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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του έργου με τίτλο «

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡ

Ι». 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 

4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από 

διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθ

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
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του έργου με τίτλο «EΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Β

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 

4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή 

διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201). 

Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθ

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

Ιουλίου 2019 

Αριθ. Πρωτ. : 51808 

ΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. 

Α ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' 

και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 

την ποινή λόγω ψυχικής ή 

Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
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για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 

4.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147). 

6. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων 

και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011), την υπ΄ αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 

«έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία 

προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό 

κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Β’/ 24-1-2012) και την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του 

άρθρου 4 του ν. 3965/2011. 

7. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 Προστασία και Διαχείριση των υδάτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, (ΦΕΚ 

Α΄ 280/9.12.2003). 

8. Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α`/8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 

9. Το π.δ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄2016) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 

10. Το π.δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄180). 

11. Το π.δ. 58/2019  «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» 

12. Την υπ’ αριθμ. 13022/19.04.2018 (B΄1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄και Β΄βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ: σκοπός, 

κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης 

των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την 

αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος». 

13. Την υπ’ αριθμ. 44173/24.08.2018 (Β΄3656) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022/19.04.2018 

κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.  

ΑΔΑ: Ψ6ΗΧ465ΧΘ7-15Θ



[3] 

 

14. Την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 

5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των 

Αστικών Λυμάτων'' καθώς επίσης και τον κατάλογο των ευαίσθητων αποδεκτών (Κ.Υ.Α. 

19661/1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811Β/29-9-1999), ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2002 (Κ.Υ.Α. 

48392/939/3-2-2002 / ΦΕΚ405Β/3-4-2002). 

15. Την 145116/2011 ΚΥΑ περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β’2220/9-9-2013), και ισχύει. 

16. Την με αριθμ. πρωτ. 18341/10-05-2018 Πρόσκληση II για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των 

βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 

βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης». 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 50453/21-09-2018 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης II για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των 

λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 

κολύμβησης». 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 69598/3-12-2018  2
η
 Τροποποίηση της Πρόσκλησης II για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των 

λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 

κολύμβησης». 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 23013/29-03-2019  3
η
 Τροποποίηση της Πρόσκλησης II για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των 

λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών 

κολύμβησης». 

20. Το με αριθμ. πρωτ. 27881/15-06-2018 εισερχόμενο στο Υπουργείο έγγραφο, αίτημα ένταξης του 

Δικαιούχου (1397/ 14-06-18). 
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21. Την υπ’ αριθμ. 7183/30-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΚΥ465ΧΘ7-ΟΥΧ) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο 

«EΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ»  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I». 

22. Την με αρ. πρωτ. 25623/5-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη συγκρότηση της 

Τεχνικής Γραμματείας του άρθρου 5 της με αρ. 13022/24-4-2018 (Β’ 1377) ΚΥΑ. 

23. Το από 20/03/2019 πρακτικό της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με το οποίο εισηγείται την 

τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 7183/30-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΚΥ465ΧΘ7-ΟΥΧ) 

Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «EΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ»  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» προς την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

24. Το από 04-07-2019 πρακτικό της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με το οποίο 

εισηγείται την τροποποίηση του έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» προς την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7183/30-01-2019 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «EΡΓΑ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης II του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ως 

ακολούθως: 

1. Η ενότητα Α. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ» αντικαθίσταται ως εξής: 

Τίτλος έργου 

«EΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΒΙΟ.ΚΑ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ» 

Κύριος του Έργου 
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ 

(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
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Πάρου) 

Ποσό χρηματοδότησης 

(Ομάδα Γ) 
1.085.006,34 € 

Φυσικό Αντικείμενο Έργου 

 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υφιστάμενης 

εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού με σκοπό 

την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και την 

αξιοποίηση τους για άρδευση δίχως περιορισμούς 

και προμήθεια ενός υδροφόρου οχήματος 10 m
3
 

και εργαστηριακού εξοπλισμού μέτρησης 

κολοβακτηριδίων (E.Coli). 

 

 

 

2. Η ενότητα Β. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ», αντικαθίσταται ως εξής: 

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της 

απόφασης ένταξης και τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 30595/22.04.2019 (ΦΕΚ 1590 Β’) κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 B) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656 Β) Απόφαση» και ειδικότερα στο άρθρο 8. 

  

Επιπλέον ορίζεται ότι: 

1. Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιό του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του. 

2. Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε  υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία 

βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 30595/22.04.2019 (ΦΕΚ 

1590 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 

3. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών 

Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.  

    3. Η ενότητα Δ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ», αντικαθίσταται ως εξής: 

Ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους της Απόφασης Ένταξης 
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και τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 30595/22.04.2019 (ΦΕΚ 1590 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 B) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας 

και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 

(ΦΕΚ 3656 Β) Απόφαση» και ειδικότερα στο άρθρο 7. 

Επιπλέον: 

1. Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει 

τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και το αποστέλλει στην Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΜΟΔ Α.Ε. Το Δελτίο 

Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος 

συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την υποβάλλει  στη Δ/νση 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΜΟΔ Α.Ε. 

2. Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον 

επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου.  

 

4. Η ενότητα Ε «ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ», αντικαθίσταται ως εξής: 

Τα στελέχη της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΜΟΔ Α.Ε δύναται να προβαίνουν σε 

δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις του έργου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 

στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που 

εκταμιεύονται προς το δικαιούχο. 

5. Η ενότητα Ζ «ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ», αντικαθίσταται 

ως εξής: 

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και 

υποχρεούται να παρέχει στη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΜΟΔ Α.Ε, οποιαδήποτε 

επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο 

εξέλιξης του έργου.  

Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να 

παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να 

αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο 

άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής.  

Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και 

τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

 

6.Το εδάφιο 1, της ενότητας «Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», αντικαθίσταται ως εξής: 
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«1. Κατά την αποδοχή της απόφασης ένταξης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πάρου να 

προσκομιστεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο με  2(δύο) διακριτά υποέργα, όπου το 1
ο
 υποέργο θα 

αφορά την κατασκευή (εργολαβία του εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ) με 

προϋπολογισμό 934.346,34 € (μη καταβολή ΦΠΑ στον ανάδοχο λόγω σχετικής νομοθεσίας) και θα 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:  

 Έργα προεπεξεργασίας λυμάτων 

 Έργα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 

 Έργα επεξεργασίας ιλύος 

 Έργα κατασκευής μονάδας υπερδιήθησης 

 Οριστική μελέτη του έργου,  

και το 2
ο
 υποέργο θα αφορά την προμήθεια του υδροφόρου οχήματος 10 m3 και του 

εργαστηριακού εξοπλισμού μέτρησης κολοβακτηριδίων (E.Coli) με προϋπολογισμό 150.660  €.» 

 

  Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούμενη Απόφασή μας. 

 

                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                                                                                                      Α. ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ 

 

   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

 Δήμος Πάρου, Δημαρχείο Πάρου, τ.κ. 84400, Παροικιά Πάρου, υπόψη Δημάρχου κ. Μ. 

Κωβαίου  

 ΔΕΥΑ Πάρου, τ.κ. 84400, Κούναδος, Παροικιά Πάρου, υπόψη κας. Μ. Μαυρή (info@deya-

parou.gr) 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & 

ΕΣΠΑ  

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γραφείο Ειδικής Γραμματέα ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
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Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο κ. Υπουργού  

 Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

 Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

 Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 

 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στο 

δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή: 

Υπουργείο | Πολιτικές και δράσεις | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ι | Αποφάσεις Ένταξης I | Αποφάσεις Πρόσκλησης ΙΙ 

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 

βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-           

entaxis/apEntaxProsII/ 
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