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42 Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική κα.
43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2.

Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

3.

Την Πρωθυπουργική Απόφαση µε αρ. 2876 / 7.10.09 (ΦΕΚ 2234/07.10.09) αλλαγής
τίτλου Υπουργείων, που µετονοµάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

4.

Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221/05.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ Α’
56/15.4.2010).

5.

Την µε αρ. 34576/11/5-1-2001 Κοινή
Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως τροποποιήθηκε µε τις
121308/18/7/2008 και 166200/24-2-2011 Αποφάσεις

6.

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5442/05-11-2007 που
αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ), όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό Ε (2011)
6975 τελικό/04-10-2011 Απόφαση

7.

Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και
28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

8.

Τη µε αρ. πρωτ 127573/10.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

9.

Την από 06.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και
εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.

ΚΑΛΕΙ
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού
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για
την
υποβολή
Προτάσεων
(πράξεων),
προκειµένου
να
ενταχθούν
και
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις εξοικονόµησης
ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές των ΟΤΑ Α’ Βαθµού,
συµπεριλαµβανοµένων των ανοικτών κτιριακών υποδοµών (κολυµβητικών δεξαµενών,
αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ). ∆εν δύνανται να χρηµατοδοτηθούν έργα ∆ήµων ή
∆ηµοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί ∆ήµοι) που επιχορηγούνται από το
Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα».
1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ
1.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική
προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε
τα στοιχεία του Πίνακα 1.
Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΣΤΟΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΩ∆.

Προστασία Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –
Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής –
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΚΩ∆.

1

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩ∆.

1

Ανανεώσιµη ενέργεια - Ηλιακή

ΚΩ∆.

40

Ανανεώσιµη ενέργεια - Βιοµάζα

ΚΩ∆.

41

ΚΩ∆.

42

ΚΩ∆.

43

ΚΩ∆.

4002

ΚΩ∆.

4101

ΚΩ∆.

4204

ΚΩ∆.

4301

ΚΩ∆.

21

Ανανεώσιµη ενέργεια - υδροηλεκτρική,
γεωθερµική κα
Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή,
διαχείριση ενέργειας
Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς του
∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ – βιοµάζα
Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης
ΑΠΕ σε δηµόσια κτίρια
∆ράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση
της ενέργειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1.2

∆ραστηριότητες που συνδέονται µε το
Περιβάλλον

2007 GR 161 PO 005

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλουν στους ειδικούς
στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των
σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
(α) Ειδικοί Στόχοι
(i)

Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
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(ii)

Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

(iii)

Μείωση εκποµπών των αερίων που προκαλούν την κλιµατική αλλαγή

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης
Πίνακας 2
ΚΩ∆.
3403

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
Εγκατεστηµένη ενεργειακή ισχύς από δράσεις
εξοικονόµησης ενέργειας συµπεριλαµβανοµένης της
τηλεθέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
MW

Πίνακας 3
ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσοστό ετήσιας µείωσης εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

3419

Ποσοστό Εξοικονοµούµενης ενέργειας

%

501

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της πράξης

Αριθµός

1014

%

Πίνακας 4
ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.
Ποσοστό ετήσιας µείωσης εκποµπών αερίων του

1014

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

θερµοκηπίου

%

Με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
Ι. Παρεµβάσεις σε κτίρια και υποδοµές:
Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών,
όπως:
1.1 Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, µε προβλεπόµενες ενέργειες:
1.1.1 Προσθήκη θερµοµόνωσης (κελύφους, φέροντος οργανισµού, δώµατος,
στέγης, δαπέδου, τοιχοποιϊας).
1.1.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωµάτων και υαλοπινάκων
(αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωµάτων µε σύγχρονα
πιστοποιηµένα, αντικατάσταση µονών υαλοπινάκων µε διπλούς ή µε υαλοπίνακες
νέας τεχνολογίας, ειδικής επεξεργασίας: ανακλαστικών, low- e, κλπ)
1.1.3 Χρήση ειδικών επιχρισµάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις
1.1.4 Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
1.1.5 Φυσικός/Νυχτερινός Αερισµός
1.1.6 Εγκατάσταση/ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων
1.2 Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, µε προβλεπόµενες ενέργειες:
1.2.1 Αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης, συµπεριλαµβανοµένων
συστηµάτων αντιστάθµισης στον καυστήρα-λέβητα σε συνδυασµό µε µόνωση
σωληνώσεων.
1.2.2 Αναβάθµιση συστήµατος κλιµατισµού
4
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1.2.3 Αναβάθµιση στους κυκλοφορητές - κινητήρες
1.2.4 Μηχανικός αερισµός (free cooling)
1.2.5 Υβριδικός αερισµός µε ανεµιστήρες οροφής
1.2.6 Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερµικών φορτίων (θερµικά
ηλιακά συστήµατα, αβαθής γεωθερµία κλπ.)
1.3 Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού, µε προβλεπόµενες
ενέργειες:
1.3.1 Φυσικός φωτισµός
1.3.2 Τεχνητός φωτισµός
1.4 Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης µε προβλεπόµενες ενέργειες:
1.4.1 Συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και
προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και
αποτελεσµάτων των ενεργειακών συστηµάτων του κτιρίου, και ελέγχου (όπως
ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
1.4.2 Σύστηµα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό

1.5 Παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης τεχνικών υποδοµών/λοιπών εγκαταστάσεων
των ΟΤΑ
1.5.1 Ενεργειακή αναβάθµιση ανοικτών αθλητικών χώρων (αναβάθµιση Η/Μ
εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερµικών φορτίων,
αναβάθµιση συστηµάτων φωτισµού, κάλυµµα πισίνας κλπ.)
1.5.1 Ενεργειακή αναβάθµιση βιολογικών καθαρισµών, αντλιοστασίων κτλ

ΙΙ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
1. Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συµβούλου.
2. Τεχνικές Μελέτες/προµελέτες (οι Οριστικές Μελέτες, οι Μελέτες Εφαρµογής και τα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ µετά την απόφαση ένταξης
της πράξης).
3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (αν απαιτείται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας)
4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία – Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου (πριν την έναρξη και µετά την ολοκλήρωση των
παρεµβάσεων)
5. ∆ράσεις δηµοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενηµέρωσης και προβολής,
Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι, κ.λ.π).

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.1

Οι πράξεις που θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν θα συγχρηµατοδοτηθούν
κατά 70% από το ΕΠΠΕΡΑΑ και κατά 30% από ίδια συµµετοχή των ∆ήµων.
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2.2

Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων
µε την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική
προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:
Πίνακας 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
& Αστικές Μεταφορές –Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
(σε ευρώ)

(1)

(2)

(3)

1

Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς
του
∆ηµόσιου
και
Ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα

4.000.000

2

Προώθηση
βιοµάζα

2.000.000

3

Πρότυπα
επιδεικτικά
έργα
αξιοποίησης ΑΠΕ σε δηµόσια κτίρια

15.000.000

4

∆ράσεις
για
τη
βελτίωση
της
ενεργειακής
απόδοσης
και
την
ορθολογική διαχείριση της ενέργειας

54.000.000

συστηµάτων

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΕ

–

75.000.000

2.3

Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης
δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά
θεµατική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί σε
αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε
περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας www.epperaa.gr.

2.4

Η ΕΥ∆, µετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην
οικεία ιστοσελίδα (www.epperaa.gr) τη διαθέσιµη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια
δαπάνη έως εξαντλήσεώς της.

3.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
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3.1

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των
προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των
προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.

3.2

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε αρ. πρωτ.
14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως
τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

3.3

Ειδικοί όροι επιλεξιµότητας:
3.3.1.
Επιλέξιµοι για συµµετοχή στη ∆ράση είναι όλοι οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού εκτός από αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το σύνολο του ∆ήµου. Οι ∆ήµοι, οι οποίοι έχουν προέλθει από
ένωση πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων, είναι επιλέξιµοι µε την προϋπόθεση ότι τα
έργα προς χρηµατοδότηση αφορούν σε ∆ηµοτικές Ενότητες που δεν
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
3.3.2.
Ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης για κάθε
∆ήµο είναι συνάρτηση του πληθυσµού του (βάσει της απογραφής του 2011):
o

για ∆ήµο µε πληθυσµό 1-10.000 κατοίκους έως 200.000 €

o

για ∆ήµο µε πληθυσµό 10.001 -45.000 κατοίκους, έως € 400.000.

o

για ∆ήµο µε πληθυσµό 45.001-90.000 κατοίκους, έως € 600.000.

o

για ∆ήµο µε πληθυσµό 90.001-150.000 κατοίκους, έως € 800.000.

o

για ∆ήµο µε πληθυσµό 150.001-300.000 κατοίκους, έως € 1.500.000.

o

για ∆ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, έως € 3.000.000

Οι
ανωτέρω
πληθυσµοί
αφορούν
στον
πληθυσµό
των
∆ήµων
συµπεριλαµβανοµένου
του
πληθυσµού
των
∆ηµοτικών
Ενοτήτων
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

µη
που

3.3.3.
Για τα προτεινόµενα κτίρια, που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές
ενεργειακής απόδοσης σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β) είναι
υποχρεωτική η ενεργειακή τους αναβάθµιση έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόµηση
ενέργειας τουλάχιστον 25% σε σχέση µε την αρχική ενεργειακή τους κατανάλωση.
● 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.
● ∆εν είναι επιλέξιµες δράσεις ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης
ενέργειας σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β και άνω.
● Στις περιπτώσεις έργων που θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ενεργειακής
αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας, εάν µετά το πέρας των εργασιών, στο
κτίριο δεν έχει επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον 25% σε σχέση µε
την κατανάλωση ενέργειας πριν τις παρεµβάσεις, το έργο θα απενταχθεί από το
Πρόγραµµα, το σύνολο των δαπανών του θα καταστεί µη επιλέξιµο και θα
επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
● Τα δοµικά υλικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία υφίσταται
σχετική υποχρέωση από την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
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● ∆εν είναι επιλέξιµες κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες και γενικότερα κινητά
στοιχεία, µη µόνιµου χαρακτήρα (µε εξαίρεση τους ανεµιστήρες οροφής).

3.3.4

3.4

Σχετικά µε τη χρηµατοδότηση µελετών :

I)

Οι προτάσεις που περιλαµβάνουν υποέργο ή υποέργα εκπόνησης µελετών,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν απαραίτητα την
κατασκευή των αντίστοιχων έργων ως διακριτά υποέργα. Στις περιπτώσεις
υποβολής προτάσεων που οι µελέτες είναι υπό εκπόνηση ή έχουν
ολοκληρωθεί, οι µελέτες αυτές µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΠΠΕΡΑΑ, µετά την απαραίτητη διαδικασία ελέγχου από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ
σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και εφόσον
πληρούν τους όρους επιλεξιµότητας του ΕΣΠΑ.

II)

Στο υποέργο των µελετών περιλαµβάνονται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των
απαραίτητων αδειοδοτήσεων (πχ άδεια αποκατάστασης ΧΑ∆Α), καθώς και η
σύνταξη, θεώρηση/έγκριση της οριστικής µελέτης και των τευχών
δηµοπράτησης των έργων κατασκευής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
ισχύουσα νοµοθεσία.

III)

Με την ολοκλήρωση του υποέργου των µελετών, θα πρέπει ο ∆ικαιούχος να
υποβάλλει στην ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ εντός 10 ηµερών την εγκεκριµένη µελέτη, το
επικαιροποιηµένο Τ∆ΠΠ και τα τεύχη δηµοπράτησης κάθε έργου κατασκευής ή
προµήθειας συνοδευόµενα από όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τα λοιπά
στοιχεία, προκειµένου να ληφθούν οι απαραίτητες προεγκρίσεις για το
διαγωνισµό αναδόχου της κατασκευής, σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Οι προτάσεις των ∆ήµων θα
συγκεκριµένους Άξονες ως εξής:

πρέπει

να

ΑΞΟΝΕΣ του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Παρεµβάσεις
υποδοµές

σε

2. Υποστηρικτικές
δράσεις
4.
4.1

παρεµβάσεις

σε

%

κτίρια

και

περιλαµβάνουν

και

λοιπές

85% - 95%
5 – 15%

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους,
από την

01 / 04 / 2012 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

έως την

30 / 06 / 2012 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν θα
γίνονται δεκτές.
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Σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης η ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων
δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόµενης ηµεροµηνίας.
Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας

4.2

Οι φάκελοι των υποβαλλοµένων προτάσεων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
(i)

Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση (Παράρτηµα Ι), και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.epperaa.gr

(ii)

Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου και
οδηγίες
συµπλήρωσης
επισυνάπτονται
στην
παρούσα
πρόσκληση
(Παράρτηµα ΙΙ), διατίθενται από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αεροπόρου
Παπαναστασίου 34) και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.epperaa.gr . Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη
χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π απορρίπτονται.

(iii)

Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv)

Στοιχεία τεκµηρίωσης αρµοδιότητας του ∆ικαιούχου για την εκτέλεση της
πράξης, π.χ. σχετική νοµοθεσία ή/και προγραµµατική σύµβαση.

(v)

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος
χρηµατοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που
υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.
1083/2006 όπως ισχύει) ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που
δεν παράγουν έσοδα (Παράρτηµα ΙΙΙ).

(vi)

Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο
πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (Παράρτηµα ΙV)

(vii)

Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό
πρόσωπο: νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο
δικαιούχος.

(viii)

Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα
αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η
προτεινόµενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(ix)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της
πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν
υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο ∆ικαιούχος θα πρέπει, πριν την
ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισµό ή τη δηµιουργία
συγκεκριµένης επαρκούς δοµής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία
του έργου. Η δέσµευση αυτή θα συµπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της
Πράξης.

(x)

Για κάθε κτίριο που προτείνεται για ένταξη αποδεικτικό ότι ο ΟΤΑ διατηρεί το
νόµιµο δικαίωµα πραγµατοποίησης του υποβαλλόµενου έργου (βεβαίωση ή
αποδεικτικά περί αποκλειστικού δικαιώµατος κυριότητας, νοµής, κατοχής,
µισθώσεως κλπ.).

(xi)

Στοιχεία νοµιµότητας και κυριότητας κτιρίου (οικοδοµική άδεια, µετεγγραφή
των ακινήτων στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο, άδεια λειτουργίας κτλ)
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(xii)

Απόφαση ∆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 ∆ήµου.

(xiii)

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου/ων κατόπιν Ενεργειακής
Επιθεώρησης κτιρίου/ων µε βάση το Προεδρικό ∆ιάταγµα 100/6.10.10 και
τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

(xiv)

Προµελέτες ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίου/ων υπογεγραµµένες και
σφραγισµένες από µηχανικούς και εγκεκριµένες από τον αρµόδιο φορέα,
συµπεριλαµβανοµένης ανάλυσης κόστους - οφέλους στην οποία να
τεκµηριώνεται η επιλογή των παρεµβάσεων.

4.3.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής
υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε
µορφή pdf το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και
όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση
υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα
όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν
να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στη
διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 – 11527 Αθήνα, τις ώρες 9:00 – 15:00
το αργότερο έως την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.
Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί
αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
τους.

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύµφωνα µε τις
ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:
5.1.

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

5.2

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.
Τα εξειδικευµένα κριτήρια, επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτηµα
VI) και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr. Η
ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πράξεων θα εξετάσει τη
συµβατότητα της Προτεινόµενης Πράξης µε την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του
ΕΠΠΕΡΑΑ, σύµφωνα µε το έντυπο του παραρτήµατος XI.

5.2.1 Η ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών
στοιχείων/διευκρινήσεων από τον δικαιούχο προκειµένου να ολοκληρωθεί η
διαδικασία αξιολόγησης (χρόνος ολοκλήρωσης αξιολόγησης : 10 εργάσιµες
ηµέρες εφόσον ο φάκελος της πρότασης είναι πλήρης και δεν απαιτηθεί η
προσκόµιση από τον δικαιούχο, συµπληρωµατικών στοιχείων). Η αξιολόγηση της
πρότασης αναστέλλεται µέχρι την υποβολή στην ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ των ζητηθέντων
συµπληρωµατικών στοιχείων-διευκρινήσεων τα οποία ο υποψήφιος δικαιούχος θα
πρέπει να προσκοµίσει εντός 5 εργάσιµων ηµερών.
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Η ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ εξασφάλισε τη συνεργασία µε την αρµόδια επί του θέµατος
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, κατά την εξειδίκευση του προγράµµατος και πριν τη
δηµοσίευση της πρόσκλησης.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει µε τη διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης
λόγω των έκτακτων οικονοµικών συνθηκών και της ανάγκης άµεσης ένταξης και
υλοποίησης έργων για την τήρηση των προβλέψεων του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Νόµου 3845/10 (ΦΕΚ 65/Α/06.05.2010)
σχετικά µε τα «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της Ελληνικής
Οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο».

5.2.2 Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει µε τη διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης
και συγκεκριµένα:
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την
ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες
προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτηµα VI),
εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ αποβεί αρνητική ή οι διαθέσιµοι
πόροι δεν επαρκούν για τη χρηµατοδότηση της πρότασης, ενηµερώνεται ο
∆ικαιούχος µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική, η διαδικασία
συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.
5.2.3 Η ειδικότερη µεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων δίνεται στο
Παράρτηµα VII.
5.2.4 Η ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των
θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων.

5.3

Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης
Μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στον δικαιούχο σχέδιο της
απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου
αποδοχής των όρων (Παράρτηµα VIII) της απόφασης ένταξης. Επίσης
αποστέλλεται για λόγους ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει
εγκριθεί από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα
αντίγραφο του συµφώνου εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του,
υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην
απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

5.4

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα (χρόνος
ολοκλήρωσης: 5 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του συµφώνου αποδοχής
των όρων της απόφασης ένταξης).
Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτηµα IX) και βρίσκεται
δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr .

5.5

∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ του τίτλου των
πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,
των δικαιούχων αυτών, καθώς και του συνολικού προϋπολογισµού και του ποσού
της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας χρηµατοδότησης της πράξης.
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6
6.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της
απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης
και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.

(ii)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως
αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης».

(iii) Να λαµβάνουν
διακήρυξης και
εµπίπτουν στο
συµβάσεων να
σύµβασης.

προέγκριση από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ για τις διαδικασίες
τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις
πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων
λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής προόδου και
εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων της.
(v)

Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που
χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν.
(ΕΚ) 1828/2006.
(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες
προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών.
(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» δηλαδή κατ΄ ελάχιστον
µέχρι το τέλος του 2020.
(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,
όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(x)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.
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(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την
συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους
Κατερίνα Τουρτούρα, τηλ. : 210 6969214, e-mail : TourtouraK@eka.ypeka.gr και
Γιάννα Νίκου τηλ. : 210 6969812, e-mail : NikouG@eka.ypeka.gr, στελέχη της
ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ - ΥΠΕΚΑ.

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το σύστηµα διαχείρισης 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 Τ∆ΠΠ/Υ,
πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση
κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση
της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr
Ο
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το
σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων
- E.Υ.∆ ΕΠΠΕΡAA
- ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ
- ΕΥΣΠΕ∆
Συνηµµένα:
(i)

Παράρτηµα Ι: Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης

(ii)

Παράρτηµα ΙΙ: Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και Υποέργου και
οδηγίες συµπλήρωσης

(iii)

Παράρτηµα ΙΙΙ: Υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης προσδιορισµού συντελεστή
ελλείµµατος χρηµατοδότησης και οδηγίες συµπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα
ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα

(iv)

Παράρτηµα IV: Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου
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(v)

Παράρτηµα V: Υπόδειγµα φακέλου µεγάλου έργου (Αίτηση Επιβεβαίωσης Συνδροµής)

(vi)

Παράρτηµα VI:Κριτήρια Επιλογής πράξεων

(vii)

Παράρτηµα VII :Μεθοδολογία Αξιολόγησης

(viii)

Παράρτηµα VΙΙI: Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης

(ix)

Παράρτηµα IX: Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης

(x)

Παράρτηµα Χ: Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 14053/
ΕΥΣ1749 /27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.08) και Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.09)

(xi)

Παράρτηµα XI: Φύλλο εξέτασης συµβατότητας µε ΣΜΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ

(xii)

Παράρτηµα A: Νοµοθεσία
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