούχουΔιοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου 

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για 

οικονομική του ικανότηταοικονομική του ικανότηταοικονομική του ικανότηταοικονομική του ικανότητα  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργουΧρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργουΧρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργουΧρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησηςΒεβαίωση λειτουργίας και συντήρησηςΒεβαίωση λειτουργίας και συντήρησηςΒεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης του έργου/προμήθειας από τον αρμόδιο φορέα

Πλάνο/Δράσεις ΔημοσιότηταςΠλάνο/Δράσεις ΔημοσιότηταςΠλάνο/Δράσεις ΔημοσιότηταςΠλάνο/Δράσεις Δημοσιότητας του αιτούμενου έργου / προμήθειας 

: σχετικά έγγραφα με προεκτίμηση κόστους από τους Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας ή εκτιμήσεις της Υπηρεσίας για τα σχετικά κόστη.  

Δαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιώνΔαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιώνΔαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιώνΔαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιών: έγγραφο της αρμόδιας εφορείας 

αρχαιοτήτων, με αναφορά στην καταρχήν εκτίμηση/προσδιορισμό των απαιτούμενων 

αρχαιολογικών δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου και το χρονοδιάγραμμα. 

σχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςσχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςσχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςσχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ, όπου 
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επιθυμητού εξοπλισμού, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην 

παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει, ώστε τελικά, η προτεινόμενη 

της πρότασης που είναι απαραίτητα ανάλογα με το είδος της 

ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την ααααρμοδιότητα ρμοδιότητα ρμοδιότητα ρμοδιότητα 

δεν έχει ήδη ενταχθεί δεν έχει ήδη ενταχθεί δεν έχει ήδη ενταχθεί δεν έχει ήδη ενταχθεί 

 

και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις 

που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης 

ποιότητας νερού από διαπιστευμένα εργαστήρια, εφόσον 

όπου θα υλοποιηθεί το έργο από αρμόδιο φορέα, 

ή του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί αποδοχής του συστήματος 

σκευής έργου με αξιολόγηση της μελέτης», όπου αυτό εφαρμόζεται 

Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότηταΣτοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότητα της πρότασης 

του προϋπολογισμού της του προϋπολογισμού της του προϋπολογισμού της του προϋπολογισμού της 

Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για 

του έργου/προμήθειας από τον αρμόδιο φορέα 

: σχετικά έγγραφα με προεκτίμηση κόστους από τους Οργανισμούς Κοινής 

: έγγραφο της αρμόδιας εφορείας 

ρισμό των απαιτούμενων 

αρχαιολογικών δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου και το χρονοδιάγραμμα.  

από τη ΡΑΕ, όπου 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης  πραγματοποιείται από την Τεχνική 

Γραμματεία, στη βάση των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης.     

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του ΥΠΕΣ, ανά Ομάδα επιλέξιμων δράσεων (Άμεση Αξιολόγηση).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ     

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.filodimos.ypes.gr 

ή μέσω του  www.ypes.gr.    

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις παρέχονται από την  Τεχνική Γραμματεία: 

2131364 726, 2131364 728. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης  πραγματοποιείται από την Τεχνική 

Γραμματεία, στη βάση των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης.     

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του ΥΠΕΣ, ανά Ομάδα επιλέξιμων δράσεων (Άμεση Αξιολόγηση).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ         

ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.filodimos.ypes.gr 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις παρέχονται από την  Τεχνική Γραμματεία: 
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης  πραγματοποιείται από την Τεχνική 

Γραμματεία, στη βάση των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης.      

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του ΥΠΕΣ, ανά Ομάδα επιλέξιμων δράσεων (Άμεση Αξιολόγηση). 

ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.filodimos.ypes.gr 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις παρέχονται από την  Τεχνική Γραμματεία: 


