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Αριθµ. Πρωτ. 27618/ΣΜ/σµ      ΑΘΗΝΑ, 05 Ιουνίου 2014 
 

         Προς  

         Τα Μέλη του ΣΑΤΕ  

 

ΘEMA: Ενηµέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και 
 Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτη Αλεξιάδη για τα προβλήµατα 
 πληρωµών έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ.   

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 21/5/2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ µε θέµα: 
"Σηµαντικά προβλήµατα έργων ενταγµένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Κίνδυνος 
απένταξης".   

 (β) Το από 27-5-2014 έγγραφο του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος  

 

Αγαπητά Μέλη  

σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν συνεννόησης µε το Γραφείο Υπουργού του ΠΕΚΑ, 
αντιπροσωπεία του ΣΑΤΕ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο συνάντησε τον Γενικό Γραµµατέα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, παρουσία του κ. Ν. 
Μαµαλούγκα  Προϊσταµένου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Από την  συνάντηση προέκυψαν τα ακόλουθα:  

• Οι δεσµεύσεις στο πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ από 240% έχουν σήµερα µειωθεί στο 190% και 
εντός του επόµενου 10ηµέρου θα πρέπει να µειωθούν περαιτέρω στο 130%.  

• Η εµπλοκή στις πληρωµές των πιστοποιήσεων έργων ενταγµένων στο Πρόγραµµα οφείλεται 
στην απόρριψη της τελευταίας ΣΑΕ που υπέβαλε το ΥΠΕΚΑ στο ΥΠΑΑΝ λόγω υπέρβασης 30 
εκ. €, η οποία δεν αιτιολογούνταν από τα προσκοµιζόµενα παραστατικά.  

• Εντός του εποµένου 5νθηµέρου θα υποβληθεί από το ΥΠΕΚΑ στο ΥΠΑΑΝ τροποποιηµένη 
ΣΑΕ των ανελαστικών λογαριασµών ύψους περίπου 188 εκ. €, ώστε να πληρωθούν οι 
πιστοποιήσεις που έχουν παραληφθεί από την ΕΥ∆ του ΕΠΠΕΡΑΑ µέχρι και σήµερα.  

• Για τις επόµενες πληρωµές πιστοποιήσεων εκτιµάται ότι θα απαιτείται ένα τετράµηνο από 
την υποβολή τους στην ΕΥ∆ του ΕΠΠΕΡΑΑ µέχρι την εξόφλησή τους δεδοµένου ότι θα 
υποβάλλονται αναθεωρητικές συνολικές ΣΑΕ, αναλόγως των πιστοποιήσεων που 
συγκεντρώνει η Υπηρεσία. Ωστόσο υπάρχουν έργα που δεν έχει απορροφηθεί η αρχική 
πίστωση του έτους (µικρή ή µεγάλη) και σε αυτά η πίστωση υφίσταται.    

Αναφορικά µε τον κίνδυνο απένταξης των αποχετευτικών έργων, λόγω του ότι δεν θα έχουν 
καταστεί λειτουργικά, εξαιτίας της µη επιλεξιµότητας της δαπάνης των συνδέσεων των 
παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης µε τον κεντρικό συλλεκτήρα του δικτύου, διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η πρόθεση από την ΕΥ∆ του ΕΠΠΕΡΑΑ να γνωµοδοτεί θετικά υπέρ 
Συµπληρωµατικών Συµβάσεων προς τον σκοπό αυτό, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται 
περί µη επιλέξιµων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να τυγχάνουν των νοµίµων εγκρίσεων των 
σχετικών οργάνων (για τα έργα άνω το κοινοτικού ορίου: ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Τεχνικό Συµβούλιο 
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Νοµαρχίας ή Περιφέρειας, ∆ιοικητικό Συµβούλιο - για τα έργα κάτω του κοινοτικού ορίου:  
Τεχνικό Συµβούλιο Νοµαρχίας ή Περιφέρειας, ∆ιοικητικό Συµβούλιο).  

Σχετικά µε το β σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα, σύµφωνα µε το οποίο η Υπηρεσία 
δεν θα προχωρήσει σε καµία έκδοση αποφάσεων προεγκρίσεων δηµοπράτησης και σύµβασης 
έργων µέχρι την έγκριση της εξυγίανσης του προγράµµατος, επισηµάνθηκε ότι έργα 
ενταγµένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ που είναι υπό σύµβαση ή υπό δηµοπράτηση, περίπου 400 εκ. € θα 
µεταφερθούν στην νέα χρηµατοδοτική περίοδο του ΣΕΣ.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης επισηµάνθηκε ότι πλέον δεν δικαιολογείται η δηµοπράτηση 
έργων βιολογικών καθαρισµών - ΧΥΤΑ µε το σύστηµα µελέτη - κατασκευή.  

 

Με τιµή, 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  


