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Δ.Ε.Υ.Α. και ΕΣΠΑ 2007-2013

Μιχάλης Ταμήλος, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Οι ρυθμίσεις του Ν.1069/80 που προέβλεπαν με το άρθρο 13 τη χρηματοδότηση των έργων
και μελετών Τ.Α. & Β.Κ. από το ΠΔΕ, με δωρεάν επιχορήγηση 35% του προϋπολογισμού των
και 65% συνεισφορά των, ήταν η αφετηρία για μια ορθολογική διαχείριση και μακροχρόνιο
σχεδιασμό των ΔΕΤΑ και τίς οδήγησε στο να αποτελέσουν τους κύριους διαχειριστές στη
χώρα μας- υδατικών πόρων- πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων.
το χρονικό αυτό διάστημα, περίπου μια 30ετία, έχουν εκτελέσει και λειτουργούν
σημαντικότατα έργα σε ένα τομέα με ιδιαίτερα μεγάλη αναπτυξιακή σημασία και ιδιαίτερα
ευαίσθητο κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
Ενδεικτικά μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί 230 ΔΕΤΑ με πληθυσμό, βάσει της απογραφής του
2001, 3.806.174 κατοίκους αλλά πραγματικό πληθυσμό 4,2 εκατ. κατοίκους ήτοι το 41% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας.
ΕΠΠΕΡΑΑ
τα πλαίσια της προκήρυξης του μέτρου 6.2 «Βασικά έργα υποδομής στον τομέα διαχείρισης
των υδάτων, δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην Κοινοτική
Νομοθεσία που αφορά στην προστασία περιβάλλοντος», εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 9
έργων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας, τα οποία ήταν συμπληρωματικά προς
άλλα ήδη εκτελεσθέντα και που καλύπτουν στους φορείς αυτούς τις απαιτήσεις της Οδηγίας
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91/271,

δηλαδή

επάρκεια

απαιτήσεων

σε

δίκτυα

αποχέτευσης

και

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση του 70% του πληθυσμού, καθώς και
εγκατάσταση δευτεροβάθμιας επεξεργασίας με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου.
Η χρηματοδότηση των έργων αυτών που αφορούσαν 9 ΔΕΤΑ ήταν ύψους 63.000.000 € και
αφορούν στις :
ΔΕΤΑ ερρών
ΔΕΤΑ Κατερίνης
ΔΕΤΑ Παραλίας Πιερίας
ΔΕΤΑ Ανατολικού Ολύμπου
ΔΕΤΑ Αλεξάνδρειας
ΔΕΤΑ Μεγάρων
ΔΕΤΑ Φρυσούπολης
ΔΕΤΑ Λευκίμμης
ΔΕΤΑ Νέας Κυδωνίας Φανίων (ΟΑΔΤΚ)
ΕΠΑ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΕΙΥΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Άξονας 2 : Προστασία και Διαχείριση Τδάτινων Πόρων – Σαμείο υνοχής
Έργα κατασκευής αποχετευτικού δικτύου και Ε.Ε.Λ. σε οικισμούς β΄ και γ΄ προτεραιότητας σε
εφαρμογή της Οδηγίας 91/271 (ΚΤΑ 5673/400/97) ήτοι :
 Ε.Ε.Λ. σε 163 οικισμούς : εκτιμώμενο κόστος 263.047.260 €
 Δίκτυα Αποχέτευσης σε 42 οικισμούς : εκτιμώμενο κόστος 517.785.230 €
 Έργα γέφυρες από το Γ΄ ΚΠ (αποχετευτικά δίκτυα) 970 οικισμοί : εκτιμώμενο κόστος
68.189.101 €
ύνολο : 849.021.591 €
Ε.Σ.Π.Α. στα πλαίσια των Π.Ε.Π.
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 Έργα που αφορούν αγωγούς σύνδεσης οικισμών με τις 3 (τρεις) εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (β΄
προτεραιότητα στην Ανατολική Αττική), δίκτυα αποχέτευσης οικισμών που θα συνδεθούν
με τις υφιστάμενες Ε.Ε.Λ.
 Έργα αποχέτευσης και νέες Ε.Ε.Λ. στην Ανατολική Αττική.
ύνολο Κόστους : 450.000.000 €
Γενικό ύνολο : 1.299.021 €
Άξονας 7
 Έλεγχος πόσιμου νερού, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. ‘Ήδη έχουν εγκριθεί μετά από
αξιολόγηση έργα μείωσης διαρροών σε 4 ΔΕΤΑ και αναμένεται να συνεχισθεί η
αξιολόγηση και των λοιπών προτάσεων
 Εξοπλισμός εργαστηρίων για τον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης,
σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Επιλεξιμότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ
 Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του υποψήφιου τελικού δικαιούχου.
 Ύπαρξη τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών συνοδευομένων από αποφάσεις
περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην α΄ φάση σχεδιασμού της Ε.Ε.Λ. ως και
στην Κ.Α.Α. με τα αντλιοστάσια και στον αγωγό διάθεσης (η πρόβλεψη για τα έργα θα
είναι για 40 έτη, εκτός των Η/Μ για 20 έτη, επίσης το μήκος των δικτύων αποχέτευσης για
έκταση 20ετίας).
 Δήλωση του Τπουργείου Περιβάλλοντος για τον έλεγχο των περιοχών NATURA.
 Φρηματοοικονομική ανάλυση σύμφωνα με προδιαγραφές του Τπουργείου Οικονομικών,
που θα περιλαμβάνει και διαχειριστικό σχέδιο λειτουργίας του συνολικού έργου.
 Αγορά γης ή έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης της έκτασης από τον τελικό δικαιούχο
(επιλέξιμη δαπάνη είναι ποσοστό 10% του κόστους έργου).
 Αδειοδότηση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.
 Δεξαμενή βοθρολυμάτων είναι επιλέξιμη δαπάνη στους οικισμούς γ΄ προτεραιότητας, η
δυναμικότητα της Ε.Ε.Λ. χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι το 140% του πληθυσμού
αιχμής.
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 Σριτοβάθμια επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για
αρδευτική χρήση είναι επιλέξιμες μόνο αν δικαιολογούνται από μελέτη διαχείρισης
υδατικών πόρων της περιοχής ή αν δεν υπάρχει ο φορέας ΔΕΤΑ θα πρέπει να
εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ή από δάνειο ή από ιδίους πόρους.
 Σα παντορροϊκά δίκτυα λαμβάνονται υπόψη ως υφιστάμενα δίκτυα, τμήμα δικτύου
αποχέτευσης δεν είναι επιλέξιμο προς ένταξη. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το
υπολειπόμενο τμήμα του δικτύου ώστε να καλυφθεί το 100% του πληθυσμού αιχμής.
(Α)

Φρηματοδότηση- Φρηματοδοτικό χήμα

Η κατανομή χρηματοδότησης είναι 35% (εθνικοί πόροι είτε Π.Δ.Ε. είτε τμήμα ιδίας συμμετοχής)65% κοινοτικοί πόροι
Σο χρηματοδοτικό σχήμα στις Δ.Ε.Τ.Α. είναι:

35%

12,25%

+

22,75%

65%

22,75%

=

100%

42,25%

* Ιδία συμμετοχή Δ.Ε.Τ.Α.
* ΥΠΑ μη επιλέξιμο
65%
σε αντιδιαστολή με τα έργα που εκτελούνται από Ο.Σ.Α., όπου δεν υπάρχει ιδία συμμετοχή και
ο ΥΠΑ είναι επιλέξιμος.
Παρουσιάζεται αύξηση της ιδίας συμμετοχής των Δ.Ε.Τ.Α., λόγω μείωσης της κοινοτικής
συνδρομής σε 65%.
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το Σαμείο υνοχής Α΄ η ιδία συμμετοχή ήταν 13% λόγω του ότι η κοινοτική συνδρομή ήταν
80%.
το Σαμείο υνοχής Β΄ η ιδία συμμετοχή ήταν 16,25%, γιατί η κοινοτική συνδρομή ήταν 75%.
(Β)

Όταν ένας Δήμος έχει Δ.Ε.Τ.Α. με διαχειριστική επάρκεια τότε αυτή είναι κύριος του

έργου, φορέας υλοποίησης του έργου και φορέας λειτουργίας.
Αν δεν έχει διαχειριστική επάρκεια η Δ.Ε.Τ.Α. θα πρέπει να συνάψει προγραμματική σύμβαση
με πιστοποιημένο φορέα για την υλοποίηση του έργου.
Από τις συζητήσεις με ορισμένες περιφέρειες παρατηρούμε τα εξής:
 Ορισμένες Δ.Ε.Τ.Α. υπέβαλαν ως Δήμοι τα στοιχεία για την προβλεπόμενη διαχειριστική
επάρκεια, ενώ έπρεπε να τά στείλουν ως Δ.Ε.Τ.Α.
 Κάποιες μικρές Δ.Ε.Τ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271 για τη
χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. δεν μπορούν να έχουν διαχειριστική επάρκεια
πλην όμως αν άλλη Δ.Ε.Τ.Α. εντός του ιδίου Νομού έχει ήδη διαχειριστική επάρκεια θα ήταν
δυνατόν να παράσχει τεχνική υποστήριξη με Προγραμματική ύμβαση σε όλες τις φάσεις του
έργου. Ομως η αμοιβή του φορέα υλοποίησης (μεγάλη Δ.Ε.Τ.Α.) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Όπως είναι γνωστό στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 είχαν εκδοθεί 2 προσκλήσεις για την
υποβολή προτάσεων που αναφέρονται στον άξονα 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών
πόρων» και ειδικότερα για τα έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασμένων λυμάτων
και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς β΄ και γ΄ προτεραιότητας με ισοδύναμο πληθυσμό
μεγαλύτερο των 2.000. Εξ αυτών 95 δράσεις αφορούν μικρές ΔΕΤΑ που δεν θα μπορούσαν
να έχουν διαχειριστική επάρκεια.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου εξαμήνου ο Πρόεδρος της ΕΔΕΤΑ και το Δ.. είχαν
συναντήσεις με τους :
α)

Τφυπουργό Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας, κ.Αρναουτάκη.

β)

Ειδικό Γραμματέα Τδάτων του Τπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Αλλαγής,
γ)

κ. Ανδρεαδάκη.

Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος Καθηγητή κ. Ανδρεόπουλο.
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Κατά την διάρκεια των συναντήσεων αυτών ετέθησαν αρκετά θέματα που απασχολούν τις
ΔΕΤΑ σε σχέση με το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Από τις συζητήσεις της ΕΔΕΤΑ προέκυψε :
 Η αναδιάρθρωση του ΕΠΠΕΡΑΑ δεν μεταβάλλει αυτά που προβλέπονται για τις ΔΕΤΑ.
 Με βάση έρευνα-μελέτη

που έχει εκπονηθεί, κάποιοι προϋπολογισμοί των έργων θα

αναθεωρηθούν και πιθανόν να προστεθούν κάποια έργα.
 υνεχίζεται η αξιολόγηση των προτάσεων, και θα εξετασθεί το θέμα της χρηματοδότησης
δικτύου εργαστηρίων ελέγχου πόσιμου νερού των ΔΕΤΑ ώστε μετά την εφαρμογή του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» να αναλάβουν και τον έλεγχο του πόσιμου νερού και στις μικρές ΔΕΤΑ.
ε πρόσφατη συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Τπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ
ενημερωθήκαμε ως προς την πορεία των αιτήσεων .
την υπηρεσία το τελευταίο δίμηνο δεν έχουν υποβληθεί καινούριες αιτήσεις.
Σο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσανατολίζεται να
εκδώσει νέα πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ για λοιπά έργα Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ., για τα οποία
δεν υπάρχει καθόλου μελέτη.
ΕΠΑ και Ν. 3840/31.03.2010
το νέο Νόμο 3840/2010 για την «Αποκέντρωση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλες διατάξεις» περιελήφθη διάταξη στο Αρ. 10 παρ. 13
ως εξής:


ε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους

επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβασθεί με προγραμματική σύμβαση
στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια
υπηρεσία ή ΟΣΑ α’ και β’ βαθμού ή ανώνυμη εταιρία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή
αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία των ΟΣΑ ή άλλο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, , ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και οποίος
ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του, και έναντι των
τρίτων ευθύνεται εξ ολοκλήρου με τον δικαιούχο. την περίπτωση που στον φορέα που
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αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, προκαλούνται
πρόσθετες δαπάνες βαρύνουν τον κύριο του έργου.
Με τη διάταξη αυτή θεωρούμε ότι θα λυθούν ορισμένα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί
σε Προγραμματικές συμβάσεις πιστοποιημένων ΔΕΤΑ.
Με την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου και παρά την επιχειρούμενη απλούστευση και
οργάνωση της εφαρμογής του συστήματος, δεν θεωρούμε ότι απλοποιείται ιδιαίτερα το
σύστημα πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες ένταξης
των έργων να παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.
Προσθήκες στο νέο Νόμο 3840/2010
►Επιχειρησιακές υμφωνίες Τλοποίησης
Ένα επιπλέον επίπεδο αποτελεί η συμφωνία-πλαίσιο όπου θα αποτυπώνεται ο στρατηγικός
σχεδιασμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΠΑ και θα εξειδικεύονται τα Ε.Π. για
όλη την περίοδο.
►Ενδιάμεσοι Υορείς Διαχείρισης
Ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων δύνανται να ορισθούν με βάση τις διατάξεις του
ΠΔ 60/2007 τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλα ΝΠΙΔ.
►Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση
των

συγχρηματοδοτούμενων

έργων

από

Ε.Ε.

και

αφορούν

τα

δημόσια

έργα

χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου.

*************************************
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