ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

Θέμα: Παροχή Απαντήσεων ‐ Διευκρινήσεων

Σχετικά: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ
ΕΟΧ 2009‐2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY
ΧΩΡΟY), Θεματική Περιοχή: GR03 ‐
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τελευταία Ενημέρωση: 23/10/2014
Ερωτήσεις
1. Τι ακριβώς προσδιορίζει ο όρος "predefined
project" στο μικρό νησί;

Απάντηση
1) Βλέπε: Ορισμούς «Προκαθορισμένη πράξη (pre‐defined project)» και «Μικρό νησί»,
στον Πίνακα 1, άρθρο 1 της πρόσκλησης.

2. Οι τοπικές "κοινότητες" βρίσκονται

2) Βλέπε: Ορισμό «Κοινότητα», άρθρο 1, σελ. 7 της πρόσκλησης.

απαραίτητα σε "μικρό νησί" ή σε ολόκληρη την

3) Ναι μια Πράξη με βάση όσα αναφέρονται: Πίνακα 1, ορισμός «Προκαθορισμένη πράξη

επικράτεια;
3. Μια μόνο πρόταση, απ' όλες τις
υποβληθείσες, θα εγκριθεί για την κατηγορία 2

(pre‐defined project)», της πρόσκλησης.
4) Ναι. Βλέπε: Ορισμός «Κοινότητα» Άρθρο 1, σελ. 5 και Άρθρο 4, §4.1 της Πρόσκλησης και
Άρθρο 1 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010).

"μικρό νησί ‐ προκαθορισμένο έργο";
4. Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού συμπεριλαμβάνονται στα
ΝΠΔΔ;
5. «…..Από τη πρόσκλησή σας όμως, στην

5) Βλέπε άρθρο 5, σελ. 11 της πρόσκλησης: «Τα έργα τα οποία θα ενταχθούν στο

απαιτούμενη βεβαίωση μη παραγωγής

Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν έως 100% από τον προϋπολογισμό του

εσόδων, αναφέρεται ότι «…δεν δύναται να

Προγράμματος όντας σε πλήρη συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις περί

παραχθούν έσοδα ……». Προκειμένου να

ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες

προχωρήσουμε ή όχι στην υποβολή πρότασης,

κανονιστικές ρυθμίσεις για τη μη επιτρεπόμενη δυνατότητα παραγωγής εσόδων κατά

παρακαλούμε ό‐πως μας διευκρινίσετε κατά

την προβλεπόμενη περίοδο λειτουργίας των έργων.». Η πρόταση σας πρέπει να πληροί

πόσον δύναται να ενταχθεί πρότασή μας για

και να τεκμηριώνει την παραπάνω απαίτηση.

την αξιοποίηση του βιοαερίου του ΧΥΤΑ προς
παραγωγή ενέργειας και πώληση αυτής στο
διαχειριστή του συστήματος».
6. «Έχοντας υπόψη ότι:




6) Με βάση τα οριζόμενα στο αρ. 3 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι «θ. Η

στον πίνακα 1 του άρθρου 1 της

περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαμβάνει το Νομό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας

ανοιχτής πρόσκλησης με απ

Αττικής είναι η Αθήνα. Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

166/ΚΑΠΕ/12.06.2014 αναφέρεται «…..

περιλαμβάνει τους δήμους Αθηναίων, Φιλαδέλφειας ‐ Χαλκηδόνας, Γαλατσίου,

και στις δύο περιπτώσεις, η

Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης ‐ Υμηττού. Η

«Κοινότητα» θα βρίσκεται εντός μίας

περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους

Περιφερειακής Ενότητας όπως αυτή

Γλυφάδας, Ελληνικού ‐ Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου ‐ Ταύρου,

ορίζεται βάσει του Ν.3852/2010….»

Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. Η περιφερειακή ενότητα

στο άρθρο 3 «Σύσταση και συγκρότηση

Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς,

περιφερειών» του Ν. 3852/2010,

Μεταμορφώσεως, Πεύκης ‐ Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού ‐ Φιλοθέης,

προβλέπεται η σύσταση της

Χολαργού ‐ Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου

περιφέρειας Αττικής, «….η οποία

*** Στην περίπτωση θ στην περιφερειακή ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών

περιλαμβάνει το Νομό Αττικής. Έδρα

περιλαμβάνεται και ο δήμος Ηρακλείου ( παρ.10α άρθρου 18 Ν.3870/2010, ΦΕΚ Α

της περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα.

138/9.8.2010).

…Η περιφερειακή ενότητα Δυτικού

Η περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους

Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους

Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ.

δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου,

Αναργύρων ‐ Καματερού. Η περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαμβάνει τους

Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας

δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας ‐ Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου ‐

Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων –

Δραπετσώνας και Περάματος. Η περιφερειακή ενότητα Νήσων περιλαμβάνει τους

Καματερού. ….Η περιφερειακή

δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και

ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει

Πόρου. Η περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της

τους δήμους της Νομαρχίας Δυτικής

νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής

Αττικής. …».

περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.»

παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν στην έννοια

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο Νόμος «Καλλικράτης» προβλέπει τη

της «Κοινότητας» είναι δυνατόν να

σύσταση των εξής περιφερειακών ενοτήτων:

περιληφθούν «…



κτίρια/συγκροτήματα/εγκαταστάσεις/χώροι …»

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών,
Δυτικού Τομέα Αθηνών.

που να βρίσκονται σε κάποιους δήμους του



Πειραιώς.

Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Δυτικής



Νήσων.

Αττικής»



Δυτικής Αττικής.



Ανατολικής Αττικής.

Η πρόσκληση (αρ. 1, πίνακας 1), ορίζει ρητώς ότι η «Κοινότητα» θα βρίσκεται εντός
μίας Περιφερειακής Ενότητας όπως αυτή ορίζεται βάσει του Ν.3852/2010….».
7. Σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στα

7) Ο ρόλος των εταίρων περιγράφεται στο άρθρο 4 της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα,

έργα εταίρων τόσο από την Ελλάδα όσο και

σύμφωνα με την παράγραφο 4.2: «Η πρόταση μπορεί να υποβάλλεται και από

από

Νορβηγία)

εταιρικά σχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από το Φορέα Υλοποίησης,

διευκρινίστε, ποιος ο ρόλος των εταίρων

το

εξωτερικό

(κυρίως

ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς εταίρους (όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1) με

αυτών.

την προϋπόθεση ότι ο κάθε εταίρος αναλαμβάνει παρεμβάσεις με τρόπο που θα
εξασφαλίζεται και θα τεκμηριώνεται η συμπληρωματικότητα τους στην υλοποίηση
των συνολικών στόχων της πρότασης». Επίσης σύμφωνα με το πίνακα 1 στο άρθρο
1 της πρόσκλησης «παρέμβαση ορίζεται η προμήθεια και εργασία για την
εγκατάσταση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου της Πράξης».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 4.4 «Στην περίπτωση συμμετοχής
εταίρου στο εταιρικό σχήμα για την μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αυτή
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού».

8. Σχετικά με το κριτήριο αξιολόγησης Α5.
Αναφέρεται

ως:

Α.5, «Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το κόστος για κάθε πολίτη που δηλώνεται ότι έχει

«Προϋπολογισμός Πρότασης (€) / Αριθμός

άμεσα οφέλη από την υλοποίηση των παρεμβάσεων ΑΠΕ σε κτίρια, χώρους,

Πολιτών που αποκτούν άμεσα Οφέλη από το

εγκαταστάσεις (π.χ. χρήστες, επισκέπτες, κλπ) και τεκμηριωμένα έχει αποδειχθεί

Πρόγραμμα». Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το

στο έντυπο».

κόστος για κάθε πολίτη που δηλώνεται ότι έχει

Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται οι εκτιμήσεις / υπολογισμοί που αφορούν τον

άμεσα

των

«αριθμό των πολιτών που αποκτούν άμεσα οφέλη από το πρόγραμμα», που

χώρους,

αναλύεται σε κάθε πρόταση από τους Δυνητικούς Φορείς Υλοποίησης, να

εγκαταστάσεις (π.χ. χρήστες, επισκέπτες, κλπ)

τεκμηριωθούν κατάλληλα σε σχέση με την φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε

και τεκμηριωμένα έχει αποδειχθεί στο έντυπο.

προτεινόμενου φυσικού αντικειμένου και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές διεθνείς

‐

έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές.

οφέλη

παρεμβάσεων

Δεδομένου

ότι

υπολογίζεται

8) Όπως περιγράφεται με σαφήνεια στο άρθρο 7.3 της πρόσκλησης για το κριτήριο

από

την

υλοποίηση

ΑΠΕ

σε

κτίρια,

ότι

κάθε

προτεινόμενη

παρέμβαση αναμένεται να ωφελεί διαφορετικό
αριθμό πολιτών (πχ. ΑΠΕ σε δημόσιο κτίριο,
ΑΠΕ σε βιολογικό καθαρισμό) πως προκύπτει
το τελικό αποτέλεσμα του κριτηρίου;

‐ Δεδομένου ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ για την
εξυπηρέτηση

των

ενεργειακών

αναγκών

κάποιας υποδομής (πχ. βιολογικό καθαρισμό)
μπορεί να καλύπτει εν μέρει τις ενεργειακές
απαιτήσεις της υποδομής, πως θα εκτιμάται ο
αντίστοιχος ωφελούμενος πληθυσμός;
9. Μπορεί ως φορέας να υποβάλλει δύο

9) Εφόσον τηρούνται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4, της πρόσκλησης είναι δυνατή

προτάσεις μία ως Φορέας Υλοποίησης και μια

μια τέτοια συμμετοχή.

ως μέλος του Εταιρικού Σχήματος.
10.1 Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η βιομάζα

10.1 ) Επιβεβαιώνεται. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο

(ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου

μίγμα παρεμβάσεων ΑΠΕ για τις δύο κατηγορίες παρεμβάσεων (άρθρο 3 της

βιοαερίου από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα

πρόσκλησης) σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να υποβάλλουν τον πλήρη Φάκελο Β,

των αστικών αποβλήτων) θεωρείται επιλέξιμη

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 6 της

ΑΠΕ για τους σκοπούς του προγράμματος.

πρόσκλησης.

10.2 Παρακαλώ διευκρινίστε αν μια πρόταση

10.2) Μπορεί. Οι δείκτες που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της πρόσκλησης αφορούν το

μπορεί να χρηματοδοτηθεί ακόμη και αν η

σύνολο του προγράμματος σε κάθε κατηγορία. Οι δείκτες αυτοί είναι οι ελάχιστοι που

εκτιμούμενη

το πρόγραμμα επιδιώκει να πετύχει.

κατανάλωση

ανανεώσιμης

ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την

10.3) Άφορα όλες τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ώστε να

αντίστοιχη εκτιμούμενη που αναφέρεται ως

βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος στα επιδεκτικά έργα που θα

δείκτης παρακολούθησης του προγράμματος

επιλεγούν. Ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων είναι ζητούμενο που πρέπει να

(βλέπε Πίνακα 2 της πρόσκλησης: Δείκτης

μελετηθεί και να τεκμηριωθεί σε κάθε πρόταση από τους δυνητικούς Φορείς

παρακολούθησης 1.1 ‐ 1040MWh/έτος)

Υλοποίησης ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά.

10.3 Παρακαλώ διευκρινίστε αν η υποχρέωση
του φορέα υλοποίησης για απομάκρυνση
υφιστάμενων συμβατικών πηγών ενέργειας
αφορά μόνο πηγές για κάλυψη ψυκτικών ή/και
θερμικών φορτίων ή και τις πηγές παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που η
απομάκρυνση αυτή αφορά και τις πηγές
ηλεκτρικής ενέργειας πως εξασφαλίζεται ο
Φορέας για την απρόσκοπτη λειτουργία των
εγκαταστάσεων του, σε περιπτώσεις που η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δεν
είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο?

11.1 Με βάση, το τελευταίο εδάφιο του 11.1)

Βλέπε απάντηση 10.3.

άρθρου 3 της πρόσκλησης: Είναι δυνατόν η 11.2)

Η

περιγραφή

των

δαπανών των

αμοιβών

συμβούλων

αφορά

παροχή

λειτουργία μιας εγκατάστασης να βασίζεται

εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών και περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο

αποκλειστικά και μόνον σε ΑΠΕ; Πως θα

5 της πρόσκλησης. Η τεκμηρίωση του εταιρικού σχήματος, η ωριμότητα των πράξεων

λειτουργεί η εγκατάσταση κατά το χρονικό

καθώς και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι στοιχεία που πρέπει να

διάστημα κατά το οποίο θα γίνεται συντήρηση

τεκμηριωθούν από τους Φορείς Υλοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

ή/και αποκατάσταση βλάβης της μονάδας

πρόσκλησης.

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα
κατασκευασθεί με τη παρούσα πράξη;
11.2 Με βάση το άρθρο 6.2, εδάφιο 9 της
Πρόσκλησης: Τη στιγμή που η επιλογή του
Συμβούλου, υποχρεωτικά (σύμφωνα με τη
Πρόσκληση)
διαδικασία,

θα

γίνει

με

διαγωνιστική

πράγμα που σημαίνει χρόνο

τουλάχιστον δύο (2) μηνών και ο Σύμβουλος θα
πρέπει να προβεί σε λεπτομερή σχεδιασμό

συστημάτων και υποσυστημάτων της Πράξης
καθώς και υποστήριξη για την εξασφάλιση των
απαραίτητων εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, κ.λπ.,
γίνεται κατανοητό ότι ο χρόνος δεν επαρκεί.
Δεδομένου δε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα
θα

πρέπει

να

εμπλεκόμενες

χορηγηθούν

Δημόσιες

από

τις

Υπηρεσίες

οι

αδειοδοτήσεις, θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό;

12) Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης υπάρχει η 12) Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της «κοινότητας» (βλ. απάντηση 2), σας γνωρίζουμε
κοινωνική δομή με ονομασία ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ότι μπορούν να χαρακτηριστούν τα κτήρια αυτά ως «Κοινότητα» στο πλαίσιο του Δήμου
η οποία αποτελεί ξεχωριστό ΝΠΔΔ και έχει στην Αλεξανδρούπολης.
ιδιοκτησία και διαχείρισή του τα κτήρια των
Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, των
ΚΑΠΗ,

της

Σίτισης,

του

Κοινωνικού

Παντοπωλείου κ.α. Η σχεδιαζόμενη πρόταση
έχει στόχο να παρέμβει στα ενεργοβόρα κτήρια
που

διαχειρίζεται

δραστηριοποιούνται

το
στο

ΝΠΔΔ
ίδιο

ότι

θεματικό

αντικείμενο, ήτοι κοινωνικές υποδομές με τίτλο
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ.

Μπορούν

χαρακτηριστούν
«Κοινότητα»

τα

στο

κτήρια
πλαίσιο

να

αυτά
του

ως

Δήμου

Αλεξανδρούπολης;

13.1) Στο τέλος του πίνακα 2 αναφέρεται 13.1) Βλέπε απάντηση 10.3
ότι''…όλες οι υπάρχουσες συμβατικές πηγές 13.2) Τα όρια του Προϋπολογισμού που αναφέρονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης
ενέργειας

θα

αποσυρθούν

ημερομηνία

κατά

ολοκλήρωσης

την αφορούν το συνολικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης. Η διαμόρφωση
του υποέργων της προτεινόμενης πράξης είναι κάτι που αποφασίζεται από τον κάθε Φορέα

προγράμματος''.

Υλοποίησης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Τι σημαίνει ο όρος θα αποσυρθούν? Και αν το
ανανεώσιμο

δυναμικό

δεν

επαρκεί

τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να καλύψει
τις ανάγκες, δεν θα υπάρχει συμβατική πηγή
ενέργειας? Είναι προφανές ότι η αποθήκευση
δεν διασφαλίζει ενεργειακή τροφοδοσία αλλά
μερική αυτονομία. Παρακαλώ διευκρινίστε.
13.2) Η εφαρμογή π.χ. γεωθερμικής ενέργειας
για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω
πλακοειδή εναλλάκτη και την ψύξη μέσω
ψύκτη απορρόφησης μπορεί να θεωρηθεί μία
πράξη

με

δύο

υποέργα

συνολικού

προϋπολογισμού 1.000.000 € ή λαμβάνονται
ως δύο πράξεις και ο ελάχιστος συνολικός
προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι 2.000.000
€ με ελάχιστο προϋπολογισμό 1.000.000 € για
κάθε χρήση?

14)

Στις

επιλέξιμες

παρεμβάσεις 14) Βλέπε:

περιλαμβάνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης Π.3.1: Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων – Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε

και η αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά τοπικές «Κοινότητες», σελ. 27.
κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Π.321: Έντυπο Τεχνικών Στοιχείων – Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε
«Μικρό Νησί», σελ. 35.
Εκεί με σαφήνεια αναφέρεται: «Το συνολικό κόστος ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΕΞΕ δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 8% του συνολικού κόστους εργολαβίας/προμήθειας του έργου».

15.1) Είναι επιλέξιμη ως δράση η τροποποίηση 15.1), 15.2), 15.3.α), 15.5) Ναι, εφόσον η εν λόγω παρέμβαση συμβάλλει στους στόχους και
του δημόσιου φωτισμού σε φωτισμό από δείκτες του Προγράμματος.
παροχή ΑΠΕ.

15.3.β) Οι δαπάνες στην κατηγορία «παρεμβάσεις» αφορούν εξοπλισμό και υλικά και

15.2) Αν για την κάλυψη της τροφοδοσίας περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 5 της πρόσκλησης.
μαρίνας δεν επαρκεί ο υφιστάμενος χώρος θα 15.4) Τα χαρακτηριστικά (π.χ. ισχύς) της κάθε τεχνολογίας που επιλέγεται, θα πρέπει να
ήταν επιλέξιμη ως δαπάνη η κατασκευή συμβάλουν στους στόχους, δείκτες και λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης. Δεν υπάρχουν
στεγάστρου.

επιπρόσθετοι περιορισμοί.

15.3). α) Για την δημιουργία βιομάζας είναι
επιλέξιμος

και

ο

μηχανισμός

για

την

τροποποίηση της πρώτης ύλης σε πέλλετ. Β)
Επίσης είναι επιλέξιμες δαπάνες η αγορά
πελλετ, η πρόσληψη προσωπικού για την
λειτουργία της μονάδας παραγωγής πέλλετ και
η κατασκευή του χώρου για την φιλοξενία της
μονάδας
15.4) Υπάρχει ανώτατο όριο στα KW από ΦΒ (
πχ. 10Kw / Παροχή )
15.5) Είναι επιλέξιμη ως δράση η αγορά
ηλεκτρικών

οχημάτων

(πχ.

ποδήλατα,

αυτοκίνητα)
16)

Λόγω

των

χρονοβόρων

διαδικασιών 16) Το Πρόγραμμα έχει λάβει παράταση μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2104, όπως έχει

έκδοσης αποφάσεων από το ΔΣ του φορέα, θα ανακοινωθεί στην 1η τροποποίηση της ανοικτής πρόσκλησης.
ήθελα να με ενημερώσετε εάν η ημερομηνία
29/9/2014 είναι αυστηρά η τελική ή αν υπάρχει
κάποιο περιθώριο μικρής επιμήκυνσης.
17) Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού 17) Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνον εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά
της προτεινόμενης πράξης διαμορφώνεται με τον φορέα υλοποίησης/ εταίρο.
ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ;

Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του φορέα υλοποίησης ή εταίρου εφόσον αυτός έχει με
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει
υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ.
Κατ’ εξαίρεση είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που δεν δημιουργούνται έσοδα
φορολογητέα κατά την υλοποίηση της πράξης ή μετά την ολοκλήρωσή της ή παρότι
δημιουργούνται έσοδα αφορούν μη φορολογητέα δραστηριότητα. Η επιβεβαίωση ότι η
σχετική δραστηριότητα είναι μη φορολογητέα δίδεται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες
φορολογικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο ΦΠΑ είναι απαιτητός για επιστροφή ή
συμψηφισμό δεν είναι επιλέξιμος.
Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ φορέα που υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπήν
φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.

18.1) Το πρόγραμμα αναφέρεται σε έργα ΑΠΕ 18.1) Ναι, εφόσον η εν λόγω παρέμβαση συμβάλλει στους στόχους και δείκτες του
(πχ. εγκατάσταση

Γεωθ. Αντλ. Θερμ.) και Προγράμματος.

κτηριακά ΕΞΕ (έως 8% της πράξης). Η 18.2) Όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία του προγράμματος
αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού οδών ή (ΑΠΕ) και να τεκμηριώνονται ότι συμβάλουν στους στόχους και τους δείκτες του
σωληνώσεων

και

τερματικών

μονάδων Προγράμματος.

θέρμανσης κτιρίων, είναι παρεμβάσεις που 18.3) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το περιεχόμενο του ΦΑΚΕΛΟΥ Β της κάθε
μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση, ή πρότασης (ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) παρουσιάζονται με σαφήνεια στο άρθρο 6.2 της
βελτιώνουν το βαθμό απόδοσης της ΓΑΘ πρόσκλησης. Οτιδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό υλικό τεκμηριώνει περαιτέρω την

αντίστοιχα).

Μπορούν

να

αποτελούν πρόταση μπορεί να συμπεριληφθεί, εφόσον προσθέτει επιπλέον πληροφορίες / στοιχεία

επιλέξιμες δαπάνες ως προμήθειες «νέων/µη κλπ.
µεταχειρισµένων

υλικών

ή

τροποποίησης/προσαρμογής

εργασίες
υφιστάμενου

εξοπλισμού και υλικών» (σελ. 12 προσκλ. ) ?
18.2) Οι Αντλίες Θερμότητας (Α/Θ) αέρα/νερού
με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση ως παρέμβαση
(και σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ), μπορούν να
αποτελούν

επιλέξιμη

δαπάνη

ως

«Άλλες

συναφείς παρεμβάσεις ΑΠΕ που συμβάλλουν
στους στόχους του προγράμματος» ?
18.3)

Με

την

κατάθεση

29/9/2014,

για

τα

της

πρότασης

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ,

απαιτείται ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής
της κάθε επιμέρους παρέμβασης (πλήρης
φάκελος έργου με κατόψεις, διαγράμματα,
κλπ), ή προϋπολογισμός (βάση στοιχείων
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.4) και την (τεκμηριωμένη)
συμπλήρωση

όλων

των

Πινάκων

του

προγράμματος?
19) Επιτρέπεται Δημόσιο Πρόσωπο Ιδιωτικού 19) Η πρόσκληση στο άρθρο 4 προβλέπει τους Φορείς οι οποίοι δύνανται να συνεργαστούν
Δικαίου (ΝΠΙΔ) το οποίο συμμετέχει στην για την υποβολή μιας κοινής πρότασης.
πρόταση

ως

κατάλληλη

εταίρος

εξειδίκευση

και

διαθέτει

και

εμπειρία

την
να Από τη διατύπωση του άρθρου γίνεται σαφής ο χαρακτήρας του εταίρου, σύμφωνα και με

αναλάβει και να υλοποιήσει:


τους ορισμούς του πίνακα 1, ημεδαπός ή αλλοδαπός, ο οποίος πρέπει να είναι Φορέας ο

εξειδικευμένες έρευνες και μετρήσεις που οποίος εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σε περίπτωση που, κατά το αρ. 4.4 τη
θα απαιτηθούν

Πρόσκλησης «συμμετοχής εταίρου στο εταιρικό σχήμα για την μεταφορά εξειδικευμένης



το λεπτομερή σχεδιασμό της πράξης

τεχνογνωσίας,» η συμμετοχή αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους κανόνες του υγιούς



την έκθεση καταγραφή και εκτίμηση της ανταγωνισμού».
πράξης



την

υποστήριξη

των

απαιτούμενων Συνεπώς, προς αποφυγή προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν λόγω του

εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για την

πιεσμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος αλλά και για λόγους

υλοποίηση των παρεμβάσεων?

νομικής ασφάλειας, θα πρέπει, να αναφέρονται οι λόγοι της εταιρικής συνεργασίας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4.4 της Πρόσκλησης καθώς και να αιτιολογούνται επακριβώς και με
σαφήνεια οι όροι/προϋποθέσεις της «συμπληρωματικότητας και της αναγκαιότητας»
αυτής της συνεργασίας. Στην εν λόγω αιτιολόγηση θα πρέπει να προβαίνουν όλοι οι
συμμετέχοντες στο εταιρικό σχήμα.

20.1) Ο Φορέας Υλοποίησης ετοιμάζει ένα μόνο 20.1) Το επιβεβαιώνουμε.
και κοινό Έντυπο Αίτησης στο οποίο θα 20.2) Για κάθε κτίριο να παρουσιάζονται ξεχωριστά τα στοιχεία που απαιτούνται στο
συμπεριληφθούν και τα κτήρια του Φορέα έντυπο.
Υλοποίησης και του Εταίρου που θέλει να κάνει 20.3) Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δαπανών του πίνακα 4,
παρεμβάσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ. Επίσης, όλα τα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε φορέα. Ο κάθε φορέας θα τις παρουσιάσει με τον
αρχεία και οι πίνακες της Αίτησης θα είναι τρόπο που επιθυμεί, τηρώντας όσα σημειώνονται στις σελίδες 14 και 15 του άρθρου 5 της
κοινά δηλαδή θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία πρόσκλησης.
για τα κτήρια και του Φορέα Υλοποίησης και
του Εταίρου. Φυσικά θα υπογραφεί το σχετικό
συμφωνητικό συνεργασίας. Σας παρακαλώ
επιβεβαιώστε το.
20.2) Στην ανάλυση κόστους των παρεμβάσεων
θα γίνει ξεχωριστά η ανάλυση για τα κτήρια του
Φορέα Υλοποίησης και ξεχωριστά για τα κτήρια

του Εταίρου ή από κοινού;
20.3) Στη σελίδα 12 της πρόσκλησης και πιο
συγκεκριμένα στον Πίνακα 4 δίνεται μια
ενδεικτική

κατανομή

των

δαπανών

(ανά

κατηγορία δαπάνης). Σε αυτόν τον Πίνακα 4 δε
φαίνονται οι Έμμεσες Δαπάνες για τις όποιες
γίνεται αναφορά στη σελίδα 14. Πως θα
εμφανίσουμε αυτές τις έμμεσες δαπάνες και σε
ποιο πίνακα?
21.1) Να προσδιορισθεί ο όρος «Περιοχή» και 21.1) Με τον όρο «Περιοχή» εννοείται η «κοινότητα» όπως ορίζεται στο άρθρο 1.
αν αφορά τα όρια

της Κοινότητας που θα 21.2) Το δυναμικό ΑΠΕ αφορά την «κοινότητα».

γίνουν παρεμβάσεις ή μια πιο ευρύτερη 21.3) Οποιεσδήποτε έγκυρες πηγές σύμφωνα με την εκτίμηση των δυνητικών φορέων
περιοχή όπως π.χ. την Περιφερειακή Ενότητα υλοποίησης.
που ανήκει η «Κοινότητα»
21.2) Το δυναμικό ΑΠΕ αφορά το σύνολο των
ΑΠΕ στην περιοχή της Κοινότητας (όπως αυτή
θα διευκρινιστεί) ή επικεντρώνεται μόνο σε
εκείνη τη μορφή /ες ΑΠΕ που θα αφορά η
προτεινόμενη Πράξη
21.3) Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ως έγκυρες
πηγές νοούνται και εγκεκριμένες μελέτες από
αρμόδιους Φορείς (π.χ. Υ.Π.Ε.Κ.Α., Περιφέρεια,
κ.α.)
22)

Αποτελεί

επιλέξιμη

δαπάνη

στην 22) Το πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματική ενότητα GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του

Προγράμματος

ΧΜ

ΕΟΧ

Όλες οι παρεμβάσεις άπτονται των ΑΠΕ και θα πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του

2009‐2014 προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανοικτής πρόσκλησης.

Θεματική Περιοχή: GR03 ‐ Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, η προμήθεια και εγκατάσταση
Σταθμού

Συμπαραγωγής

Ηλεκτρισμού‐

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με
χρήση Φυσικού Αερίου, σε δημόσιο κτιριακό
συγκρότημα.
23) Θα μπορούσε στο ανωτέρω πρόγραμμα να 23) Η επιλογή των παρεμβάσεων ΑΠΕ θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα και θα
υπαχθεί η κατασκευή Φ/Β εγκαταστάσεων σε πρέπει να τηρούνται α) η μη παραγωγή εσόδων, εφόσον υπογράφεται σχετική βεβαίωση
στέγη – ταράτσα κτιρίου Δημοσίου Φορέα με (παράρτημα Π.6) καθώς και β) η υποχρεωτική τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων
σκοπό την ιδιοκατανάλωση και η περίσσεια περί δημοσιών συμβάσεων, ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων (βλ. άρθρο 4.5 της
ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται να πρόσκλησης)
διοχετεύεται ΔΩΡΕΑΝ στο δίκτυο της ΔΕΗ για
χρήση

από

τους

πολίτες

και

άλλους

κοινωνικούς φορείς (νοσοκομεία, γηροκομεία
κτλ);
24.1) Σε μία κοινότητα είναι δυνατόν να 24.1) Ναι, εφόσον η εν λόγω παρέμβαση συμβάλλει στους στόχους και τους δείκτες του
συμπεριληφθούν
βιολογικού

οι

εγκαταστάσεις

του Προγράμματος.

καθαρισμού, οι εγκαταστάσεις 24.2) Η «κοινότητα» είναι μια και ορίζεται στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης.

επεξεργασίας ύδατος (δεξαμενές
κλπ) και τα κτίρια διοίκησης
24.2) Εάν όχι είναι δυνατό σε μία πρόταση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος να συμπεριληφθούν
περισσότερες από μία κοινότητα πχ μία
κοινότητα το υδραγωγείο, μία κοινότητα ο
βιολογικός και μία το κτίριο διοίκησης.

24.3) Βλ. Απάντηση 14.

24.3) Είναι το ποσό των συμπληρωματικών
εργασιών (μονώσεις, κουφώματα) δεσμευτικό
επί του συνολικού ποσού της πρότασης.
25.1)

Ο

ΦΠΑ

συμπεριλαμβάνεται

στον 25.1) Βλ. Απάντηση 17.

προϋπολογισμό της Πράξης; Αν ναι, είναι 25.2) Βλ. Άρθρο 5 – Παράγραφος Παρεμβάσεις. Δε χρηματοδοτούνται τα κόστη λειτουργίας
επιλέξιμη δαπάνη;

και συντήρησης του εξοπλισμού και εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες των έργων των

25.2) Ο απαιτούμενος για την λειτουργία του πράξεων.
Έργου, και την απορρόφηση της παραγόμενης 25.3) Δεν υποβάλλεται.
από ΑΠΕ ενέργειες, είναι επιλέξιμος;

25.4) Δεν υπάρχει πρότυπο.

25.3) Επιβεβαιώστε ότι δεν υποβάλλεται 25.5) Τμήμα της ανοιχτής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ αποτελεί και το αναρτημένο Φύλλο
σύμφωνο συνεργασίας, σε περίπτωση που η Αξιολόγησης Πράξης (Π.5), όπου δίνονται οι διακριτές τιμές κάθε κριτηρίου.
πρόταση υποβάλλεται από ένα φορέα χωρίς 25.7) Βλέπε απάντηση 18.3.
εταίρους.
25.4) Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα της απόφασης
του αρμοδίου για αποδοχή των όρων της
Πρόσκλησης;
25.5) Η τιμή της βαθμολογίας που λαμβάνει μία
πρόταση ανά κριτήριο μπορεί να λάβει μόνο
μία από τις διακριτές τιμές πχ 30,15,7.5,0 στο
κριτήριο Α1 ή μπορεί να λάβει και ενδιάμεσες
τιμές.
25.6) Μπορούν τα υποβάλλονται στο φάκελο Β’
ως παράρτημα, σχέδια, μελέτες, ενεργειακοί
υπολογισμοί, κλπ.;
26.1) Σε περίπτωση εταιρικού σχήματος που 26.1) Το άρθρο 4.3 της ανοικτής πρόσκλησης καθορίζει με σαφήνεια τι πρέπει να
αποτελείται από Έλληνες εταίρους οι οποίοι υποβληθεί στην περίπτωση εταιρικού σχήματος.
πρόκειται να υλοποιήσουν παρεμβάσεις σε 26.2) Την εν λόγω διαδικασία θα την κάνει ο εκάστοτε εταίρος, εκτός εάν άλλως έχει
κτίρια που τους ανήκουν απαιτείται η σύναψη προβλεφθεί στο σύμφωνο συνεργασίας.
και υποβολή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά
και προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
φορέα υλοποίησης και των εταίρων ή το
σύμφωνο συνεργασίας αρκεί;
26.2) Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 αναφέρει πως
όλα τα περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν
μέρος

της

προτεινόμενης

πράξης

θα

παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Φορέα, ενώ
στην παράγραφο 2.1. του ίδιου άρθρου
αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται η συμμετοχή
των συμβαλλομένων μερών σε διαγωνιστική
διαδικασία που διεξάγεται από άλλον εταίρο. Η
ερώτηση είναι αν τελικά τη διαγωνιστική
διαδικασία

προμήθειας

και

εγκατάστασης

εξοπλισμού ΑΠΕ σε κτίρια/εγκαταστάσεις του
εταίρου την κάνει ο φορέας υλοποίησης ή ο
εκάστοτε εταίρος;
27.1) Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί 27.1) Βλ. Απάντηση 15.5.
επιλέξιμη δαπάνη;
27.2)

Ο

27.2) Βλέπε άρθρο 4 της ανοικτής πρόσκλησης όπου καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι και

Φορέας

ενδιαφέρεται
παρεμβάσεις

Τοπικής
να

σε

Αυτοδιοίκησης προϋποθέσεις για τη συμμετοχή εταιρικού σχήματος.

πραγματοποιήσει
κτίρια

αθλητικών

εγκαταστάσεών του. Η κυριότητα των κτιρίων

ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η
οποία

προτίθεται

σύμβαση

να

να

με

προγραμματική

παραχωρήσει

το

δικαίωμα

πραγματοποίησης έργων/παρεμβάσεων στα
ακίνητα αυτά στο φορέα. Μπορεί ο Φορέας
Υλοποίησης για τη συγκεκριμένη δράση να
είναι αντί της Γ.Γ.Α. ο Φορέας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης;
28.1) Αφού στην παρούσα φάση της κατάθεσης 28.1) Η τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το
των προτάσεων δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι φυσικό αντικείμενο, είναι κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης (Α6) και θα πρέπει να
μελέτες

εφαρμογής

των

τεχνικών βασίζεται σε έγκυρες και ρεαλιστικές πηγές του Φορέα Υλοποίησης.

παρεμβάσεων, πως τεκμηριώνεται το ύψος των 28.2) Όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης, οι «αμοιβές συμβούλων» είναι
απαιτούμενων δαπανών; Με προσφορές (χωρίς δυνατόν να περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) και «παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών
να

έχουν

γίνει

διαγωνισμοί),

ή

μελέτες
με

εφαρμογής

εκτίμηση

βάσει

και υπηρεσιών στο πλαίσιο προετοιμασίας της πρότασης (preparatory cost)…». Η δαπάνη αυτή
της θα είναι επιλέξιμη προφανώς με την πιθανή ένταξη της πρότασης και εφόσον η

τεχνογνωσίας του φορέα υλοποίησης και των συμβολαιοποίηση έχει γίνει τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του κάθε φορέα
συμβούλων; Σας παρακαλούμε να μας δώσετε υλοποίησης.
συγκεκριμένες οδηγίες.

28.2) Στην τρίτη κατά σειρά επικαιροποιημένη
Ανοικτή Πρόσκληση (σελίδα 13), αναφέρεται
για την αμοιβή συμβούλου το εξής εδάφιο:
”Ενδεικτικά, η αμοιβή συμβούλου μπορεί να
αφορά:

Παροχή

εξειδικευμένων

επιστημονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της πρότασης (preparatory cost)
αλλά και της υλοποίησης των έργων /
παρεμβάσεων”. Τούτο σημαίνει ότι η αμοιβή
του συμβούλου για την προετοιμασία της
πρότασης είναι επιλέξιμη δαπάνη, εάν και
προγενέστερη της αποδοχής της πρότασης από
το Κ.Α.Π.Ε.; και πως συνάδει αυτό με τη
διαδικασία επιλογής του συμβούλου μετά την
αποδοχή της πρότασης;
29) Υπάρχει η δυνατότητα ενός δήμου να 29) Σε ότι αφορά την περίπτωση εταιρικού σχήματος βλέπε απάντηση 26.1.
εντάξει

στο

πρόγραμμα

το

κτίριο

ενός

Νοσοκομείου του οποίου όμως η κυριότητα δεν
ανήκει στο δήμο αλλά στο δημόσιο;
30) Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ο φορέας 30) Βλ. Απάντηση 9
υλοποίησης

είναι

ένας

Δήμος,

ένα

εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) μπορεί να
συμμετάσχει με συμβουλευτικό χαρακτήρα και
αν όχι με ποιόν τρόπο μπορεί;
31) Δήμος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 31) Σύμφωνα με το άρθρο 33 της Αποφάσεως Αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 ΦΕΚ 781/2014
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΥΣ.

Υπάρχει «Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού

δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΟΧ Μηχανισμού ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 −
για διαφορετικές δράσεις του προγράμματος Κατανομή των Πόρων»: Το κόστος των ακινήτων ή/και γη που ανήκει ήδη, άμεσα ή έμμεσα,
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που αφορά όμως σε δημόσιο στο Φορέα Υλοποίησης/εταίρο, ή η αγορά ακινήτων ή/ και γης που ανήκει, άμεσα ή
κτήριο

(π.χ.

περιλαμβάνεται

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ήδη

στο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

το
πλαίσιο

οποίο έμμεσα, στο δημόσιο, δεν είναι επιλέξιμο. Σε καμία περίπτωση η ακίνητη περιουσία ή/και
του η γη δεν μπορεί να αγοραστεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η ακίνητη περιουσία ή/και η
γη δεν πρέπει να έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία 10 χρόνια αντικείμενο εθνικής ή

κοινοτικής επιχορήγησης, η οποία θα οδηγούσε σε διπλή χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα πρέπει να έχει γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια επέμβαση
στα κτίρια ή στην γη του δικαιούχου από άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα.
32.1)

Είναι

αποδεκτή

προγενέστερων

η

μελετών

χρησιμοποίηση 32.1) Βλ. Απάντηση 18.3.

που

έχουν

ήδη 32.2) Βλ. Απάντηση 9.

αξιολογηθεί από το ΚΑΠΕ αλλά δεν έχουν τύχει 32.3) Βλ. Απάντηση 18.3.
χρηματοδότησης;
32.2) Μπορεί ένας φορέας να υποβάλλει
περισσότερες από μία προτάσεις;
32.3) Είναι δυνατόν η υποβαλλόμενη πρόταση
να περιλαμβάνει ανεμογεννήτρια για την οποία
δεν υπάρχει άδεια από τη ΡΑΕ;
33.1) Μπορεί ένας φορέας να υποβάλλει μία 33.1) Βλ. Ορισμό «Κοινότητα», άρθρο 1, σελ. 5 της πρόσκλησης
πρόταση για κτήρια τα οποία ανήκουν σε 33.2) Βλ. Απάντηση 9.
διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες;
33.2) Αν όχι, μπορεί ως φορέας να υποβάλλει
δύο προτάσεις μία για το κτηριακό συγκρότημα
στη μία περιφερειακή ενότητα και μία για το
κτηριακό συγκρότημα στην άλλη περιφερειακή
κοινότητα;
34) Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν στα 34) Βλ. Απάντηση 14.
πλαίσια της ενδεικτικής δράσης "ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" μια
πράξη

που

αποσκοπεί

στην

βελτίωση

απόδοσης με την τοποθέτηση πυκνωτών
διόρθωσης

συνημίτονων

σε

ενεργοβόρες

εγκαταστάσεις του Δήμου (π.χ. αντλιοστάσια)
θα ήταν επιλέξιμη ενέργεια.
35) Ένας οργανισμός με νομική μορφή: Μ.Κ.Ο, 35) Οι παράγραφοι 4.1 και 4.2 της Πρόσκλησης του ΧΜ ΕΟΧ, σε συνδυασμό αυστηρά με τις
Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρ. 23,26,27,28 του αρ. 1 της υπ’ αρίθμ. ΥΑ 121//2014 (ΦΕΚ Β’ 781/2014) ορίζουν με
μπορεί να είναι επιλέξιμος για την ένταξη στο σαφήνεια ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και τη νομική μορφή
πρόγραμμα: GR‐03 σαν Ν.Π.Ι.Δ;

που απαιτείται να έχουν, ανάλογα με το εάν συνιστούν Φορείς Υλοποίησης ή
Ημεδαπούς/Αλλοδαπούς Εταίρους του Φορέα Υλοποίησης.

36.1) Δικαιούται ένας Φορέας να συμμετάσχει 36.1) Βλ. Απάντηση 9
στο πρόγραμμα με δύο ή περισσότερες 36.2) Βλ. Απάντηση 23
ανεξάρτητες

προτάσεις

με

ελάχιστο 36.3) Βλ. Απάντηση 15.5

προϋπολογισμό 500.000 € η καθεμία, ή θα
πρέπει

να

καταθέσει

μια

αποκλειστικά

συνολική πρόταση η οποία δε θα υπερβαίνει τα
2.000.000 €;
36.2)

Η

τοποθέτηση

Φωτοβολταϊκών

Συστημάτων διασυνδεδεμένα με σκοπό την
ιδιοκατανάλωση και η περίσσεια ηλεκτρικής
ενέργειας που θα παράγεται να διοχετεύεται
δωρεάν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για χρήση από
τους πολίτες και άλλους κοινωνικούς φορείς
(νοσοκομεία,

γηροκομεία

κτλ)

αποτελεί

επιλέξιμη πρόταση;
36.3) Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα για
κάλυψη αναγκών φωτισμού σε κοινόχρηστους
δημοτικούς

χώρους,

θα

μπορούσαν

να

υπαχθούν στο πρόγραμμα βάσει των στόχων
που θέλει να επιτύχει;
37) Στα Έγγραφα Τεκμηρίωσης Ικανότητας του 37) Με τον όρο «φορολογική υπόσταση» νοείται η απόκτηση Αριθμού Φορολογικού
Φορέα Υλοποίησης της §6.2 της πρόσκλησης Μητρώου (ΑΦΜ). Συνεπώς, πέραν της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο όποιος από τους υποψηφίους δικαιούχους του Προγράμματος υποχρεούται να διαθέτει
πρόγραμμα

ΧΜ

ΕΟΧ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ

2009‐2014 ΑΦΜ για τη λειτουργία του, οφείλει να το προσκομίσει.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ), Θεματική Περιοχή: GR03‐
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

1006/ΚΑΠΕ/18‐09‐2014)

(Α.Π.:

αναφέρεται

«Ασφαλιστική και φορολογική υπόσταση και
ενημερότητα του Φορέα Υλοποίησης». Τι
εννοείτε με τον όρο υπόσταση? Χρειάζεστε και
άλλα έγγραφα εκτός από την ασφαλιστική και
φορολογική

ενημερότητα?

Παρακαλώ

διευκρινίστε.
38) Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι 38) Η διαμόρφωση του Π/Υ της κάθε προτεινόμενης πράξης είναι ευθύνη του κάθε φορέα
κατηγορίες

δαπανών

(Γενικά

Έξοδα

/ υλοποίησης τηρώντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία.

Εργολαβικό όφελος ‐ 18%, Απρόβλεπτα 15% και
αναθεώρηση 2%), που συμπεριλαμβάνονται
στον

προϋπολογισμό

οποιουδήποτε

προκηρυσσόμενου δημόσιου τεχνικού έργου,
είναι επιλέξιμες στην περίπτωση που οι
προβλεπόμενες
«Κοινότητας»

παρεμβάσεις
ανατεθούν

εντός

μέσω

της

δημόσιων

ανοικτών διαγωνισμών βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας.
39) Η μέγιστη αμοιβή για την παροχή 39 Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Προγράμματος (βλ. σελ. 13) , προκύπτει ότι η μέγιστη
εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στο αμοιβή της κάθε πρότασης για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της
πλαίσιο της προετοιμασίας της πρότασης είναι προετοιμασίας κάθε πρότασης (preparatory cost) δεν μπορεί να ξεπεράσει τα
0,5% του

συγκεκριμένου

προϋπολογισμού 15.000€+ΦΠΑ σε κάθε πρόταση εφόσον τεκμηριώνεται κατάλληλα και τηρείται το σχετικό

πλέον Φ.Π.Α. ή μπορεί να είναι μεγαλύτερη με νομοθετικό πλαίσιο κάθε φορέα.
ανώτατο όριο τις 15.000 €, πλέον Φ.Π.Α.
40.1) Τι θεωρείτε ως επίσημη πηγή για τον 40.1) Οποιαδήποτε τεκμηριωμένη και έγκυρη πηγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα
υπολογισμό των εκπομπών. Το IPCC; Θέλετε με από τον Φορέα Υλοποίησης.
παραπάνω

από

έναν

τρόπους

τους 40.2) Όπως συνηθίζεται να χρησιμοποιείται, «Πακέτο Εργασίας» ή «Work Pacκage»

υπολογισμούς;

ορίζεται το κάθε στάδιο/φάση της προτεινόμενης πράξης.

40.2) Τι ορίζεται ως "Πακέτο Εργασίας";

40.3) Τα έγγραφα τεκμηρίωσης του φορέα υλοποίησης / εταιρικού σχήματος που

40.3) Υπάρχει γενικότερα κάποιο θέμα στον απαιτούνται περιγράφονται με σαφήνεια άρθρο 6.2 (σημείο 3).
χαρακτηρισμό των ελεύθερων χώρων και των 40.4) οι προϋποθέσεις για το εταιρικό σχήμα αναφέρονται με σαφήνεια στο άρθρο 4 της
χώρων πάρκινγκ ως χώρους περιοχής μελέτης; πρόσκλησης. Στο παράρτημα Π.1 δίνεται σχέδιο συμφώνου συνεργασίας που πρέπει να
Τι επίσημα έγραφα απαιτούνται γι αυτούς τους δίνεται σε περίπτωση εταιρικού σχήματος τηρώντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
χώρους;
40.4) Οι σύμβουλοι πριν την ένταξη της Πράξης
πρέπει

να

διαδικασία

ορίζονται
ή

αρκεί

μέσα
το

από

κάποια

συμφωνητικό

συνεργασίας;
41) Το έντυπο αξιολόγησης του παραρτήματος 41) Το έντυπο Π.5 είναι φύλλο αξιολόγησης της κάθε πρότασης με βάση την
(Π.5), θα πρέπει να επισυνάπτεται στον φάκελο περιγραφόμενη διαδικασία στο άρθρο 7 της πρόσκλησης και αποτελεί μέρος της
υποβολής

πρότασης

ενός

Φορέα, πρόσκλησης για λόγους διαύγειας.

συμπληρωμένο από τον Φορέα και η επιτροπή

αξιολόγησης να κάνει διορθώσεις επί αυτού
(όπως γίνεται για παράδειγμα στις προτάσεις
υποβολής

στον

συμπληρώνεται

αναπτυξιακό
αποκλειστικά

νόμο),
από

ή
την

επιτροπή ;
42.1)

Είναι

επιλέξιμη,

στα

πλαίσια

του 42.1) Βλ. Απάντηση 23.

προγράμματος, η παρακάτω δαπάνη:

42.2) Βλ. Απάντηση 40.1.

Δημοτικός Φωτισμός

42.3) Βλ. Απάντηση 15.4.

Φωτοβολταϊκή
απομακρυσμένο

εγκατάσταση
χώρο

από

αυτό

σε
της

τροφοδοσίας του δημοτικού φωτισμού.
Διάθεση της παραγόμενης ενέργειας από τη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση απευθείας στο
δίκτυο, χωρίς τροφοδοσία του δημοτικού
φωτισμού.
42.2) Aν είναι επιλέξιμη:
το ισοζύγιο παραγόμενης‐καταναλισκόμενης
ενέργειας σε τι χρονικό διάστημα γίνεται
(4μηνο, 12 μηνο κλπ.);
42.3) Υπάρχει όριο εγκατεστημένης ισχύος;

