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ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Η ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Με την πρόσκληση της παρούσας πράξης, χρηματοδοτούνται 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, έργα παραγωγής
θερμικής ή/και ψυκτικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσια κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες
Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου να
περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης -ΖΝΧ) των κτιρίων.
Δικαιούχοι:
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι:
Υπουργεία
Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Α. Οι ακόλουθες δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):
(εκτός
Οργανισμών
Τοπικής
Κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού.
Αυτοδιοίκησης)
Συστήματα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας.
Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής
Με την παρούσα πρόσκληση δεν
ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας.
δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις
σε σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και
Σύνδεση με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή εγκαταστάσεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
αποθήκευσης.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.
Ο συνολική δαπάνη της πράξης
ανέρχεται σε 40.00.000€. Η υποβολή Β. Οι ακόλουθες δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ):
Προσθήκη θερμομόνωσης (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη).
των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι 6
Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων.
μήνες από την τελευταία ημερομηνία
Παθητικά ηλιακά συστήματα, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι
δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο,
και αίθρια).
και έως εξαντλήσεως της συνολικής
Συστήματα φυσικού φωτισμού και αερισμού, εξωτερικά συστήματα
προς διάθεση δημόσιας δαπάνης.
ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων του κτιρίου.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει
Συστήματα μηχανικού δροσισμού – αερισμού.
με τη διαδικασία της άμεσης
Φύτευση δώματος εκτατικού τύπου.
αξιολόγησης, λόγω των έκτακτων
Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με σύστημα που κάνει χρήση
οικονομικών συνθηκών και της ανάγκης
ΑΠΕ, ή φυσικού αερίου, ή υγραερίου.
άμεσης ένταξης και υλοποίησης ώριμων
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού με νέο κεντρικό σύστημα
έργων για την τήρηση των προβλέψεων
υψηλής απόδοσης.
του Συμφώνου Σταθερότητας και
Λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα /
Ανάπτυξης.
λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να
Εγκατάσταση συστημάτων (BEMS).
βιαστούν καθώς θα εγκριθούν οι
προτάσεις
που
με
σειρά Γ. Οι ακόλουθες υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου.
προτεραιότητας
ικανοποιούν
τα
Τεχνικές Μελέτες.
κριτήρια
αξιολόγησης
έως
Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Απόδοσης Κτιρίων.
Δράσεις δημοσιότητας.
Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας:
Για τα προτεινόμενα κτίρια, με άδεια οικοδομής προγενέστερη του ΓΟΚ/85 που δεν έχουν θερμομόνωση και διπλούς
υαλοπίνακες, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση θερμομόνωσης και η αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και για επιπλέον δράσεις. Σε περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί με
βάση τον ΓΟΚ/85 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης, θα πρέπει ο δικαιούχος να την
τοποθετήσει με ιδίους πόρους προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, σύμφωνα με την παρούσα, για επιπλέον δράσεις.
Στις περιπτώσεις που θα χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση θερμομονώσεων, θα είναι επιλέξιμες και οι κατασκευαστικές
εργασίες και τα υλικά αποκατάστασης των όψεων και των δωμάτων – στεγών.
Δεν είναι επιλέξιμες κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, φορητά κλιματιστικά και γενικότερα κινητά στοιχεία, μη μόνιμου
χαρακτήρα (με εξαίρεση τους ανεμιστήρες οροφής).
Ως ημερομηνία λήξης της ολοκλήρωσης των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2015
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2610 272120, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Οι φάκελοι των υποβαλλομένων προτάσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι),
και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr
Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) υπόδειγμα του οποίου και οδηγίες συμπλήρωσης
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθενται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Αεροπόρου Παπαναστασίου
34) και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr . Προτάσεις που
υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.
(Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
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 .
Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης
δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
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 Δικαιούχος 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 πρέπει να
συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης.
Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης.
Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, εφόσον απαιτείται.
Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.
«Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και
σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ)
846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω
αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόσκληση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και να αποστείλει στην ΕΥΔ
την εν λόγω αίτηση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ένταξης του έργου.
Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:
Στοιχεία νομιμότητας και κυριότητας κτιρίου (οικοδομική άδεια, μετεγγραφή των ακινήτων στο αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο, βεβαίωση ΚΕΔ κτλ)
“Ex ante” Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σφραγισμένες και υπογεγραμμένες – εφόσον δεν έχει συσταθεί το Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών του Ν. 3661/2008 - από τους μηχανικούς που θα αναλάβουν την εκπόνηση
των προμελετών.
Προμελέτες (υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από μηχανικό και εγκεκριμένες από τον αρμόδιο
φορέα), συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους- οφέλους στην οποία να τεκμηριώνεται η επιλογή
των παρεμβάσεων.
Για τα συστήματα ΑΠΕ: Τεχνική Έκθεση Μηχανικού που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Κλιματικά
δεδομένα και στοιχεία για το δυναμικό των προς αξιοποίηση μορφών ΑΠΕ (πχ πίνακες ηλιακής
ακτινοβολίας, αιολικό δυναμικό κλπ). Περιγραφή και αποτύπωση (τουλάχιστον σκαρίφημα υπό κλίμακα)
επιλεγμένου/ων κτιρίου/ων (αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά,
λειτουργικά χαρακτηριστικά). Γενική περιγραφή και αποτύπωση προτεινόμενου προς εγκατάσταση
συστήματος ΑΠΕ, προμετρήσεις και ανάλυση απαιτήσεων κτιρίου, ανάλυση επιμέρους συστημάτων,
κοστολογήσεις.
Για τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού/ών κελύφους/ών, όπου αυτές απαιτούνται:
Τεχνική Έκθεση Μηχανικού που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Περιγραφή κτιρίου (αρχιτεκτονικά,
κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά), περιγραφή απαιτούμενων προς λήψη μέτρων,
κοστολογήσεις.
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Εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ένταξη του έργου θα υποβληθούν συμπληρωματικά:
Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής καθώς και Μελέτη Προμήθειας και Εγκατάστασης συστήματος (εγκεκριμένη από
τον αρμόδιο φορέα).
Τεύχη δημοπράτησης του κατασκευαστικού έργου και προκήρυξης διαγωνισμών ανάθεσης δράσεων και
προμηθειών.
Απαιτούμενες άδειες ή απαλλακτικές αποφάσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Α1

Πληρότητα και σαφήνεια
περιγραφής της πρότασης

Α2

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού της πράξης
σε σχέση με το φυσικό
αντικείμενο

Α3

Ρεαλιστικότητα του
προϋπολογισμού της πράξης
σε σχέση με το φυσικό
αντικείμενο

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης ως προς την
εξειδίκευση του Προγράμματος και την αναλυτική περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου της πράξης, ως προς τα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α.
χαρακτηριστικά της, τα οποία αναλυτικότερα προσδιορίζονται στην πρόσκληση.
Ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται να αξιολογηθούν αφορούν:
α) την πληρότητα του προτεινόμενου π/υ (περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου)
β) την ορθή και ρεαλιστική κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση
με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή και τους
ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.
Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος δύναται να εξεταστεί σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο,
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ),
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου (πχ
ειδικές τοπικές συνθήκες)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας Α.

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Β1

Τήρηση της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας που
αφορά
τις
δημόσιες
συμβάσεις έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών

Β2

Τήρηση της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας για το
περιβάλλον.

Β3

Προαγωγή της ισότητας των
φύλων, των ευκαιριών και μη
διάκριση σε θέματα
απασχόλησης

Β4

Τήρηση των κανόνων για την
εξασφάλιση προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει
μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, την εθνική και
κοινοτική νομοθεσία (πχ κατά το στάδιο της δημοπράτησης, της σύμβασης και
πιθανών τροποποιήσεων αυτής). Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων
εξέλιξης όλων των δημοσίων συμβάσεων της πράξης.
Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει
μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, την εθνική και
κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, λαμβανομένου υπόψη και των
προβλεπόμενων στην ΚΥΑ "Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων" του Προγράμματος.
Τήρηση/δέσμευση του δικαιούχου και των αναδόχων αυτού όπως κατά τις
διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο
που δεν αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης
εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισμού.
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ.
Ενδεικτικά εξετάζεται:
(Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δομημένο περιβάλλον.
(Β)Πρόσβαση στις υπηρεσίες.
(Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
3

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο, Τ.Κ. 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(Δ) Ειδικότεροι όροι στην πρόσκληση, εάν υπάρξουν, ανάλογα με τη φύση του
έργου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β -εκτός αν "δεν εφαρμόζεται"

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Συμβολή της πράξης στην
Η πράξη θα πρέπει να εξυπηρετεί την ιεράρχηση των αναγκών και
επίτευξη των στόχων του
προτεραιοτήτων του Άξονα ως προς την επίτευξη των στόχων του και την
Γ1
αντίστοιχου άξονα
εξειδίκευση αυτού.
προτεραιότητας
Κρισιμότητα του προβλήματος
Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών του δικαιούχου από την υλοποίηση
που αντιμετωπίζεται με την
της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με την κρισιμότητα του αντίστοιχου
Γ2
υλοποίηση της προτεινόμενης
προβλήματος.
πράξης
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Δ1

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων
ενεργειών ωρίμανσης της
πράξης

Δ2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Δ3

Φορέας λειτουργίας έργου

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης ως προς την εξέλιξη των
απαιτούμενων προπαρασκευστικών ενεργειών όπως θεωρημένες - εγκεκριμένες
μελέτες (προκαταρκτική, προμελέτη, οριστική μελέτη), αδειοδοτήσεις
(οικοδομικές άδειες, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ΠΠΕΑ, αρχαιολογική
υπηρεσία Υπ. Πολιτισμού, δασαρχείου κλπ), τεύχη δημοπράτησης κ.α. για την
έναρξη υλοποίησής της και τα οποία προσδιορίζονται αναλυτικότερα στην
πρόσκληση.
Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών,
πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου Δ1 και, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, όπως διοικητικές
ενέργειες εξασφάλισης ιδιοκτησιακού καθεστώτος (αγορά γης, απαλλωτριώσεις,
πράξη παραχώρησης κλπ), διοικητικές ενέργειες εξασφάλισης χρηματοδότησης
όπου απαιτείται (εξωτερικός δανεισμός, συμμετοχή με ίδιους πόρους κλπ),
Απόφαση Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δήλωση Natura κλπ, και οι
οποίες προσδιορίζονται αναλυτικότερα στην πρόσκληση.
Ο Δικαιούχος θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας
του έργου, 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 πρέπει να συμπεριληφθεί στην
απόφαση ένταξης της Πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" στα κριτήρια Δ1 και Δ2. Αν λάβει αρνητική τιμή "ΟΧΙ" στο Δ3 θα πρέπει στην
Απόφαση Ένταξης να συμπεριληφθεί ο δεσμευτικός όρος της εξειδίκευσης του κριτηρίου

ap6003
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