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Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων»

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 
2. Το Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 81 (ΦΕΚ 119 Α’/17.07.2019) για τη Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων..
4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 83 (ΦΕΚ 121 Α’121 /09.07.2019) για τον Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
5. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 84 (ΦΕΚ 123 Α’/17-7-2019) για τη Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων. 
6.Το Ν.4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019), και ειδικότερα το Άρθρο 111 «Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείων», 
Παράγραφος 7, για την μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών Προγραμμάτων σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
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Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, 
7.Την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 53683 / ΕΥΘΥ 459 / 18-05-2015 (ΦΕΚ 981 / Β / 28-05-2015) με την οποία ορίζεται η 
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» - Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, 
8.Tην Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ / 79473 / 30-12-2014 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
9. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 που αφορά στην έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (CCI 
2014GR16M1OP001), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό C(2017) 8399 final/6-12-2017, C(2018) 8854 final/12-12-2018 και 
C(2020) 418 final / 23-01-2020 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
10.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729/12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 
6ΨΣΗ0-ΑΨ9).
11. Την με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”».
12.Την από 03-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ 
(«Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των 
εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται 
και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση έγγραφο,
13.Τη με αρ. πρωτ. οικ. 6909/05.09.2018 Aπόφαση με γραπτή διαδικασία, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το 
περιεχόμενο της 10ης εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο 10ης Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020», 
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 3159/04.04.2019 Aπόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 με θέμα: «Έγκριση, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του εγγράφου 13ης Εξειδίκευσης του ΕΠ 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
15.Την υπ' αριθ. οικ.3848/2015 (ΦΕΚ Β'805/6-5-2015) ΥΑ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα 
Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 9289/24-8-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3025/1-9-2017) και ισχύει.
16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/207 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα 
για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, το κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον 
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη 
λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, καθώς και τη μεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, και 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα για 
τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»
17.Την Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος 
(2012/21/ΕΕ).
18.Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (2012/C 8/02).
19. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής (11.1.2012) Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (2011) (2012/C 8/03).
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις 
που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»).
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός 
Κανονισμός»), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 και ισχύει.
23. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
2014-2020» (2013/C 209/01)
24. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (2014/C 200/01).
25. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01),
26.Το με α.π.19081/ΕΥΣ2887/30-4-2013 έγγραφο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση σχεδίων 
διαχείρισης απορριμμάτων σε θέματα ανταγωνισμού».
27.Το με αρ.πρωτ.39499/ΕΥΚΕ5288/31-3-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων 
τεκμηρίωσης στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας».
28. Το με α.π. 92415/ΕΥΚΕ6282/18.08.2017 έγγραφο με ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς 
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων».
29. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’24). Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Πλαίσιο 
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παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
30. Την Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ174/2015) «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»
31. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 1331 Α’/2018) 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.
32. Το με α.π.41323/ΕΥΘΥ 310/17-4-2018 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Νέες εκδόσεις εγγράφων στο εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ 
2014-2020 (Παράρτημα 7)
33. Την με α.π. 111896/ΕΥΚΕ1751/22-10-2018 γνώμη της ΕΥΚΕ για το σχέδιο της Πρόσκλησης με θέμα: «Γνωμοδότηση επί 
σχεδίου πρόσκλησης για την υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων». 
34. Την από 9/11/2018 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9150/12-11-2018) γνώμη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας 
Περιβάλλοντος για το σχέδιο της Πρόσκλησης
35. Την με α.π.οικ.9253/15-11-2018 Πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3, α/α ΟΠΣ 3352 και τίτλο  «Υλοποίηση ώριμων έργων 
ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΩΑΠΔ465Χ18-5ΕΥ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με την α.π.οικ. 10114/12-11-2019 Έκδοση 2.0  (ΑΔΑ: ΨΔΔΟ46ΜΤΛΡ-5ΛΑ) και ισχύει.
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την με α.π.οικ.9253/15-11-2018 Πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3, α/α ΟΠΣ 3352 και τίτλο  «Υλοποίηση ώριμων έργων 
ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΩΑΠΔ465Χ18-5ΕΥ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2004-2020, Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με την α.π.οικ. 10114/12/11-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΔΔΟ46ΜΤΛΡ-5ΛΑ)  ως ακολούθως:

1. H παράγραφος 1.2 του κεφαλαίου 1 (Περιεχόμενο Πρόσκλησης) συμπληρώνεται ως ακολούθως: 
1.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 […] 
 πράξεις με κύρια υποέργα που διαθέτουν βεβαίωση χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και  

υποβεβλημένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή

2. H παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου 1 (Περιεχόμενο Πρόσκλησης) συμπληρώνεται ως ακολούθως: 
1.3. Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

[…]
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, μεταξύ άλλων και για την υποστήριξη του δικαιούχου στη σύνταξη φακέλου μεγάλου έργου

4. H παράγραφος 4.5, εδάφιο 3, σημείο (ii) του κεφαλαίου 4 (Επιλεξιμότητα) τροποποιείται ως ακολούθως:
3)    Για να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:
[…]. 
(ii)    Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις προς χρηματοδότηση πράξεις, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Υ.Α. 1958/2012 όπως ισχύει, οφείλουν είτε να διαθέτουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις 
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή στην περίπτωση επικαιροποίησης υφιστάμενης περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, να έχει υποβληθεί η ανάλογη αίτηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες είτε να διαθέτουν βεβαίωση χωροθέτησης, 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβεβλημένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή.

4. Στην παράγραφο 4.5 του κεφαλαίου 4 (Επιλεξιμότητα) προστίθεται εδάφιο 5) ως ακολούθως: 
 […] 
5) Για το υποέργο τεχνικού συμβούλου σημειώνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 
(α) Απαιτείται τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της υπηρεσίας σε σχέση με το 
φυσικό αντικείμενο της πράξης.
(β) Απαιτείται ανάλυση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με υποβολή τεύχους τεχνικών δεδομένων βάσει της παρ.8.Α 
του αρ.45 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
(γ) Χρηματοδοτείται προϋπολογισμός του υποέργου τεχνικού συμβούλου έως το 1,5% του προϋπολογισμού του 
αντίστοιχου κύριου υποέργου

3. Στην παράγραφο 5.3, του κεφαλαίου 5 (Οδηγίες υποβολής προτάσεων) προστίθενται τα ακόλουθα έγγραφα προς 
υποβολή:

 04. Αίτηση μεγάλου έργου για την επιβεβαίωση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, με τα οικεία Παραρτήματα, σύμφωνα με 
τον συνημμένο  «Μορφότυπο για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο» του Παραρτήματος ΙΙ του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες δεν υποβληθούν με την πρόταση, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να τις υποβάλλει στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από την υποβολή 
της πρότασης, εφόσον απαιτείται



 Ευρωπαϊκή Ένωση   

Ταμείο Συνοχής
Σελίδα 4

.
 35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης. Αφορά πράξεις με κύρια υποέργα που 

δεν διαθέτουν ΑΕΠΟ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβάλλονται μαζί: α) βεβαίωση χωροθέτησης και 
β) αίτηση υποβολής φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία κατά τα προβλεπόμενα στο 
Ν.4014/2011 (με αποδεικτικό παραλαβής), εφόσον απαιτείται


 Λοιπά έγγραφα: 
 […] 
 vi) Για υποέργα τεχνικού συμβούλου υποβάλλονται α) τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης του αντικειμένου της 

υπηρεσίας σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο της πράξης και τον αιτούμενο προϋπολογισμό, β) τεύχος τεχνικών 
δεδομένων βάσει της παρ.8.Α. του αρ.45 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, και ιδίως τεχνική περιγραφή, πρόγραμμα 
παροχής υπηρεσιών για την ολοκλήρωση αντικειμένου, χρονοδιάγραμμα, προεκτιμώμενη αμοιβή και σχέδιο τευχών 
δημοπράτησης. 

 vii) Στις περιπτώσεις Μεγάλου Έργου, η αίτηση μεγάλου έργου συνοδεύεται από Μελέτη Κόστους Οφέλους, που θα 
εκπονηθεί σύμφωνα με τον συνημμένο Οδηγό Εκπόνησης ΜΚΟ της Ε.Ε. (CBA Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2104)

4. Στα συνημμένα έγγραφα της Πρόσκλησης προστίθενται τα ακόλουθα: 

21. Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων

22. Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπόνηση Μελέτης Κόστους-Οφέλους (CBA Guide to Cost-Benefit Analysis 
of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2104)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην α.π.οικ.9253/15-11-2018 Πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3, α/α ΟΠΣ 3352 και 
τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΩΑΠΔ465Χ18-5ΕΥ), όπως 
τροποποιήθηκε με την α.π.οικ. 10114/12-11-2019 Έκδοση 2.0 (ΑΔΑ: ΨΔΔΟ46ΜΤΛΡ-5ΛΑ) και ισχύει. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις 
αρμόδιος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, τηλ.2132142240, e-mail:k.kolokotroni@mou.gr.. Περαιτέρω πληροφορίες για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των 
δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη 
συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα 
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ymeperaa.gr/. Ο ανωτέρω 
δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται 
σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

Δανδόλου Νίκη

Συνημμένα (προστίθενται με την έκδοση 3.0): 

 «Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων

 Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπόνηση Μελέτης Κόστους-Οφέλους (CBA Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2104

Κοινοποίηση: 

1. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (Ε.Υ.Σ.Ε.), Νίκης 10, 10563 Αθήνα
2. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, Νίκης 10, 10563 Αθήνα
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Ιατρίδου 2 & Κηφισίας, 11526 Αθήνα
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