
 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος»
Για τη σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης

 (Master plan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  
 

    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση 
Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ύδρευσης
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Ύδρευσης και σύνταξη /επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. 

 

Ειδικότερα:  
 

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterΣύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterΣύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterΣύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master

Πρόκειται για τη σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι 
που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα 
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Tα Σχέδια (Master
εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους και Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης 
Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των 
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει
Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων. Η υλοποίηση 
των Σχεδίων θα γίνει σε μεγάλες ΔΕΥ
εξυπηρετούν πληθυσμό πληθυσμό πληθυσμό πληθυσμό ≥40.000 κατοίκων40.000 κατοίκων40.000 κατοίκων40.000 κατοίκων

 

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την 
ποιοτική διαχείριση των υδάτ
αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου 
σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.  

Όπως αναφέρεται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ, η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει 
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Μετά την έγκρισή 
τους τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων. Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα 
χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί 
πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας 
Νερού».  

 

Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρι
Λεκάνης Απορροής Ποταμού 
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι 
Πλημμύρας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων 
Υδάτων.  

 

Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης 
που εξυπηρετούν πληθυσμό πληθυσμό πληθυσμό πληθυσμό 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │    Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος»
Για τη σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης

(Master plan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
 

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ύδρευσης για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων 
Ύδρευσης και σύνταξη /επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.  

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterΣύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterΣύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterΣύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master    plan) plan) plan) plan)     

Πρόκειται για τη σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι 
που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα 
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Tα Σχέδια (Master
εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους και Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης 

ροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των 
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι 
Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων. Η υλοποίηση 
των Σχεδίων θα γίνει σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης που 

40.000 κατοίκων40.000 κατοίκων40.000 κατοίκων40.000 κατοίκων. 

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)(ΣΑΝ)(ΣΑΝ)(ΣΑΝ)    

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την 
ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την 
αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου 
σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.   

Όπως αναφέρεται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ, η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει 
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Μετά την έγκρισή 
τους τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων. Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα 
χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί 
πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας 

Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρι
Λεκάνης Απορροής Ποταμού για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των 
προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι 
Πλημμύρας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων 

Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης 
πληθυσμό πληθυσμό πληθυσμό πληθυσμό ≥20.000 κατοίκων.20.000 κατοίκων.20.000 κατοίκων.20.000 κατοίκων.  
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«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» 
Για τη σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης 

(Master plan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 

Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   

ων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να 

σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων 

Πρόκειται για τη σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι 
που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα 
απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Tα Σχέδια (Master plan) θα 
εκπονηθούν από τις ΔΕΥΑ/Δήμους και Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης 

ροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των 
να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι 

Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων. Η υλοποίηση 

Α ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης που 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την 
ων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την 

αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου 

Όπως αναφέρεται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ, η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει κατά 
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Μετά την έγκρισή 
τους τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων. Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα 
χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί 
πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας 

Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης 
για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των 

προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι 
Πλημμύρας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων 

Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού ύδρευσης 



 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 

Ειδικότερα:  

 60.000€ για Master plan των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν 
πληθυσμό ≥ 40.000 κατοίκων

 60.000€ για ΣΑΝ των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό 
≥ 20.000 κατοίκων  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες εκπόνησης μελετών.  

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (23/1/2019).

    

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ    

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτωνέναρξη υποβολής αιτημάτωνέναρξη υποβολής αιτημάτωνέναρξη υποβολής αιτημάτων
παρούσας πρόσκλησης (23/1/201923/1/201923/1/201923/1/2019
αιτημάτων ορίζεται η 10η  Μαΐου 2019.10η  Μαΐου 2019.10η  Μαΐου 2019.10η  Μαΐου 2019.

Οι υποψήφιοι Δήμοι / ΔΕΥΑ / Σύνδεσμοι ύδρευσης, υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης 
υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο 
ταχυδρομική διεύθυνση:  

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή του αιτήματος του δήμου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα 
Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑπόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑπόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑπόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Συνδέσμου ύδρευσης, περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  Στην περίπτωση 
που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ 
ολοκλήρου, 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 π

 Τεχνικό ΔελτίοΤεχνικό ΔελτίοΤεχνικό ΔελτίοΤεχνικό Δελτίο.  

 Σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης ΥδάτωνΣύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης ΥδάτωνΣύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης ΥδάτωνΣύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων

 

    

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │    Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ    

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000,00 ευρώ (

για Master plan των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν 
κατοίκων 

για ΣΑΝ των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες εκπόνησης μελετών.   

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (23/1/2019). 

     

έναρξη υποβολής αιτημάτωνέναρξη υποβολής αιτημάτωνέναρξη υποβολής αιτημάτωνέναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της 
23/1/201923/1/201923/1/201923/1/2019) και ως ημερομηνία λήξηςημερομηνία λήξηςημερομηνία λήξηςημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

10η  Μαΐου 2019.10η  Μαΐου 2019.10η  Μαΐου 2019.10η  Μαΐου 2019. 

Οι υποψήφιοι Δήμοι / ΔΕΥΑ / Σύνδεσμοι ύδρευσης, υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης 
υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
ΣτΣτΣτΣταδίου 27,  Αθήνα, Τ.Κ. 101 83αδίου 27,  Αθήνα, Τ.Κ. 101 83αδίου 27,  Αθήνα, Τ.Κ. 101 83αδίου 27,  Αθήνα, Τ.Κ. 101 83    

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή του αιτήματος του δήμου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα 
Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑπόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑπόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑπόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου / διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Συνδέσμου ύδρευσης, περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  Στην περίπτωση 

το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ 
ολοκλήρου, 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.  

Σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης ΥδάτωνΣύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης ΥδάτωνΣύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης ΥδάτωνΣύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων. 
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15.000.000,00 ευρώ (€). 

για Master plan των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν 

για ΣΑΝ των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία 

ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της 
της προθεσμίας υποβολής των 

Οι υποψήφιοι Δήμοι / ΔΕΥΑ / Σύνδεσμοι ύδρευσης, υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης 
Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι 

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής ΠολιτικήςΥπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής    

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή του αιτήματος του δήμου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: 

/ διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ - 
Συνδέσμου ύδρευσης, περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  Στην περίπτωση 

το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ 
ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω 
απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
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Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσε
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα 
των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης 
στο πρόγραμμα. 

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗ

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος παρέχονται από 

τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η 

πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ype

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης │    Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

ΓΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα 
των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ      

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος παρέχονται από 

τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η 

πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ype
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ων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα 
των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης 

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος παρέχονται από 

τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η 

πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).  


