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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  
 

Σχετ.:         Η 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ 22766/9-4-2020 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).  

 

Σε συνέχεια της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’), οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος 

έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) κατηγορίες, σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε 

ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου 

είναι επιλέξιμος) που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία. 

 

Στο ως άνω πλαίσιο και έως 31/5/2021, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος καλούνται : 

 

 Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή 

προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος. 

 

 Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού 

προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε 

κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’).  

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω προτεραιοποίηση 

έργων/προμηθειών, συνοδευόμενη από: 

 

 Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των 

Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και 



   

οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και 

προϋπολογισμούς)  

 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες.  

 

Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού (πλαφόν) του Πίνακα της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 

(ΦΕΚ 1399 Β’) έχουν οριστεί σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντίστοιχα, οπότε περιλαμβάνουν 

και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (π.χ. ΔΕΥΑ κλπ) και των Περιφερειών. Συνεπώς, στην ως άνω 

διαδικασία προτεραιοποίησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αιτημάτων που 

υποβάλλονται για λογαριασμό των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή περιλαμβανομένων των 

αιτημάτων που υποβάλλονται από τα νομικά τους πρόσωπα.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό. 

 

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
1. Οι Δήμοι της Χώρας 
2. Οι Περιφέρειες της Χώρας 
3. Οι ΔΕΥΑ της Χώρας 
4. Οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης της Χώρας 
5. Οι Σύνδεσμοι αποχέτευσης της Χώρας 
6. Σύνδεσμοι Δήμων περιφερειακών ενοτήτων Αττικής (πλην της περιφερειακής ενότητας 

νήσων) και Θεσσαλονίκης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


