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Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1

Θα δημοσιευτεί οδηγός υποβολής προτάσεων των ΟΤΑ στο πρόγραμμα Δεν προβλέπεται η έκδοση σχετικού Οδηγού για το
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II», όπως αντίστοιχα είχε υπάρξει στο πρόγραμμα πρόγραμμα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση.
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ I»;

2

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» δύο πρώην
(Καποδιστριακοί) Δήμοι είχαν υποβάλλει προτάσεις οι οποίες και
αξιολογήθηκαν θετικά. Τα έργα που θα υλοποιηθούν από τον Δήμο που
προήλθε από τη συνένωση των δύο ανωτέρω πρώην Δήμων, στα πλαίσια
του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε
ορισμένες Δημοτικές Κοινότητες των πρώην Δήμων.
Μπορεί ο Δήμος να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II» για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης
ενέργειας στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες;

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.1 της πρόσκλησης: «Οι
Δήμοι, οι οποίοι έχουν προέλθει από ένωση πρώην
Καποδιστριακών Δήμων, είναι επιλέξιμοι με την
προϋπόθεση ότι τα έργα προς χρηματοδότηση αφορούν σε
Δημοτικές Ενότητες (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) που δεν
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί και είναι προς ένταξη στο
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έργα που αφορούν σε πρώην
Καποδιστριακό Δήμο (νυν Δημοτική Ενότητα) δεν μπορεί να
υποβληθεί πρόταση στη νέα πρόσκληση για κανένα τμήμα
της Δημοτικής Ενότητας ακόμα και αν τα έργα του
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» κάλυπταν κάποιο τμήμα αυτής.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

3

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι «Δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν
έργα Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) που
επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
Αν έχει ενταχθεί στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έργο μίας Δημοτικής Ενότητας δεν
μπορεί να υποβληθεί αίτηση ένταξης έργου στα όρια της ίδιας Δημοτικής
Ενότητας στην παρούσα πρόσκληση;

Η πρόσκληση είναι σαφής στις παραγράφους 3.3.1. και
3.3.2. Στην πρόταση του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου δεν
μπορούν να περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε Δημοτικές
Ενότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και αντίστοιχα διαμορφώνεται και ο
ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός.

4

Ο Δήμος έχει υποβάλλει πρόταση στη πρόσκληση με κωδικό 1.12 η Σε περίπτωση που υπάρχει κτίριο του Δήμου για το οποίο
οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
έχει υποβληθεί σχετική πρόταση σε άλλη πρόσκληση και
Μπορεί να υποβληθεί πρόταση στην πρόσκληση 1.13;
βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης κατά την υποβολή της
πρότασης, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις
για το κτίριο αυτό στην πρόταση που θα υποβληθεί στο
πλαίσιο της πρόσκλησης 1.13.

5

θα ήθελα να ρωτήσω αν στη συγκεκριμένη πρόταση είναι επιλέξιμες Οι παρεμβάσεις σε σχολικό κτίριο είναι επιλέξιμες εφόσον
παρεμβάσεις και σε σχολικό κτίριο. Επισημαίνεται ότι με απόφαση το κτίριο είναι στην κυριότητα του Δήμου.
Νομάρχη η σχολική περιουσία έχει μεταβιβαστεί στο Δήμο.

6

Επειδή παρατηρείται σε λειτουργούντα σχολεία να μην υπάρχουν οι
αντίστοιχες οικοδομικές άδειες από τον ΟΣΚ ή τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών παρακαλώ ενημερώστε μας τι είδους έγγραφο απαιτείται να
προσκομίσουμε για να συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης της
πρόσκλησης 1.13.

Σε περίπτωση που τα κτίρια είναι κατασκευασμένα πριν το
1955 θα πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση από αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου στην οποία να δηλώνεται ότι: «Το
κτίριο με τα στοιχεία …. προϋφίσταται με τη χρήση που αυτό
έχει σήμερα του έτους 1955 και δεν έχει εκδοθεί καμία
οικοδομική άδεια για αυτό». Η ανωτέρω βεβαίωση θα
πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και
από αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας,

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
απόσπασμα σχεδίου, χάρτες ΓΥΣ, αεροφωτογραφίες, κ.λπ.)
από τα οποία να προκύπτει η παλαιότητα του κτιρίου.
Για κτίρια που είναι κατασκευασμένα μετά το 1955 θα
πρέπει να προβείτε στη νομιμοποίησή τους σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

7

Σχετικά με την πρόθεση του Δήμου να υποβάλλει πρόταση, για Μετά την έκδοση του ν. 4071/2012, όπου στο άρθρο 8, παρ.
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κολυμβητήριο τίθεται το 11 αναφέρεται ότι: «Υφιστάμενα σχολεία, δημοτικά κτίρια
ζήτημα μη ύπαρξης οικοδομικής άδειας για το κολυμβητήριο.
και δημοτικές υποδομές, περιλαμβανομένων των αθλητικών
που στερούνται οικοδομικής αδείας και έχουν
Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.11 του Ν.4071/11.04.2012 (ΦΕΚ 85Α) κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, υπάγονται
(Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την με τον παρόντα νόμο στις διατάξεις του ν. 4014/2011, χωρίς
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ), να απαιτείται καμία διαδικασία ή πρόστιμο», η Υπηρεσία
υφιστάμενα σχολεία, δημοτικά κτίρια και δημοτικές υποδομές, μας έχει υποβάλει ερώτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση
περιλαμβανομένων των αθλητικών που στερούνται οικοδομικής αδείας Ο.Κ.Κ. σχετικά με το αν για την υπαγωγή στο ν. 4014/2011
και έχουν κατασκευαστεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό, υπάγονται με απαιτείται ή όχι η υποβολή δικαιολογητικών και στη
τον παρόντα νόμο στις διατάξεις του ν. 4014/2011, χωρίς να απαιτείται συνέχεια η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης ως στοιχείο
καμία διαδικασία ή πρόστιμο.
νομιμότητας του κτιρίου.
Το κολυμβητήριο αποτελεί δημοτική αθλητική υποδομή και
κατασκευάστηκε από την Γ.Γ.Α., έπειτα από δημόσιο διαγωνισμό, χωρίς
ωστόσο να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Εκτίμηση της υπηρεσίας μας είναι ότι η άδεια λειτουργίας του
κολυμβητηρίου, η οποία χορηγείται κάθε έτος, σε συνδυασμό με τα
παραπάνω, μπορούν να καλύψουν την απαίτηση της παραγράφου 4.2
(xi) της πρόσκλησης, όσον αφορά στη νομιμότητα του κτηρίου.

Προκειμένου να προχωρήσετε άμεσα τις διαδικασίες
σχετικά με την υποβολή πλήρους φακέλου πρότασης στο
πλαίσιο της πρόσκλησης 1.13. θα πρέπει αρχικά να
αναζητήσετε τα στοιχεία του διαγωνισμού βάσει του οποίου
έχει κατασκευαστεί το κολυμβητήριο, και να διερευνήσετε
μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών τον τρόπο υπαγωγής του
κολυμβητηρίου στο ν. 4014/2011, καθώς λόγω μη ύπαρξης

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρακαλούμε να έχουμε την άποψή σας σχετικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
οικοδομικής άδειας, για την απόδειξη της νομιμότητας του
κτιρίου θα πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία περί
υπαγωγής στο ν. 4014/2011.

8

Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα υφιστάμενο κτίριο, ιδιοκτησίας του Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.13 δεν είναι επιλέξιμες
Δήμου αλλά εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια, το οποίο θα παρεμβάσεις σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εκτός
στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου;
λειτουργίας.

9

Πριν λίγο καιρό παραχωρήθηκε στο Δήμο από το Υπουργείο Αγροτικής Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.13 δεν είναι επιλέξιμες
Ανάπτυξης ένα κτίριο για 25 χρόνια. Στο κτίριο αυτό, που ήταν για παρεμβάσεις σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εκτός
αρκετά χρόνια εγκαταλελειμμένο, ο Δήμος, μετά την εκτέλεση των λειτουργίας.
απαραιτήτων εργασιών συντήρησης, προτίθεται να στεγάσει
δραστηριότητες πολιτισμού και νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Παρακαλώ να μας γνωρίσετε αν το συγκεκριμένο κτίριο δύναται να
υπαχθεί στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».

10

Για δήμο με μέγιστο επιλέξιμο πληθυσμό 10.000-45.000 κατοίκους ο Στο μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται
μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 400.000,00 Ευρώ.
και ο ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται ΦΠΑ;

11

Να μας γνωρίσετε εάν ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός
της πρότασης αφορά τον ενιαίο Δήμο, όπως αυτός έχει προκύψει μετά
την εφαρμογή του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ή εάν μπορεί να
υποβληθεί για κάθε πρώην Καποδιστριακό Δήμο ξεχωριστή πρόταση, η
οποία να αγγίζει η κάθε μια τον μέγιστο επιλέξιμο συνολικό
προϋπολογισμό (π.χ. 3 Δήμοι x 400.000,00 €).

O μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός αφορά στον ενιαίο
Καλλικρατικό Δήμο και θα πρέπει να υποβληθεί ενιαία
πρόταση στην οποία οι παρεμβάσεις δύναται να καλύπτουν
μία ή περισσότερες δημοτικές ενότητες.
Σε περίπτωση που κάποια Δημοτική Ενότητα έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», δεν επιτρέπεται να γίνουν

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
παρεμβάσεις σε αυτή και για τον προσδιορισμό του
μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού σε σχέση με τον
πληθυσμό ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.3.2
της πρόσκλησης.
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Η υποβολή προτάσεων από έναν Δήμο, μπορεί να γίνει τμηματικά (και Πρέπει να γίνει μία πρόταση από το Δήμο, η οποία θα
μέχρι το όριο που καθορίζεται στην παρ. 3.3) ή πρέπει να γίνει μία μόνο περιλαμβάνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Δήμου.
πρόταση με το σύνολο των παρεμβάσεων στα δημοτικά κτίρια;

13

Οι υποψήφιοι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν Σύμφωνα με την πρόσκληση, παράγραφος 1.2 πεδίο (Ι),
παρεμβάσεις τόσο σε κτίρια όσο και σε υποδομές (κοινόχρηστες σχετικά με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, μπορούν να
υποδομές όπως δρόμοι, πλατείες, κ.λπ.);
συμπεριληφθούν κτίρια και τεχνικές υποδομές/λοιπές
εγκαταστάσεις των Δήμων, στις οποίες όπως φαίνεται και
Αν αυτό ισχύει να μας ενημερώσετε για την κατανομή του ποσοστού 85- στην πρόσκληση δεν συμπεριλαμβάνονται υποδομές όπως
95% μεταξύ των δύο αναφερόμενων αξόνων.
δρόμοι, πλατείες κ.ο.κ.
Στην παράγραφο 3.4 τα ποσοστά που αναφέρονται στις
παρεμβάσεις αφορούν σε δύο κατηγορίες: «Παρεμβάσεις σε
κτίρια και υποδομές» και σε «Υποστηρικτικές και λοιπές
δράσεις». Εντός της κάθε μίας κατηγορίας δεν υπάρχει
περιορισμός ως προς το ποσοστό, άρα το ποσοστό 85%-95%
της πρώτης κατηγορίας μπορεί να αφορά σε παρεμβάσεις
σε κτίρια ή σε υποδομές/λοιπές εγκαταστάσεις ή και στα
δύο.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

14

Είναι αποδεκτή μία πρόταση η οποία θα έχει ένα και μόνο έργο το οποίο Μπορούν να υλοποιηθούν ένα ή περισσότερα έργα και
θα καλύπτει το 95% του προϋπολογισμού και κάποια υποστηρικτική υποστηρικτικές δράσεις με την προϋπόθεση τήρησης των
δράση για το υπόλοιπο, το οποίο θα ικανοποιεί τα κριτήρια που τίθενται ορίων της παραγράφου 3.4.
από το πρόγραμμα;

15

Στις περιπτώσεις που θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ενεργειακής
αναβάθμισης (π.χ. εγκατάσταση θερμομόνωσης), θα είναι επιλέξιμες και
οι κατασκευαστικές εργασίες και τα υλικά αποκατάστασης του κτιριακού
κελύφους;

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η προσθήκη θερμομόνωσης
αποτελεί επιλέξιμη παρέμβαση, που αφορά στην
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους. Είναι
προφανές ότι δεν χρηματοδοτείται μόνο η προμήθεια της
θερμομόνωσης, αλλά το σύνολο των εργασιών που
Η αποκατάσταση του κελύφους αναφέρεται αποκλειστικά στην σχετίζεται με την προσθήκη αυτή και την αποκατάσταση του
επιβάρυνση από τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή περιλαμβάνει κτιριακού κελύφους, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο
και τυχόν πρώτερα ζητήματα π.χ. λόγω αχρησίας του κτιρίου;
3.3.3.
Στην παράγραφο Ι. 1.1 της πρόσκλησης αναφέρονται
αναλυτικά οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ενεργειακή
αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους. Δεν αναφέρονται
ξεχωριστά ενέργειες αποκατάστασης κελύφους.
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Είναι επιλέξιμα τα στέγαστρα - κελύφη κάλυψης ανοικτών δημοτικών Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση 1.13, οι
κολυμβητηρίων προς εξοικονόμηση ενέργειας, παράλληλα με άλλα παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες.
μέτρα όπως θέρμανση του νερού της πισίνας και ΖΝΧ με χρήση αβαθούς
γεωθερμίας ή με μείγμα αβαθούς γεωθερμίας και ηλιοθερμικών
συστοιχιών;
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Η υπάρχουσα κατάσταση ενός κτιρίου περιλαμβάνει κεντρική θέρμανση, Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2 της
με λέβητα-καυστήρα και απλά σώματα (καλοριφέρ) για θέρμανση καθώς πρόσκλησης η παρέμβαση είναι επιλέξιμη.
και κλιματιστικά για ψύξη. Προτείνουμε την κατάργηση του υπάρχοντος

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

συστήματος λέβητα-καυστήρα και την εγκατάσταση μιας αντλίας
θερμότητας καθώς και την αντικατάσταση των καλοριφέρ και
κλιματιστικών με fun-coils. Η νέα κατάσταση, όσο αφορά το σύστημα
θέρμανσης και ψύξης, θα περιλαμβάνει αντλία θερμότητας και fun-coils.
Είναι η παρέμβαση που προτείνουμε επιλέξιμη στα πλαίσια του
προγράμματος;
18

Σε κτίρια που θα υποβληθούν προς ενεργειακή αναβάθμιση στο πλαίσιο
του προγράμματος, η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να γίνει στο
πλαίσιο υποβολής της πρότασης ή αφού αυτή εγκριθεί προκειμένου να
οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός και να ξεκινήσουν οι εργασίες;
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Εκτός από την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών Στην παράγραφο 1.Ι της πρόσκλησης αναφέρεται ρητά η
φορτίων, μπορεί να γίνει χρήση Φ/Β μονάδων και ανεμογεννητριών χρήση ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων. Ως εκ τούτου δεν
μικρής παράγωγης;
είναι επιλέξιμες οι χρήσεις Φ/Β μονάδων και
ανεμογεννητριών.
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν το κόστος των παρακάτω α) Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση είναι επιλέξιμη
παρεμβάσεων - υποστηρικτικών ενεργειών είναι επιλέξιμο από το σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ.4 της πρόσκλησης.
Πρόγραμμα:
β) Η προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών που
α) Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου, η οποία θα καθορίσει σε θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη θερμικών φορτίων είναι
μεγάλο βαθμό τις δυνατές παρεμβάσεις
επιλέξιμη παρέμβαση.
β) Ελαφριά μεταλλική κατασκευή, που θα λειτουργήσει και ως γ) Σε περίπτωση αντικατάστασης συστήματος θέρμανσης
στέγαστρο στις κερκίδες ανοικτού κολυμβητηρίου, για την τοποθέτηση πετρελαίου με φυσικό αέριο, το κόστος του δικτύου είναι

20

Όπως αναφέρεται στο σημείο 4.2 (xiii) της πρόσκλησης κατά
την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει στο σχετικό φάκελο
να περιέχεται, μεταξύ άλλων, και «Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου/ων», η έκδοση του οποίου
προϋποθέτει τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης. Άρα
η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει να προηγηθεί της
υποβολής του φακέλου προκειμένου η πρόταση να
συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και
δικαιολογητικά.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ηλιακών συλλεκτών
επιλέξιμο μόνο αν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στο
γ) Κατασκευή υποδομής δικτύου φυσικού αερίου για την τροφοδοσία δρόμο του κτιρίου και συγκεκριμένα αφορά στο κόστος
δημοτικού κτιρίου
σύνδεσης από το δίκτυο μέχρι το σύστημα
λέβητα/καυστήρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος του
δικτύου δεν είναι επιλέξιμο.

21

Στην περίπτωση ανοικτού κολυμβητηρίου, όπου δεν προβλέπεται
διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης, ποια θα είναι η διαδικασία
πιστοποίησης της επίτευξης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ως
προς την εξοικονόμηση ενέργειας (παρ.3.3.3);

22

Είναι επιλέξιμη παρέμβαση στην πρόσκληση 1.13 η ενεργειακή Στην πρόσκληση 1.13 οι παρεμβάσεις στο φωτισμό
αναβάθμιση τμημάτων του δημοτικού φωτισμού στα όρια του ΟΤΑ, αναφέρονται μόνο στα κτίρια (σημείο 1.3 σελ. 5) και στις
όπως ίσχυε στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Ι»
ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις (σημείο 1.5.1 σελ.5).
Παρεμβάσεις στο δημοτικό φωτισμό (οδοφωτισμός, λοιποί
ανοικτοί χώροι όπως πλατείες κλπ.) δεν είναι επιλέξιμες.
Σύμφωνα με την παρ. 4.2, υπο-παράγραφος (xiv), για την έγκριση των α) Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με τη διαδικασία
προτάσεων απαιτούνται, μεταξύ άλλων, προμελέτες ενεργειακής της άμεσης αξιολόγησης. Η πρόταση αξιολογείται
αναβάθμισης κτιρίων.
αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:
ημερομηνία υποβολής της.
α) Προτάσεις που συνοδεύονται όχι από προμελέτες αλλά από οριστικές β) Η οριστική μελέτη θα πρέπει να συνταχθεί σε εύλογο
μελέτες, προηγούνται ως προς την επιλεξιμότητα;
χρονικό διάστημα, τέτοιο, ώστε η υποβολή των τευχών
β) Ποιό το εκτιμώμενο διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την σύνταξη της δημοπράτησης για προέγκριση να γίνει εντός διαστήματος
οριστικής μελέτης (από την έγκριση της πρότασης);
60 ημερών από την ένταξη της πράξης

23

Η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων στις περιπτώσεις
παρεμβάσεων εκτός κτιρίων, θα γίνει με βάση τα
αναφερόμενα στην πρόταση και την εξέταση των στοιχείων
της κάθε εγκατάστασης ανάλογα με την περίπτωση (π.χ.
πιστοποιητικά
απόδοσης
των
προτεινόμενων
εγκαταστάσεων, σχετικές προδιαγραφές κ.λπ.).

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Από τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτει ότι χρειάζεται απόφαση Δ.Σ. για
έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και για τη δέσμευση καταβολής της
ίδιας συμμετοχής (30%). Η δέσμευση θα προκύπτει με υποβολή του
αναμορφωμένου για το λόγο αυτό προϋπολογισμού και του αντίστοιχου
τροποποιημένου τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Σχετικά με τα αποδεικτικά για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής του Δήμου ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4.2 σημείο (xii) της πρόκλησης 1.13.

25
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Τι γίνεται αν ο Δήμος θέλει να καλύψει την ίδια συμμετοχή με δάνεια
από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Θα πρέπει να γίνει η
δανειοδότηση πριν την ένταξη; ή αρκεί η δέσμευση του Δ.Σ. ότι μετά την
ένταξη θα συνάψει δάνειο και τότε θα γίνει η τροποποίηση του
προϋπολογισμού και του αντίστοιχου τεχνικού προγράμματος του
Δήμου;
Οι πράξεις που θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν θα
συγχρηματοδοτηθούν κατά 70% από το ΕΠΠΕΡΑΑ και κατά 30% από ίδια
συμμετοχή των Δήμων. Ποια διαδικασία απαιτείται για να πιστοποιηθεί
η ύπαρξη της χρηματοδότησης κατά 30% από τους Δήμους; Αρκεί μια
απόφαση δημοτικού συμβουλίου, απόφαση Δημάρχου; Τι έγγραφα
απαιτούνται;
Τα υποέργα στο τεχνικό δελτίο μπορεί να είναι ανά δράση
εξοικονόμησης ενέργειας;
Π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ
σε κτίρια του Δήμου που έχουν ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα,
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης
κ.λπ.

Δεν απαιτείται η έγκριση του δανείου για την κάλυψη της
ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της πρότασης.

Σχετικά με τα αποδεικτικά για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής του Δήμου ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4.2 σημείο (xii) της πρόκλησης 1.13.

Τα υποέργα στο τεχνικό Δελτίο μπορείτε να τα
διαμορφώσετε έτσι ώστε να μην υπάρχει κατάτμηση του
έργου και το κάθε έργο/εργολαβία να είναι ολοκληρωμένο
και λειτουργικό.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Που μπορώ να μάθω τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) και τον ΚΩΔΙΚΟ Για τους κωδικούς ΟΠΣ θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ) για ένα αίτημα προέγκρισης που θέλω να υποβάλλω;
κ. Φωτόπουλο, Υπεύθυνο Γρ. ΟΠΣ της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Σε σχολικά κτίρια που επιθυμεί να εντάξει ο ΟΤΑ δεν υπάρχουν
οικοδομικές άδειες. Υπάρχουν όμως εγκεκριμένα πλήρη σχέδια από το
1970 από τον ΟΣΚ και τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών και θεωρημένα
από τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών. Την ευθύνη
κατασκευής των σχολικών κτιρίων τότε επειδή επρόκειτο για δημόσια
κτίρια την είχαν τα Τμήματα Μελετών και Κατασκευών του ΟΣΚ. Μπορεί
να νοηθεί ως οικοδομική άδεια η εν λόγω έγκριση του ΟΣΚ; Προφανώς
τα παλιά σχέδια ο ΟΤΑ θα τα ξαναφτιάξει και θα τα επανυποβάλλει στις
πολεοδομίες για να βγουν οι οικοδομικές άδειες. Για την υποβολή όμως
φακέλου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ μπορεί να προχωρήσει με τα
υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια και πριν την ένταξη της πράξης να
προσκομίσει τις σχετικές οικοδομικές άδειες;
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Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν είναι επιλέξιμη παρέμβαση στην Στην παρούσα πρόσκληση 1.13, στην παράγραφο (Ι)
πρόσκληση 1.13, η δημιουργία φυτεμένου δώματος στο κτίριο;
"Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές" δεν αναφέρεται η
φύτευση δώματος σε κτίριο, ως επιλέξιμη παρέμβαση για
εξοικονόμηση ενέργειας.
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Το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων οριστικών και μελετών Όπως φαίνεται στην παράγραφο 1.ΙΙ.2 οι οριστικές μελέτες
εφαρμογής καθώς και των τευχών δημοπράτησης, μετά την απόφαση και οι μελέτες εφαρμογής καθώς και τα τεύχη
ένταξης, είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στις Υποστηρικτικές δημοπράτησης είναι επιλέξιμες δράσεις.
Δράσεις;
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Η ενεργειακή επιθεώρηση απαιτείται να είναι διαφορετικό υποέργο από Είναι δική σας επιλογή πως θα σχεδιάσετε τα υποέργα σας,
την προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης; Μπορεί η ενεργειακή αρκεί να ακολουθούν το θεσμικό πλαίσιο και τις νόμιμες
επιθεώρηση ή η προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης να αποτελεί ένα διαδικασίες και να μην υπάρχει κατάτμηση.

Η ύπαρξη των εγκεκριμένων σχεδίων από τον ΟΣΚ και τις
αρμόδιες υπηρεσίες μελετών, θεωρημένα από τις Δ/νσεις
Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών δεν μπορεί να νοηθεί
ως οικοδομική άδεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αποτελέσει στοιχείο νομιμότητας του κτιρίου. Αν για ένα
σχολικό κτίριο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, το κτίριο
θεωρείται αυθαίρετο και θα πρέπει να προβείτε στη
νομιμοποίησή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

υποέργο για δύο ή περισσότερα κτίρια ή πρέπει να είναι διαφορετική για
κάθε κτίριο;
32

Ο διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου, θα Για να σας απαντήσουμε σε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε
διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005: "Ανάθεση και εκτέλεση το περιεχόμενο και τον Π/Υ του διαγωνισμού.
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" ή το Π.Δ. 60/2007 σε συνδυασμό με το
Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων);
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Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων που θα διεξαχθεί μετά την Είναι στην δική σας ευχέρεια να επιλέξετε ποιος θα κάνει
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα εκπονηθεί από τον Τεχνικό - την Ενεργειακή Επιθεώρηση. Δεν απαγορεύεται να είναι ο
Ενεργειακό Σύμβουλο υποχρεωτικά; Αν όχι, μπορεί να την εκπονήσει ο ίδιος Επιθεωρητής πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
ίδιος Επιθεωρητής που θα εκπονήσει και την αντίστοιχη πριν την έναρξη
των παρεμβάσεων;
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Τα κλειστά γυμναστήρια των ΟΤΑ υπάγονται στη πρόσκληση 1.13;
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Ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 400.000,00 €. Το μέγιστο Ο
μέγιστος
επιλέξιμος
προϋπολογισμός
για
της χρηματοδότησης θα ανέλθει στο 70% των 400.000,00€ ή στο 70% του συγχρηματοδότηση από την ανωτέρω πρόσκληση είναι
προϋπολογισμού του έργου με όριο χρηματοδότησης τις 400.000,00 €;
συνάρτηση του πληθυσμού του Δήμου, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.3.2.
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης με προϋπολογισμό
μεγαλύτερο από τα επιλέξιμα όρια της παραγράφου 3.3.2, η
πρόταση προωθείται για αξιολόγηση και σε περίπτωση
απόφασης για έγκριση της ανωτέρω πρότασης, γεγονός το

Εφόσον τα κλειστά γυμναστήρια ανήκουν στους ΟΤΑ Α’
Βαθμού, μπορούν να υπαχθούν στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, στην κατηγορία των κτιρίων.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
οποίο συναρτάται και με τα σχόλια/τις παρατηρήσεις της
αξιολόγησης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :
Α) Σε περίπτωση που η ενεργειακή αποτύπωση του στόχου
δεν είναι ενιαία, δηλαδή αφορά μεν στο σύνολο του ΠΥ της
πρότασης, αλλά δύναται να διαχωριστεί μεταξύ του
συγχρηματοδοτούμενου και του μη συγχρηματοδοτούμενο
από το πρόγραμμα ΠΥ, θα ισχύσουν τα εξής:
1. Ο μέγιστος επιλέξιμος για χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα ΠΥ είναι ίσος με τα όρια και τους
κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται από τον
Οδηγό της πρόσκλησης,
2. Οι
εργασίες
του
μη
επιλέξιμου
για
συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΠΥ, θα
πρέπει να είναι τεκμηριωμένα διακριτές από τις
υπόλοιπες,
3. Το ποσό του ΠΥ που ξεπερνά το επιλέξιμο για
συγχρηματοδότηση ποσό του έργου, θα πρέπει να
καταβληθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, πέρα
από το 30% της ίδιας συμμετοχής που θα καταβάλει
για την συμμετοχή του στο συγχρηματοδοτούμενο
κομμάτι του ΠΥ και με τους ίδιους κανόνες με αυτή
σε σχέση με τα έγγραφα και τις λογιστικές
διευθετήσεις που απαιτούνται από την πρόσκληση.
4. Ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου μετά
την υλοποίηση του έργου θα γίνει μόνο στο
συγχρηματοδοτούμενο τμήμα του έργου (τεχνικό

Α/Α

35

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

και οικονομικό) και όχι στο σύνολο αυτού.
Β) Σε περίπτωση, όμως, που η ενεργειακή αποτύπωση του
στόχου είναι - κατ’ ανάγκη -ενιαία, δηλαδή αφορά στο
σύνολο του ΠΥ της πρότασης και δεν δύναται να
διαχωριστεί μέχρι τον επιλέξιμο, από το πρόγραμμα με
βάση τα όρια των κατοίκων, ΠΥ αυτής, τότε σε περίπτωση
έγκρισης της πρότασης, θα ισχύσουν τα ανωτέρω υπό 1, 2,
και 3, ωστόσο ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου
μετά την υλοποίηση του έργου θα γίνει στο σύνολο του
έργου (τεχνικό και οικονομικό) και όχι μόνο στο
συγχρηματοδοτούμενο τμήμα αυτού.
Στην παράγραφο 4.2 της πρόσκλησης στο σημείο (iv) απαιτούνται Μπορείτε να υποβάλλετε τον οργανισμό του Δήμου, ο
στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση οποίος σε συνδυασμό με τη διαχειριστική επάρκεια
της πράξης. Η πρόταση που θα υποβάλλουμε αφορά επεμβάσεις σε καλύπτει την απαίτηση.
Δημοτικό κτίριο. Τι στοιχεία απαιτούνται;
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Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να απαλλάξει τo έργο από το ΦΠΑ; Δηλαδή Η παράγραφος 4.2 (viii) αφορά μόνο στις περιπτώσεις
ΦΠΑ δεν θα πληρώνει κανένας, ούτε ο Προμηθευτής ή ο Υπεργολάβος ή δραστηριοτήτων που εκ του νόμου απαλλάσσονται ΦΠΑ και
ο Μελετητής, κ.λπ.;
δεν δύναται ο Δήμαρχος κατά την κρίση του να απαλλάξει
κάποιο έργο από ΦΠΑ.

37

θα ήθελα να μάθω τι εννοεί το πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ σχετικά με την
εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση της κατά 25%.
Τελειώνω μια πρόταση και έχω επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας κατά
39%. Το νούμερο που εγώ έχω επιτύχει αναφέρεται σε ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ενέργεια. Είναι σωστός ο υπολογισμός μου;

Λογικά είστε εντάξει με το ποσοστό εξοικονόμησης
ενέργειας που αναφέρετε. Ωστόσο αυτό θα εξεταστεί
αναλυτικά κατά την αξιολόγηση, στην οποία θα
συνεκτιμηθούν και τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για
τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας που
προκύπτει από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Μπορεί ΝΠΔΔ ΟΤΑ να καταθέσει αίτηση για ένταξή του στο πρόγραμμα
ή το πρόγραμμα αφορά μόνο τον ΟΤΑ?
Αν το ΝΠΔΔ που θέλει να καταθέσει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα
δεν έχει διαχειριστική επάρκεια, έχει όμως ο ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το
ΝΠΔΔ, μπορεί το ΝΠΔΔ και ο ΟΤΑ να κάνουν μια προγραμματική ώστε
να καταθέσει πρόταση ο ΟΤΑ για λογ/σμό του ΝΠΔΔ (χωριστά από την
πρόταση που έχει καταθέσει αυτοτελώς ο ΟΤΑ για δική του ένταξη)
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Η διαχειριστική επάρκεια τι τύπου πρέπει να είναι Α, Β, Γ?

40

Στην παράγραφο 4.2.(iv) της πρόσκλησης τι εννοείται με τον όρο στοιχεία
τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου?

41

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες όσον
αφορά την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του έργου στην οποία θα
αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η

Η πρόσκληση 1.13 αφορά αποκλειστικά ΟΤΑ Α΄ βαθμού και
δεν μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ΝΠΔΔ αυτών.
Επίσης δε μπορεί να υποβάλλει πρόταση ΟΤΑ για
λογαριασμό ΝΠΔΔ μέσω προγραμματικής σύμβασης, καθώς
το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κτίρια και υποδομές
ιδιοκτησίας των ΟΤΑ. Η μόνη περίπτωση για την οποία
μπορεί να υποβάλλει ΟΤΑ πρόταση για κτίρια ή υποδομές
που δεν του ανήκουν και ανήκουν π.χ. σε ΝΠΔΔ, είναι η
ύπαρξη παραχωρητηρίου των κτιρίων ή των υποδομών στον
ΟΤΑ τουλάχιστον 20-ετούς διάρκειας.
Ο τύπος της διαχειριστικής επάρκειας που απαιτείται
εξαρτάται κάθε φορά από τις παρεμβάσεις και
υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις που θα συμπεριληφθούν
στην σχετική πρόταση. Έτσι, θα πρέπει να διατίθεται
διαχειριστική επάρκεια τύπου Α (που καλύπτει τεχνικά
έργα/μελέτες) και αν στη πρόταση συμπεριλαμβάνονται και
προμήθειες ή υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες Τεχνικού –
Ενεργειακού Συμβούλου) θα πρέπει να διατίθεται και
διαχειριστική επάρκεια τύπου Β (που καλύπτει
προμήθειες/υπηρεσίες).
Στην παράγραφο 4.2 (iv) με τον όρο «Στοιχεία τεκμηρίωσης
αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης»
αρκεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του
Δήμου.
Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4.2 (viii) αφορά μόνο
στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων που εκ του νόμου
απαλλάσσονται ΦΠΑ (βάσει ισχυουσών φορολογικών

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ (Πρόγραμμα Εξοικονομώ διατάξεων) και θα πρέπει σε περίπτωση που υποβάλλετε
για ΟΤΑ Α' βαθμού – ΚΩΔ .ΠΡ. 1.13).
πρόταση για τέτοιου είδους δραστηριότητα να
συμπληρωθεί στη δήλωση η δραστηριότητα και ότι αυτή
απαλλάσσεται ΦΠΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
συγκεκριμένη δήλωση δεν απαιτείται.
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Προτιθέμεθα να υποβάλλουμε πρόταση στην πρόσκληση 1.13 που θα
περιλαμβάνει.
-Αντικατάσταση εξωτερικού φωτισμού οδών με LED
-Τοποθέτηση BMS στο Δημαρχείο
-Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας σε
συνδυασμό με ηλιακό θερμικό δοχείο αδρανείας και σύστημα
αντιστάθμισης.
-Φωτοβολταικά στις στέγες
-Αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και
σύστημα συντονισμού και τηλεελέγχου.
-Εφαρμογή μικρο -συμπαραγωγής στο Κολυμβητήριο.
Σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν κάποια από τις δράσεις αυτές
είναι μη επιλέξιμη
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Ο Δήμος στο πλαίσιο του μέγιστου επιλέξιμου συνολικού Θα υποβάλλετε μία ενιαία πρόταση στην οποία θα
προϋπολογισμού (400.000,00) συναρτήσει του πληθυσμού του, σκοπεύει περιγράφετε το σύνολο των παρεμβάσεων και για τα δύο
να υποβάλει πρόταση για δύο δημοτικά κτίρια. Το ερώτημά μου είναι το κτίρια.
εξής: θα υποβάλλουμε δύο διακριτές προτάσεις ή μία στην οποία θα
περιγράφουμε και τα δύο κτίρια?

Σε σχέση με τις δράσεις που αναφέρετε σας ενημερώνουμε
ότι η «Αντικατάσταση εξωτερικού φωτισμού οδών με LED»
και τα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» δεν είναι επιλέξιμες
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.13.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Ετοιμάζω μια πρόταση για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2" που αφορά σε Το θέμα που αναφέρετε θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα
ένα σχολικό συγκρότημα με δύο κτίρια, ένα πρώτο, εμβαδού 200τμ και στοιχεία κατά την αξιολόγηση της πρότασης, αλλά από μόνο
ένα δεύτερο, εμβαδού 550τμ.
του δεν θα αποτελέσει λόγο απόρριψης της πρότασης.
Στο πλαίσιο της μελέτης με μια σειρά 6-7 παρεμβάσεων επιτυγχάνω
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 50% για το ένα και
30% για το άλλο αντίστοιχα.
Κάνω μια στοιχειώδη οικονομοτεχνική ανάλυση κόστους-οφέλους τόσο
για το σύνολο των παρεμβάσεων όσο και για κάθε μία χωριστά.
Έτσι ενώ στο σύνολο της πρότασης πετυχαίνω απόσβεση σε περίπου 1213 χρόνια, όσον αφορά σε δύο μεμονωμένες παρεμβάσεις η απόσβεση
αγγίζει περίπου τα 30 χρόνια.
Ενδεικτικά σας αναφέρω την παρέμβαση αντικατάστασης παραθύρων
και θύρας που ενώ από μόνη της προσφέρει εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας 13%, εντούτοις τα οικονομικά στοιχεία δε βγαίνουν καλά.
Η ερώτηση μου λοιπόν είναι αν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης του
συνόλου της πρότασης για αυτόν το λόγο.
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Στον Κωδ. 71 – ημερομηνία λήξης της Πράξης αναφέρουμε την
προγραμματισμένη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου από το
Δήμο ή την 31/12/2015;
Στον Κωδ. 129 – στην προτεινόμενη δημόσια δαπάνη του δικαιούχου
βάζουμε το ποσό με ΦΠΑ (δηλ. ποσό χωρίς ΦΠΑ + ΦΠΑ = Συνολική Αξία)
ή μόνο την Καθαρή αξία του έργου;
Διευκρινιστικά, το ΦΠΑ της προτεινόμενης πράξης το χρεώνεται ο Δήμος;
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Υπάρχει ελάχιστος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης;
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Θα συμπληρώσετε την εκτιμώμενη ημερομηνία
ολοκλήρωσης της πράξης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
του προτεινόμενου έργου.
Στον κωδικό 129 θα αναγραφεί το ποσό και ο ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στο μέγιστο επιλέξιμο Π/Υ. Ο
ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος μόνο εφόσον είναι απαιτητός για
επιστροφή ή συμψηφισμό.
Δεν υπάρχει ελάχιστος Π/Υ

Α/Α
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ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι τίτλοι-συμβόλαια των κτιρίων πρέπει να είναι επικυρωμένοι από το Μπορείτε να θεωρήσετε τους τίτλους – συμβόλαια των
υποθηκοφυλακείο ή μπορούν και από το ΚΕΠ;
κτιρίων σε οποιαδήποτε Αρχή μπορεί να εκδώσει ακριβή
αντίγραφα.
Σας στέλνω από την εταιρεία ΙΕΜ Α.Ε. που έχει αναλάβει ως σύμβουλος Η παρουσίαση του προϋπολογισμού δεν μπορεί να
κάποιων Δήμων την ετοιμασία των Τεχνικών Δελτίων για την πρόταση εξεταστεί αποσπασματικά στην παρούσα φάση, καθώς κατά
1.13. Θα ήθελα να μια διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης τη διαδικασία αξιολόγησης θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα
του προϋπολογισμού στις αντίστοιχες προμελέτες. Ακολούθως σας στοιχεία του φακέλου και τη σχετική τεκμηρίωση. Μπορείτε
επισυνάπτω τον τρόπο που έχουμε παρουσιάσει τα ποσά σε 2 να παρουσιάσετε την ανάλυση του προϋπολογισμού όπως
διαφορετικές προμελέτες. Θα ήθελα απλά να ξέρω αν αρκεί αυτό ή αν εσείς θεωρείτε καλύτερα.
χρειάζεται να παρουσιάσουμε κάτι πιο αναλυτικά.
Σας επισημαίνουμε ότι η σύνταξη του Προϋπολογισμού
πρέπει να γίνει με βάση τα επίσημα Τιμολόγια Δημοσίων
Έργων, όπως αυτά ισχύουν και να συνοδεύονται από την
σχετική ανάλυση τιμών ή τεκμηριωμένες τιμές αγοράς, όπου
απαιτείται.

