ΝΟΜΟ 4314/2014
Οξηζκφο: «Δλδηάκεζνο θνξέαο»: θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο πνπ
ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε κίαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο ή
εθηειεί θαζήθνληα εμ νλφκαηνο κίαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε κε δηθαηνχρνπο
πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο.
Άξζξν 13
Δνδιάμεζοι Φοπείρ
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία
εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΠ ΤΠΟΓΟΜΔ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, νξίδνληαη νη
Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ΔΠ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο,
νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο ηνπ αλσηέξσ ΔΠ γηα πξάμεηο ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν πλνρήο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΑΑ, νξίδνληαη νη Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ΔΠ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηε
δηαρείξηζε κέξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 1.3.4γ ηνπ ΔΠΑ
2014 - 2020.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο δχλαηαη λα
νξίδνληαη Δλδηάκεζνη Φνξείο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο
Σνκεαθνχ ΔΠ ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ
ιφγσ ΔΠ γηα πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
4. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε δχλαηαη λα νξίδνληαη Δλδηάκεζνη
Φνξείο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο Πεξηθεξεηαθνχ ΔΠ ή
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΠ γηα
πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.
5. Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 3 θαη 4 δχλαηαη λα νξηζηνχλ σο Δλδηάκεζνη
Φνξείο πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ - ΔΠΑ:
α) ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 60/2007 (Α'64),
β) λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ θαη κε
επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ, ζηα νπνία αλαηίζεηαη θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο ηνπ π.δ. 98/1996, έλαληη θάιπςεο ιεηηνπξγηθψλ θαη κφλν

δαπαλψλ, ε άζθεζε θαζεθφλησλ δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ππφ ηελ άκεζε
επνπηεία θαη έιεγρφ ηεο,
γ) δεκφζηα ππεξεζία ή ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
επνπηεπφκελα απφ ην θξάηνο, ην νπνίν αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο βάζεη
ηζρχνπζαο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο.
6. Οη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3614/2007 νξηζζέληεο Δλδηάκεζνη Φνξείο
Γηαρείξηζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά
ηνπο γηα ηα έξγα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 20072013 πνπ κεηαθέξνληαη ζε Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 20142020, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο
νξηζκνχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαζνξίδνληαη ζε
πξάμεηο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ πνπ εθδίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
7. α) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
φπνπ απαηηείηαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ
εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, δχλαηαη λα νξίδνληαη Δλδηάκεζνη Φνξείο,
νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε κέξνπο ΔΠ ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ελ ιφγσ ΔΠ, γηα δξάζεηο νινθιεξσκέλσλ
ρσξηθψλ επελδχζεσλ ή βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
123 παξ. 7 θαη 6 ηνπ Καλνληζκνχ αληίζηνηρα.
β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη φπνπ
απαηηείηαη ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηάξρε, ζα θαζνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο
ησλ ΔΓΔΣ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ γηα ηελ
πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνχ θαη ην άξζξν
42 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013, ηα νπνία είλαη ππφ ηε δηαρεηξηζηηθή
επζχλε ησλ ΠΔΠ.
8. Οη Δλδηάκεζνη Φνξείο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:
αα) λα έρνπλ θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ
ηθαλφηεηά ηνπο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ
ζα ηνπο αλαηεζεί,
ββ) λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ
πξνγξάκκαηνο ή ηκήκαηφο ηνπ. Δλδηάκεζνη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε
πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαη απάηεο, θαηφπηλ πνξηζκάησλ ειέγρσλ,
απνθιείνληαη απηνδίθαηα, θαη κέρξη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα επηβιεζέληα
δηνξζσηηθά κέηξα, απφ κειινληηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.
9. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη Δλδηάκεζνη Φνξείο, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηνχλ απφ απηνχο ζε άιινπο Δλδηάκεζνπο
Φνξείο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 34, 37 θαη 38 ηνπ Καλνληζκνχ.

Δξειδίκεςζη εθαπμογήρ ηος ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-2020 /
ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 14: Γιαηήπηζη και πποζηαζία ηος
πεπιβάλλονηορ – πποαγωγή ηηρ αποδοηικήρ σπήζηρ ηων πόπων
Θεμαηικόρ ζηόσορ 6:
Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ
κέζσ δξάζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο
ησλ απνβιήησλ θαη ησλ πδάησλ, εκβιεκαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα βειηίσζε θαη
αλαδσνγφλεζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα κείσζε ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ θαη πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

Δπενδςηική Πποηεπαιόηηηα 6i:
Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο

Δπάζη 14.6i.27.10.1: Δημιοςπγία μονάδων επεξεπγαζίαρ ιλύορ από ΕΕΛ
Πεπιγπαθή δπάζηρ 14.6i.27.10.1
Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) πξνβιέπεη ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο γηα ηε δηαρείξηζε ηιχνο απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ:


Δμππεξέηεζε γεηηνληθψλ ΔΔΛ αζηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997 απφ ηηο ΔΔΛ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ
πεξηνρψλ γηα βηνινγηθή μήξαλζε θαη ελεξγεηαθή αλάθηεζε



Γεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε νιηγάξηζκσλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο
ηιχνο, ζπλδεδεκέλεο κε κεγάιεο θαη κεζαίεο ΔΔΛ, θαηά πξνηεξαηφηεηα επ’ σθειεία
ηεο γεσξγίαο.
Η δηαρείξηζε ηεο ηιχνο πξνβιέπεηαη κέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ παξαθάησ κεζνδνινγηθψλ
επηινγψλ:


Πξνψζεζε ηεο ζπγθεληξσκέλεο ηιχνο ζε κνλάδεο παξαγσγήο εδαθνβειηησηηθψλ –
αλάπηπμε κνλάδσλ ζπλεπεμεξγαζίαο ξεπκάησλ απνβιήησλ νξγαληθήο πξνέιεπζεο.



Αλάπηπμε κνλάδσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ελεξγεηαθή
πξνηεξαηφηεηα ζηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ηα κεγάια λεζηά.



αλάθηεζε,

θαηά

Αλάπηπμε κνλάδσλ ειηαθήο μήξαλζεο θαη πξνψζεζε ηεο μεξακέλεο ηιχνο ζηελ
ελεξγεηαθή αλάθηεζε.
Σν ΔΠΠΔΡΑΑ 2007-2013 είρε ελεξγνπνηήζεη ηελ Πξφζθιεζε 4.08 ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
ππνβιήζεθε κεγάινο αξηζκφο ψξηκσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ
δηαρείξηζεο ηιχνο απφ ΔΔΛ, ε νπνία δελ νδήγεζε κελ ζε ζεκαληηθέο εληάμεηο ιφγσ ηεο
δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πνπ μεθίλεζε ηνλ Απξίιην 2014, ζπλεπάγεηαη φκσο φηη
ππάξρεη εηνηκφηεηα απφ πιεπξάο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ (ΓΔΤΑ θαη Γήκνη) γηα ηελ θαηάζεζε
ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ.
Η πξφζθιεζε 4.08 αθνξνχζε ζε έξγα πξφζζεηεο επεμεξγαζίαο ηιχνο, πνπ παξαγφηαλ ζε
πθηζηάκελε ΔΔΛ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε δξαζηηθή κείσζε παζνγφλσλ
(πγεηνλνπνίεζε) ηεο ηιχνο ή/θαη ε δξαζηηθή αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζηεξεψλ ψζηε λα
θαηαζηεί αζθαιέζηεξε θαη κε κεγαιχηεξεο επηινγέο ε κεηέπεηηα δηάζεζε θαη ελ γέλεη
αμηνπνίεζή ηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ ε αξρηθή ηιχο λα ηθαλνπνηεί ηα φξηα βαξέσλ
κεηάιισλ ή/θαη νξγαληθψλ νπζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.
Η ελεξγνπνίεζε ηεο δξάζεο ζα γίλεη θαηφπηλ ηεο έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν απηνδέζκεπζεο πνπ αθνξά ηελ επελδπηηθή πξνηεξαηφηεηα
6i.

Υπημαηοδοηικό ζσήμα
Πίνακαρ 1: Πποϋπολογιζμόρ Γπάζηρ 14.6i.27.10.1

ύνολο Υώπαρ (Σαμείο ςνοσήρ)
ςνολικό Κόζηορ (α)
Γημόζια Γαπάνη (β)

36.000.000 €
1

Δλσζηαθή πλδξνκή (γ)
Δζληθή πκκεηνρή (δ)
Ιδιωηική ςμμεηοσή (ε)

36.000.000 €
30.600.000 €
5.400.000 €

1

Η επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε ζε επίπεδν πξφζθιεζεο θαη πξάμεο ζα εμαξηεζεί απφ ρεηξηζκφ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
απνβιήησλ ζε ζρέζε κε πιαίζην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ΤΓΟ

Γςνηηικοί δικαιούσοι
Η εμεηδίθεπζε ηεο δξάζεο αθνξά ζε ΓΔΤΑ θαη Γήκνπο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο αληίζηνηρεο
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ

Θεμαηικόρ ζηόσορ 6
Δπενδςηική Πποηεπαιόηηηα 6ii
Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ
πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο.

Δπάζειρ 14.6ii.29.14-16: Βεληίωζη ηηρ ζςλλογήρ και επεξεπγαζίαρ
αζηικών λςμάηων
Πεπιγπαθή δπάζηρ
Η πξνηεηλφκελε δξάζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 29 ηνπ Δ.Π.:


Γξάζε 14: Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
αζηηθψλ ιπκάησλ



Γξάζε 15: Οινθιήξσζε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ
(ΔΔΛ) γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ Β' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο
> 15.000 η.π. θαη δηάζεζε ζε θαλνληθφ απνδέθηε) θαη ζηαδηαθή νινθιήξσζε Γ'
πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο 2.000 ‐ 15.000 η.π.) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία
91/271/ΔΟΚ



Γξάζε 16: Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο Δγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
γηα ηελ επίηεπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμφδνπ

πγθεθξηκέλα, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε:







Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ
ιπκάησλ
Οινθιήξσζε ππνδνκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ (ΔΔΛ) γηα ηελ
θάιπςε ησλ ππνιεηπφκελσλ νηθηζκψλ Β' πξνηεξαηφηεηαο (πιεζπζκφο > 15.000 η.π.
θαη δηάζεζε ζε θαλνληθφ απνδέθηε) θαη ζηαδηαθή νινθιήξσζε Γ' πξνηεξαηφηεηαο
(πιεζπζκφο 2.000 ‐ 15.000 η.π.) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ
Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ Δγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ γηα ηελ
επίηεπμε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εμφδνπ
Δίλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ζην ηνκεαθφ πξφγξακκα πξνζθιήζεσλ Γεκφζηαο
Γαπάλεο 200.000.000,00 € γηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα (θαη. 3) , ζηα ΠΔΠ θαη ζην
ηνκεαθφ Γεκφζηαο Γαπάλεο 242.278.708,24 € γηα εκπξνζζνβαξή λέα έξγα εθ ησλ
νπνίσλ ΓΓ 72.278.708,24 € γηα λέα έξγα (θαη. 2) κε ζχκβαζε θαη Γεκφζηαο Γαπάλεο
170.000.000 € γηα λέα έξγα (θαη. 2) ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή κε ηεχρε
δεκνπξάηεζεο. Δπίζεο Γεκφζηαο Γαπάλεο 200.000.000,00 € εθρσξνχληαη ζηελ
ΔΓΑ ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο γηα ηα κεγάια έξγα θαηαζθεπήο δηθηχσλ θαη ΔΔΛ ΡαθήλαοΑξηέκηδαο θαη Νέαο Μάθξεο-Μαξαζψλα.

Υπημαηοδοηικό ζσήμα

Πίνακαρ 2: Πποϋπολογιζμόρ
ςνολικό Κόζηορ (α)
Γημόζια Γαπάνη (β)
Δλσζηαθή πλδξνκή (γ)
Δζληθή πκκεηνρή (δ)
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα εκπξνζζνβαξή έξγα
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα κεγάια έξγα
Ιδιωηική ςμμεηοσή (ε)

ύνολο Υώπαρ (Σαμείο ςνοσήρ)
642.278.708,24
642.278.708,24
545.936.902,00
96.341.806,24
42.278.708,24
200.000.000,00
200.000.000,00

Γςνηηικοί δικαιούσοι
Οη ΓΔΤΑ (Ν. 1069/1980), νη Γήκνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ΓΔΤΑ (Ν. 3852/2010) , νη χλδεζκνη
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. γηα ηελ Αηηηθή, ε ΔΤΑΘ Α.Δ. (Κεληξηθφο Σνκέαο
Θεζζαινλίθεο).

Δπάζειρ 14.6ii.30.17-23: Πποζηαζία και Διασείπιζη ηων Υδαηικών Πόπων
Πεπιγπαθή δπάζηρ
Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 30 ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 6ii πνπ
αθνξνχλ ζε:










Παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ)
θαη ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ
Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηα χδαηα θνιχκβεζεο ηελ πεξίνδν 2014‐ 2020
Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Πξφιεςε θαη Έιεγρν ηεο
Ρχπαλζεο (Integrated Pollution Preventionand Control (96/61/ΔΚ θαη 2008/1/ΔΚ)
ζρεηηθά κε ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο
Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξξχπαλζε
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο (91/676/ΔΟΚ)
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο
ηιχνο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ζηε γεσξγία (Οδεγία 86/278/ΔΟΚ)
Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ ππνπεξηνρψλ
/Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο.
Δθαξκνγή ηεο αξρήο αλάθηεζεο θφζηνπο, θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Άξζξνπ
9 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ ΔΚ
Έξγα χδξεπζεο λήζνπ Κέξθπξαο, Παμψλ, Καξδίηζαο θιπ
Έξγα αθαιάησζεο ζε λεζηά-ηνπξηζηηθνχο πφινπο κε πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο
λεξνχ

Δίλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ζην ηνκεαθφ πξφγξακκα πξνζθιήζεσλ π/π δεκφζηαο δαπάλεο
30.000.000,00 € γηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα (θαη. 3) (χδξεπζε Παμψλ, θξάγκα νχξπεοΜαπξνκκάηη, χδξεπζε Καξδίηζαο απφ ιίκλε κνθφβνπ, επεμεξγαζία Αλάβαινπ), π/π
δεκφζηαο δαπάλεο 16.000.000,00 € γηα εκπξνζζνβαξή λέα έξγα αθαιάησζεο ζε λεζηάηνπξηζηηθνχο πφινπο κε πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο λεξνχ θαη π/π δεκφζηαο δαπάλεο
230.470.588,24 € γηα ηα κεγάιν έξγν «Έξγα χδξεπζεο λήζνπ Κέξθπξαο».

Υπημαηοδοηικό ζσήμα
Πίνακαρ 3: Πποϋπολογιζμόρ
ςνολικό Κόζηορ (α)
Γημόζια Γαπάνη (β)
Δλσζηαθή πλδξνκή (γ)
Δζληθή πκκεηνρή (δ)
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα εκπξνζζνβαξή έξγα
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα κεγάια έξγα
Ιδιωηική ςμμεηοσή (ε)

ύνολο Υώπαρ (Σαμείο ςνοσήρ)
276.470.588,24
276.470.588,24
235.000.000,00
41.470.588,24
16.000.000,00
30.000.000,00
230.470.588,24

Γςνηηικοί δικαιούσοι
Η ΔΓΤ/ΤΠΑΠΔΝ, νη ΓΔΤΑ (Ν. 1069/1980), νη Γήκνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ΓΔΤΑ (Ν. 3852/2010)
, νη χλδεζκνη Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. γηα ηελ Αηηηθή, ε ΔΤΑΘ Α.Δ.
(Κεληξηθφο Σνκέαο Θεζζαινλίθεο), ε ΔΤΓΔ/ΚΤΤ Σκήκα Κέξθπξαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Τπνδνκψλ.

Δπάζειρ 14.6ii.31.24-30: Βεληίωζη ηηρ Ποιόηηηαρ και ηηρ Επάπκειαρ ηων
Υδαηικών Πόπων
Πεπιγπαθή δπάζηρ
Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο ηνπ εηδηθνχ ζηφρνπ 31 ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 6ii πνπ
αθνξνχλ ζε:


Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ λεξνχ γηα
φιεο ηηο ρξήζεηο
 Πξνζδηνξηζκφ, θαηαγξαθή, έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ απνιήςεσλ
επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ θαη απνζήθεπζεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ
 εκεηαθέο πεγέο απνξξίςεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε
 Αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε χδαηνο
 Δπαηζζεηνπνίεζε Υξεζηψλ θαη ελίζρπζε ησλ Δηαηξηθψλ ρέζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο
 Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο (πνηφηεηα, πνζφηεηα, πηέζεηο,
ρξήζε) ησλ πδάησλ ηεο ρψξαο
 Πξνψζεζε απνδνηηθήο θαη αεηθφξνπ ρξήζεο ηνπ λεξνχ
 Πεξηνξηζκφ ησλ δηαξξνψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο
 Σε δηαρείξηζε πδάησλ ζηε ιεθάλε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ (δηυιηζηήξην λεξνχ, έξγα
κεηαθνξάο λεξνχ)
Δίλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ζην ηνκεαθφ πξφγξακκα πξνζθιήζεσλ π/π Γεκφζηαο
Γαπάλεο 22.000.000,00 € γηα εκπξνζζνβαξή λέα έξγα πεξηνξηζκνχ δηαξξνψλ ζε δίθηπα
χδξεπζεο, π/π Γεκφζηαο Γαπάλεο 30.000.000,00 € γηα ην έξγν δηαρείξηζεο πδάησλ ζηε
ιεθάλε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 2 Μ€ γηα κειέηεο σξίκαλζεο θαη π/π
Γεκφζηαο Γαπάλεο 48.000.000,00 € γηα δξάζεηο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ φπσο ην
δίθηπν παξαθνινχζεζεο λεξψλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ, πηζαλή αλαζεψξεζε κεηά ην
2016 ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ιεθαλψλ απνξξνήο, θ.ι.π.. Απφ ηα 48.000.000 ηεο ΔΓΤ
ιακβάλνληαη 8.000.000 σο εκπξνζζνβαξή /λέα θαη 40.000.000 σο ηκεκαηνπνηεκέλα. Σν
ππφινηπν 30.000.000 ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο είλαη ην λέν έξγν δηαρείξηζεο πδάησλ ζηε
ιεθάλε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ.

Υπημαηοδοηικό ζσήμα
Πίνακαρ 4: Πποϋπολογιζμόρ
ςνολικό Κόζηορ (α)
Γημόζια Γαπάνη (β)
Δλσζηαθή πλδξνκή (γ)
Δζληθή πκκεηνρή (δ)
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα εκπξνζζνβαξή έξγα
Δθ ηεο νπνίαο γηα ηα ηκεκαηνπνηεκέλα έξγα
Ιδιωηική ςμμεηοσή (ε)

ύνολο Υώπαρ (Σαμείο ςνοσήρ)
100.000.000,00
100.000.000,00
85.000.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00

Γςνηηικοί δικαιούσοι
Η ΔΓΤ/ΤΠΑΠΔΝ, νη ΓΔΤΑ (Ν. 1069/1980), νη Γήκνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ΓΔΤΑ (Ν. 3852/2010)
, νη χλδεζκνη Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. γηα ηελ Αηηηθή, ε ΔΤΑΘ Α.Δ.
(Κεληξηθφο Σνκέαο Θεζζαινλίθεο).

Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ 15: ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ
ΔΣΠΑ
Δπάζη 15.34.2: Υποζηήπιξη θοπέων για ωπίμανζη και αποηελεζμαηική
ςλοποίηζη ππάξεων
Πεπιγπαθή δπάζηρ
ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα
πξνβιέπεηαη ε ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ σξίκαλζε αιιά θαη ηελ
πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Δ.Π.
Η ππνζηήξημε γηα ηελ έγθαηξε θαη άξηηα νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ έξγσλ
πεξηιακβάλεη:


Δθπφλεζε ή επηθαηξνπνίεζε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη θφζηνπο – νθέινπο, θαη
ζχληαμε Αηηήζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο γηα Μεγάια Έξγα.



Σερληθνί ζχκβνπινη γηα σξίκαλζε, έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ κειεηψλ ησλ έξγσλ.



Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ή/θαη άιινπ είδνπο ππνζηεξηθηηθέο/
πξνπαξαζθεπαζηηθέο κειέηεο (π.ρ. εθηίκεζεο απαιινηξηνπκέλσλ εθηάζεσλ) γηα ηελ
πινπνίεζε έξγσλ.

Η ππνζηήξημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλεη:


Σερληθνί
ζχκβνπινη
ππνζηήξημεο
(επηηφπηα
ππνζηήξημε,
κειέηεο,
εκπεηξνγλσκνζχλεο,
αλάπηπμε
ινγηζκηθνχ/
Π)
γηα
έληαμε,
δηνίθεζε,
παξαθνινχζεζε, επίβιεςε, επαιήζεπζε, έιεγρν θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ.
Η δξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγηα κε ην ΔΠ “Σερληθή Βνήζεηα” 2014-2020.

Υπημαηοδοηικό ζσήμα
Πίνακασ 2: Προϋπολογιςμόσ

Λιγότερο
Περιυέρειες
Ανεπτσγμένες σε Μετάβαση
Περιυέρειες
Σσνολικό Κόστος (α)
Δημόσια Δαπάνη (β)
Ενωζιακή Συνδρομή (γ)
Εθνική Συμμεηοχή (δ)

1.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
200.000,00

2.700.000,000
2.700.000,000
2.160.000,00
540.000,00

Περισσότερο
Ανεπτσγμένες
Περιυέρειες
500.000,00
500.000,00
400.000,00
100.000,00

Γςνηηικοί δικαιούσοι
ΔΡΓΟΔ ΑΔ, Γηεπζχλζεηο θαη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ, Αηηηθφ
Μεηξφ ΑΔ, Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, Τπεξεζίεο άιισλ
Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ,
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ), Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ
Απνβιήησλ (ΦνΓΑ), θιπ

Δπάζη 15.35.1: Ενίζσςζη ηηρ Διασειπιζηικήρ επάπκειαρ ηων Δικαιούσων
Πεπιγπαθή δπάζηρ
ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα
πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ /
ελδηάκεζσλ θνξέσλ ηνπ ΔΠ, φπσο απηέο απνξξένπλ σο απνηέιεζκα αλαγθψλ ή θαη ησλ
ζρεηηθψλ κειεηψλ / αμηνινγήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ ηφρνπ 3 ηνπ
ΔΠ «Σερληθή Βνήζεηα 2014-20» θαη πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφγξακκα εθείλν, ή
εηδηθφηεξεο δξάζεηο γηα ελίζρπζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΔΠ, φπσο απηέο ελδερνκέλσο ζα
αλαδεηρζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δξάζεηο Σερληθψλ
πκβνχισλ Τπνζηήξημεο Γηθαηνχρσλ (επηηφπηα ππνζηήξημε, κειέηεο, εκπεηξνγλσκνζχλεο,
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ/ Π) γηα έληαμε, δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε, επίβιεςε θαη νινθιήξσζε
ησλ έξγσλ, ζπζηήκαηα, ππνδνκέο θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαζψο θαη
παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθξίβσζε εηδηθψλ αλαγθψλ Γηθαηνχρσλ.
ην πιαίζην απηφ ζα πεξηιεθζνχλ, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
(ιεηηνπξγηθά, πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο θιπ.) ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ ή κειέηεο κεκνλσκέλσλ
έξγσλ ησλ θνξέσλ απηψλ, νη νπνίεο δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠ «Σερληθή Βνήζεηα
2014-2020».
Δπηπιένλ, ζα ππνζηεξηρζνχλ, εθ’ φζνλ απαηηεζεί, ην ζρέδην δξάζεο θαη ηα κέηξα ελίζρπζεο
ηεο ηθαλφηεηαο ελδηάκεζσλ θνξέσλ θαη δηθαηνχρσλ, φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
αλαγθαηφηεηα θάιπςεο ησλ γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ αηξεζηκνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην Δ.Π.
ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-2020.
Η δξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγηα κε ην ΔΠ “Σερληθή Βνήζεηα” 2014-2020.

Χρηματοδοτικό ςχήμα
Πίνακασ 2: Προϋπολογιςμόσ
Λιγόηεπο
Ανεπηςγμένερ
Πεπιθέπειερ

Πεπιθέπειερ ζε
Μεηάβαζη

Πεπιζζόηεπο
Ανεπηςγμένερ
Πεπιθέπειερ

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

Δλσζηαθή πλδξνκή (γ)

800.000,00

400.000,00

400.000,00

Δζληθή πκκεηνρή (δ)

200.000,00

100.000,00

100.000,00

ςνολικό Κόζηορ (α)
Γημόζια Γαπάνη (β)

Γςνηηικοί δικαιούσοι
ΔΡΓΟΔ ΑΔ, Γηεπζχλζεηο θαη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, Οξγαληζκφο
Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ, Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ, Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ
θνξέσλ ηνπ, Τπεξεζίεο άιισλ Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ),
Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ), θιπ

