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Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθµιση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας ∆ηµοτικών και άλλων Εµβληµατικών Κτιρίων Υψηλής
Επισκεψιµότητας στην Πόλη του Πειραιά»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] όπως ισχύει.
5. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση του Ε.Π.
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά
7. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C(2017) 8401 final/06.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής
απόφασης C(2014) 10170 για την έγκριση ορισµένων στοιχείων του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 για στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση για την Περιφέρεια Αττικής».
8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, περί
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καθορισµού γενικών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ) και για την κατάργηση του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
9. Το µε αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης
(Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020
10. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε θέµα:
«Αντικατάσταση της υπ'αριθµ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης µε τίτλο:«Τροποποίηση και
αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/31.07.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει
11. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά
12. Τον Οδηγό ∆ηµοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισµού
13. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών κρατικών
ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός
Κανονισµός – ΓΑΚ)
14. Το µε αρ.πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ6282/28-08-2017 έγγραφο µε τίτλο «Οδηγίες και παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς φορείς που
εµπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων»
15. Το µε αρ.πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ 4023/2-11-2016 έγγραφο µε θέµα «Οδηγίες αναφορικά µε την αξιολόγηση πλήρωσης του
κριτηρίου συµβατότητας των πράξεων µε τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων».
16. Την µε αρ.πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 Εγκύκλιο µε θέµα «Οδηγίες στους φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020»
17. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ‘De Minimis’
18. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/C 198/01 «Πλαίσιο σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις για Έρευνα και
Ανάπτυξη» βάσει της παραγράφου 2.1.1. ‘∆ηµόσια χρηµατοδότηση µη οικονοµικών δραστηριοτήτων’ και το άρθρο 19 για τις
δραστηριότητες µη οικονοµικής φύσης.
19. Την υπ' αριθµ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ 2857/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των
δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ
2573Β')» (Α∆Α: ΒΖΚ54653Ο7-Υ∆6
20. Την από 03–07–2015 [Α∆Α: Ω35Κ7Λ7–6Τ9] απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014– 2020, µε
την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραµµατισµός των
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι
21. Τις σχετικές αποφάσεις της 1ης και 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014 - 2020, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η
µεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόµενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., ο προγραµµατισµός των προσκλήσεων και των εντάξεων
και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.
22.Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01)
23.Την από 22-09-2017 τροποποίηση του υπάρχοντος ΟΕΥ του ∆ήµου Πειραιά µε την οποία συστάθηκε το Αυτοτελές Τµήµα
∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ (ΦΕΚ 3330/Β/22-09-2017).
24. Την από 20.12.2018 Ορθή Επανάληψη της µε αρ. πρωτ. 375/07.02.2018 [Α∆Α:6ΝΩΝ7Λ7-24Υ] απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: ∆ήµος Πειραιά – ΚΟ.∆.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.» µε
τίτλο: «Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», η οποία συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, όπως ισχύει.
25. Την από 20.12.2018 Ορθή Επανάληψη της µε αριθµό 379/07.02.2018 (ΦΕΚ 789/Β/07.03.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής µε την οποία ορίζεται το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά, ως Ενδιάµεσος Φορέας
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση αρµοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 2014- 2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηµατικότητας,
της εγκεκριµένης Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Βιώσιµης Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 2014-2020, όπως ισχύει.
26. Την µε αρ πρωτ. 4/2020 Απόφαση της Αστικής Αρχής
27. Την έγκριση της ‘Εξειδίκευσης, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής της ∆ράσης 4.3.1 Ε.Φ.∆.Π’ στο πλαίσιο της 36ης
Γραπτής ∆ιαδικασίας του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
28. Την µε αρ.πρωτ. 98980 - 22-09-2020 γνωµοδότηση επί σχεδίου Πρόσκλησης της ΕΥΚΕ µε τίτλο «∆ιατύπωση γνώµης επί του
σχεδίου πρόσκλησης «Αναβάθµιση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας ∆ηµοτικών και άλλων Εµβληµατικών Κτιρίων Υψηλής
Επισκεψιµότητας στην Πόλη του Πειραιά», του ΠΕΠ Αττικής.
29. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ∆υνητικών Τελικών ∆ικαιούχων, που προκύπτουν από την υλοποίηση της εγκεκριµένης
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 2014-2020.
30. Το από 14.12.2020 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του δυνητικού δικαιούχου «∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» µε θέµα αίτηση
παράτασης προθεσµίας υποβολής της πρόσκλησης PIR022(Α∆Α:ΨΘ3ΩΩΞΥ-Ζ3Ε).
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ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς
δικαιούχους):
• ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω
Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράµµατος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν
συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε τους παραπάνω αναφερόµενους.
Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα ∆ράση, εµπίπτουν στην άµεση περιοχή ευθύνης και στις αρµοδιότητές των ως άνω
ΟΤΑ, καθώς και στην περιοχή εφαρµογής της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσής µε πεδίο εφαρµογής το ∆ήµο Πειραιά, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010), καθώς και στο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.
Η ∆ράση δύναται να υλοποιηθεί µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε φορείς που θα επιλέξουν ως καταλληλότερους µε γνώµονα την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της δράσης και οι οποίοι θα ασκούν σχετικές δραστηριότητες και θα διαθέτουν εµπειρία στις
παρεµβάσεις της ∆ράσης.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1Η προτεινόµενη δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοσίων ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών µονάδων
του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών του Προσώπων (ΚΟ∆ΕΠ, ΟΠΑΝ), µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και τη Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά.
Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της δράσης αφορούν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δηµοτικών κτιρίων και στην
παράλληλη µείωση των εκποµπών CO2 µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ µέσω της
υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων για ψύξη και θέρµανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς
και µέσω εφαρµογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται µέσω
της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, τόσο πριν, όσο και µετά την υλοποίηση των
παρεµβάσεων.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να λάβουν υπόψη χαρακτηριστικά όπως τη χρήση
κτιρίου, το προφίλ λειτουργίας (επισκεψιµότητα), παλαιότητα συστηµάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης κ.α. ώστε να αναβαθµιστούν κτίρια και κτιριακές µονάδες που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και µέσω της
αναβάθµισης των οποίων επιτυγχάνεται µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέγουν δράσεις ενεργειακής αναβάθµισης δηµοσίων κτιρίων ή κτιριακών µονάδων
αρµοδιότητάς τους, που:
• Έχουν µεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
• Επιτυγχάνουν το µεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόµησης ενέργειας
• Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήµατα που θα εφαρµοστούν)
• Συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσµού και έχουν µεγάλο αντίκτυπο λόγω τους προφίλ λειτουργίας και της
επισκεψιµότητάς τους
• Εξασφαλίζουν ωριµότητα υλοποίησης

1.2Μέσω της πρόσκλησης θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθµίσεις κτιρίων ή κτιριακών
µονάδων, οι οποίες ανήκουν κατ΄αρχάς στις κατηγορίες των επεµβάσεων Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης
Ενέργειας, και εν συνεχεία στην κατηγορία αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε κτίρια που πληρούν αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Είναι νοµίµως υφιστάµενα κτίρια αρµοδιότητας του ∆ήµου ή ΝΠ∆∆ αυτού (δηλαδή κτίρια που διαθέτουν οικοδοµική άδεια
και αυτή ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση ή κτίρια στα οποία οι τυχόν αποκλίσεις έχουν ρυθµιστεί και υπαχθεί στις
διατάξεις νόµων περί τακτοποίησης αυθαιρεσιών),
2. Είναι ιδιοκτησίας του ∆ήµου ή ΝΠ∆∆ αυτού,
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3. Κατατάσσονται µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
µικρότερης ή ίσης της ∆ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί µετά την 26.11.2017
(27.11.2017 η ηµεροµηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί µε την απόφαση ∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017),
4. ∆εν αποτελούν αθλητική εγκατάσταση,
5. ∆ιαθέτουν ∆ελτίο Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου και δεν παρουσιάζουν ανεπαρκή σεισµική ικανότητα
(http://www.oasp.gr/node/74), και
6. ∆ιαθέτουν το προβλεπόµενο από το νόµο «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθµισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για
τη θέρµανση κτιρίων και νερού» του τελευταίου έτους (ΥΑ ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθµιση θεµάτων
σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού»).
Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθµίζουν το κάθε κτίριο ή κτιριακή µονάδα κατά δύο
τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017)
(ΚΥΑ Α.Π. ∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17).
Σε περίπτωση εργασιών ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει) αυτές θα πρέπει να αναβαθµίζουν το κτίριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ.5 ΚΕΝΑΚ 2017, στο βαθµό
που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό, καθώς και οικονοµικά σκόπιµο (ωφέλιµο).
Η συµµετοχή του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» (µε βάση την «Έκθεση µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την κινητοποίηση
επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούµενου από κατοικίες και εµπορικά κτίρια, δηµόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού
αποθέµατος» ΦΕΚ Β’ 3004/31.12.2015) εξαντλείται στα 1,20 € ανά εξοικονοµούµενη κιλοβατώρα (kWh) ανά έτος για σχολικά
κτήρια και 1,50 € ανά εξοικονοµούµενη κιλοβατώρα (kWh) ανά έτος για κτίρια του τριτογενή τοµέα - όπου εξοικονοµούµενη
ενέργεια θεωρείται η διαφορά αρχικού µε τελικό ΠΕΑ επί το εµβαδό του κτιρίου που έγιναν οι επεµβάσεις.
Στις περιπτώσεις πράξεων που ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει τον ανωτέρω αναφερόµενο µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης, ο
δικαιούχος θα πρέπει να προσκοµίσει απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του, που τον δεσµεύει ρητά για την κάλυψη
του υπερβάλλοντος ποσού.
Επισηµαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση για την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει
απόφαση ∆Σ περί τροποποίησης του προϋπολογισµού του και ένταξη σε αυτόν του υπερβάλλοντος ποσού. Η απόφαση θα πρέπει
να έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση νοµιµότητας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναγράφονται ρητά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.3Τα παραπάνω στοιχεία της υφιστάµενης ενεργειακής απόδοσης καθώς και της αναµενόµενης ενεργειακής απόδοσης
πιστοποιούνται µε ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή. Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί την 1η ενεργειακή
επιθεώρηση, εκδίδει το αντίστοιχο αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και συµπληρώνει την πρόταση
παρεµβάσεων στο σχετικό έντυπο. Στην πρόταση παρεµβάσεων, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα
τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και των ηλεκτροµηχανολογικών
συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό του ενεργειακού οφέλους και τον έλεγχο επίτευξης της ανωτέρω ενεργειακής
απαίτησης. Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία στην οποία αναµένεται να καταταχθεί το κτίριο µετά την
υλοποίηση των παρεµβάσεων και το ποσό εξοικονοµούµενης πρωτογενούς και τελικής ενέργειας. Η ορθή εφαρµογή των
ανωτέρω είναι σηµαντική καθώς η έκδοση του 1ου Π.Ε.Α. αποτελεί το σηµείο αναφοράς της ενεργειακής απόδοσης, ενώ οι
περιγραφόµενες εργασίες αποτελούν την εκκίνηση για την εκπόνηση της σχετικής µελέτης του έργου. Η κάλυψη του ανωτέρω
ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται -πιστοποιείται µέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό
Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της
πράξης.
1.4Η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, επιπλέον των ανωτέρω παρεµβάσεων (κτιριακό κέλυφος
–ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις) προκειµένου για την περαιτέρω εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιµη
εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω: i. έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο
κτίριο (κέλυφος ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ.), σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις από τον ΚΕΝΑΚ ii. η
σκοπιµότητα τεκµηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους, iii. δεν προκύπτει οικονοµική δραστηριότητα
(πώληση ηλεκτρικής ενέργειας) iv. βοηθούν στην επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας, σε συνδυασµό µε τις λοιπές κτιριακές
παρεµβάσεις.
1.5. Η τελική επιλεξιµότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγµένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί µε την έκδοση τελικού
ΠΕΑ (2η Ενεργειακή Επιθεώρηση) από ενεργειακό επιθεωρητή µετά το πέρας των παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης σε
κάθε κτίριο ή κτιριακή µονάδα, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της πράξης. Στην περίπτωση που το τελικό ΠΕΑ
δεν αναβαθµίζει την ενεργειακή τάξη κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες από την αρχική, η Πράξη θα απεντάσσεται µε τις
συνεπαγόµενες δηµοσιονοµικές διορθώσεις.
1.6 Σε περιπτώσεις κτιρίων αρµοδιότητας των δικαιούχων στους τοµείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο εφαρµογής
των παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης των προτεινόµενων Πράξεων πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να µην
παρεµποδίζεται η λειτουργία των κτιρίων.
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1.7 Ο ∆ικαιούχος πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενηµέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισµός ΕΕ
1303/2013 (Γενικός Κανονισµός), ο Κανονισµός (ΕΕ) 1301/2013 (Κανονισµός ΕΤΠΑ) και ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ για
την περίοδο 2014-2020.
1.8 O ∆ικαιούχος της κάθε Πράξης πρέπει να αποδέχεται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
1.9 Ο ∆ικαιούχος της κάθε Πράξης οφείλει να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών της Προγραµµατικής
Περιόδου 2014–2020, ανάλογα µε το επίπεδο της εµπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της Πράξης του και να
ενηµερώνει έγκαιρα τον ΕΦ∆ Πειραιά για την πορεία υλοποίησης των δεικτών της Πράξης. Επίσης, οφείλει να επιτρέπει την
πρόσβαση σε σχετικά δεδοµένα σε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του ΕΦ∆ Πειραιά.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεµατικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική
(ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αττική
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ATT_OXE_02

ΚΩ∆.

16

ΚΩ∆.

04

ΚΩ∆.

04

ΚΩ∆.

4c

- Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια

ΚΩ∆.

4.c.
1

- Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

ΚΩ∆.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συµπαραγωγής και προώθηση Χαµηλών
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τοµείς
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης
ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:

3

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι
είναι:
Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών

Ε.Π:16

Α.Π.: 04

ΚΩ∆

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΠΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4c
Ειδικός Στόχος: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα
κτίρια

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Κιλοβατώ
ρες
κατ'έτος

Περισσότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες

400.000,00

Τόνοι
Ισοδύναµο
υ CO2

Περισσότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες

99,00

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

CO32

CO34

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δηµόσιων κτιρίων
Μείωση εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου: Εκτιµώµενη ετήσια
µείωση των εκποµπών των αερίων
θερµοκηπίου

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελεσµάτων

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Σελίδα 5

ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΞΥ-65Η

Ε.Π:
16

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΠΑ

Α.Π.04

ΚΩ∆
.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

T324
2

Κατανάλωσης
ενέργειας στον
οικιστικό και
δηµόσιο τοµέα

Κιλοβατώ
ρες

Ε.Π:
16

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΠΑ

Α.Π.04

ΚΩ∆
.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4c
Ειδικός Στόχος: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια
ΚΩ∆.
ΚΑΤΗΓΟΡΙ
ΕΙ∆IΚΟ
Α
Υ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΣΤΟΧΟ
ΑΣ
Υ
ΣΥΝΟ
ΑΝ∆Ρ ΓΥΝΑΙΚ
ΣΥΝ.
ΑΝ∆Ρ. ΓΥΝ.
ΛΟ
ΕΣ
ΕΣ
Περισσότερ
ο
ανεπτυγµένε
4.c.1
150,00
ς
περιφέρειες
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4c
Ειδικός Στόχος: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια
ΚΩ∆.
ΚΑΤΗΓΟΡΙ
ΕΙ∆IΚΟ
Α
Υ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΣΤΟΧΟ
ΑΣ
Υ
ΣΥΝΟ
ΑΝ∆Ρ ΓΥΝΑΙΚ
ΣΥΝ.
ΑΝ∆Ρ. ΓΥΝ.
ΛΟ
ΕΣ
ΕΣ

Αριθµός
∆ηµόσιων
Περισσότερ
Κτιρίων µε
ο
T324 αναβάθµιση της
Αριθµός
ανεπτυγµένε
4
ενεργειακής
ς
κατηγορίας
περιφέρειες
κατά δύο
βαθµίδες
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

4.c.1

1,00

3.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη (όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον
υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ) δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση
ανέρχεται σε 1.000.000,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέµβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας, ως
ακολούθως:
Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αττική
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συµπαραγωγής και προώθηση Χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ / ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04 / 4c
ΠΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

∆ΡΑΣΗ

(2)

(3)
4.3.1.ΕΦ∆Π:Αναβάθµιση
της
Ενεργειακής
Αποδοτικότητας
∆ηµοτικών και άλλων Εµβληµατικών
Κτιρίων Υψηλής Επισκεψιµότητας
στην Πόλη του Πειραιά

013
Ενεργειακή
απόδοση
µε
ανακαίνιση της δηµόσιας υποδοµής,
έργα επίδειξης και υπο- στηρικτικά
µέτρα

3.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:
(4)

ΚΩ∆: 16
ΚΩ∆: 04
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝ
Η
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(5)

Περισσότερο
ανεπτυγµένες
περιφέρειες

1.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000,00

Η∆.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή
και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους ∆ικαιούχους µέσω
της οικείας ιστοσελίδας: http://oxe.pireasnet.gr
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3.3

4.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η
ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.

4.2

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι
σχετικές πληρωµές.

4.3

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στην µε αρ. πρωτ.
137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕ∆).

4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες ∆απανών βάσει παραστατικών
Κατηγορία δαπάνης
Α.1

Περιγραφή
Άµεσες δαπάνες

4.4

Ως µέγιστος προϋπολογισµός των υποβαλλόµενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 1.000.000,00 €.

4.5

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας.
∆υνατότητα χρήσης συµπληρωµατικής (διασταυρούµενης) χρηµατοδότησης ΕΤΠΑ/ΕΚΤ (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΕΚΕ∆)). Ειδικότερα, ορίζεται από τη ∆Α ή τον ΕΦ το όριο σε
ποσοστό (%) για τις δαπάνες της Πράξης, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου ταµείου (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), εντός
του ορίου του 10% ανά ΑΠ και υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση
της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν.

Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01) . Στις περιπτώσεις αυτές , προκειµένου το σύνολο της δηµοσίας
χρηµατοδότησης της προτεινοµένης δράσης να µην εµπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων , πρέπει να
διασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση που παρέχεται για την κατασκευή των σχετικών υποδοµών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για διεπιδότηση η για έµµεση επιδότηση άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων .
Έργα που αφορούν στην οικονοµική και εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων /υπηρεσιών ενέχουν στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης και εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, Κατευθυντήριες
Οδηγίες ,De Minimis κλπ). Στις περιπτώσεις που τελικά κριθεί ότι η προτεινόµενη δράση ή τµήµα δράσης εµπίπτει στο
ανώτερο θεσµικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα δηµοσίας χρηµατοδότησης της µέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που
προσδιορίζεται µέσω της χρήσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή της κοινοποίησης του καθεστώτος ενίσχυσης η του
κανονισµού de minimis , ανά περίπτωση
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της κρατικής ενίσχυσης το ποσό που υπολείπεται της εγκεκριµένης συγχρηµατοδοτούµενης
δηµόσιας δαπάνης σε σχέση µε το συνολικό κόστος του έργου, καλύπτεται από ιδίους πόρους του δικαιούχου.
Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και έργα µικρής κλίµακας χωρίς περαιτέρω οικονοµική εκµετάλλευση και παραγωγή
εσόδων δύναται να µην ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης καθώς µπορούν να χαρακτηριστούν ως παρεµβάσεις τοπικής
εµβέλειας.
Οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιµες εφόσον είναι οικονοµικά σκόπιµες / ωφέλιµες:
Αντικατάσταση Κουφωµάτων. Η παρέµβαση αφορά σε κουφώµατα που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017
(ΚΥΑ Α.Π. ∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17).
∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη η αντικατάσταση κουφωµάτων σε «ανοίγµατα» µεταξύ εσωτερικών χώρων του κτιρίου
θερµαινόµενους ή µη (π.χ. εσωτερικές πόρτες).
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Εφαρµογή συστήµατος θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη εκτός από την τοποθέτηση
εξωτερικής θερµοµόνωσης και η εφαρµογή συστήµατος εσωτερικής θερµοµόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια, τεχνικές
δυσκολίες, κτλ), στο βαθµό που αυτό είναι λειτουργικά και τεχνικά εφικτό.
Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες:
- Η αντικατάσταση ή εγκατάσταση νέου συστήµατος καυστήρα, λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου (εάν δεν υπάρχει ενεργό
δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή), στην περίπτωση που το υφιστάµενο σύστηµα εµφανίζει ονοµαστικό ωφέλιµο βαθµό
απόδοσης χαµηλότερο από 85% (σύµφωνα µε το πιο πρόσφατο Φύλλο Συντήρησης και Ρύθµισης των εγκαταστάσεων
σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον συνολικό
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανοµής (αυτοµατισµοί, κυκλοφορητές, καµινάδα,
αντικατάσταση ή µόνωση σωληνώσεων, κλπ.). ∆εν είναι επιλέξιµη η δαπάνη για δεξαµενή πετρελαίου. Σηµειώνεται ότι σε νέες
και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν
ωφέλιµη ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη από 180 kW, επιβάλλεται η χρήση διβάθµιων καυστήρων ή καυστήρων
προοδευτικής έναυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011).
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης, όπως χρονοδιακόπτες,
αυτοµατισµοί αντιστάθµισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθµιση των µερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη
ηλεκτροβάννα, ρυθµιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερµοστάτες χώρων, θερµοστατικές κεφαλές θερµαντικών
σωµάτων, κλπ., συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων θερµιδοµέτρησης για την κατανοµή δαπανών θέρµανσης και οι
συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.
- Αντλίες Θερµότητας. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη η τοποθέτηση:
α) τοπικών µονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης µε θερµαινόµενο µέσο τον αέρα
β) ηµικεντρικών µονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης µε θερµαινόµενο µέσο τον αέρα,
γ) κεντρικών µονάδων µε θερµαινόµενο µέσο το νερό
Στην περίπτωση εγκατάστασης νέων αντλιών θερµότητας είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για την αντικατάσταση ή την
εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστηµάτων για τη λειτουργία των ως άνω συστηµάτων αντλιών θερµότητας,
η αντικατάσταση του δικτύου διανοµής και του εξοπλισµού, οι τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας και όλες οι
συνοδευτικές εργασίες.
Αναβάθµιση συστήµατος ψύξης χώρων. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες:
- Αντικατάσταση κεντρικών ή ηµικεντρικών µονάδων συµβατικών αντλιών θερµότητας µε νέες µε απ’ ευθείας εκτόνωση µε
µέσο ψύξης τον αέρα
- Αντικατάσταση κεντρικών ή ηµικεντρικών συµβατικών αντλιών θερµότητας µε νέα µε µέσο ψύξης το νερό
- Αντικατάσταση υφιστάµενων συµβατικών ψυκτών µε νέους ψύκτες ή αντλίες θερµότητας σε περίπτωση κάλυψης και
θερµικών φορτίων
- Εγκατάσταση διατάξεων αυτόµατου ελέγχου και ρύθµισης της λειτουργίας ψύξης
Ενεργειακή αναβάθµιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες δράσεις ενεργειακής
αναβάθµισης της εγκατάστασης φωτισµού µε αντικατάσταση των υφιστάµενων µε νέα συστήµατα φωτισµού ενεργειακά
αποδοτικότερα (τα οποία ωστόσο πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017), µε εγκατάσταση αυτοµατισµών
ελέγχου λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό κτλ., και δράσεις εγκατάστασης εξοπλισµού αντιστάθµισης της άεργου ισχύος των
ηλεκτρικών καταναλώσεων, κτλ.
Εγκατάσταση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη η τοποθέτηση
ηλιακών συστηµάτων για την υποβοήθηση του κυρίως συστήµατος θέρµανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση
στήριξης, σωληνώσεις, κλπ), καθώς και συστήµατος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρµανσης/ ψύξης που λειτουργεί µε την
αξιοποίηση ανανεώσιµης πηγής ενέργειας (συστηµάτων ήπιας γεωθερµίας κτλ) ή συστήµατος συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).
Άλλες ∆ράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ο ενεργειακός συµψηφισµός
(net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός (virtual net metering).
Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).
Στις ανωτέρω δαπάνες συµπεριλαµβάνονται εκτός των απαιτούµενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και µικροϋλικών) και οι
λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα συνδεδεµένες µε αυτές, µε σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού
αποτελέσµατος.
Τα υλικά και τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις παρεµβάσεις πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήµανση εφόσον
προβλέπεται. Τα δοµικά στοιχεία και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την
κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
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Οι δράσεις αυτές είναι επιλέξιµες εφ όσον πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω:
i. έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο κτίριο (κέλυφος, ηλεκτροµηχανολογικές
εγκαταστάσεις κτλ.), σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ,
ii. η σκοπιµότητα τεκµηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,
iii. δεν προκύπτει οικονοµική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)
iv. βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόµησης, σε συνδυασµό µε τις λοιπές κτιριακές παρεµβάσεις.
∆εν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες εργασίες και τεχνολογίες:
- Κινητά στοιχεία, µη µόνιµου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ)
- Λοιπός εξοπλισµός που δεν συµβάλει στην ενεργειακή αναβάθµιση
- Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Συµβούλου για ενεργειακά θέµατα, υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών, κτλ
- Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή/και Ενεργειακός Έλεγχος και έκδοση ΠΕΑ (αρχικού και τελικού)

4.6 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας.
Πράξεις συµβασιοποιηµένες πριν την 28-02-2018 630/28.02.2018 σχετική απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση της
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης) ή έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν
έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωµές.
Η τελική επιλεξιµότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγµένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί µε την έκδοση ΠΕΑ από
ενεργειακό επιθεωρητή µετά το πέρας των παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της
πράξης.
• Σε περίπτωση που µια πράξη εξετάζεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01),
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η συµβατότητα του έργου µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, πρέπει κατά την υποβολή των προτάσεων οι
δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν ότι η χρηµατοδότηση του έργου δεν απειλεί να νοθεύσει τον
ανταγωνισµό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές εντός της “κοινής αγοράς”. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΕΦ∆ Πειραιά να
ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.
• Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος της πράξης χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Κανονισµού 651/2014 (ΓΑΚ) και για τον
προσδιορισµό του ποσού/έντασης ενίσχυσης λαµβάνεται υπόψη το έλλειµµα χρηµατοδότησης που προσδιορίζεται µέσω
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, πρέπει κατά τη διάρκεια ζωής του έργου να προκύπτουν λειτουργικά έσοδα µεγαλύτερα ή ίσα από τις
λειτουργικές δαπάνες.

5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις µέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής
ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό λογαριασµό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηµατικό) για
την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:

5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων και
5.1.2 αφ ετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου ή του κύριου ∆ικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της
πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς ∆ικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος µπορεί να
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήµατος για το σκοπό αυτό.
Οδηγίες για απόκτηση λογαριασµού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.
Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για
κωδικό φορέα σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 20/10/2020 08:00:00 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/06/2021 14:00:00 (ηµεροµηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).
Επισηµαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου ή του κύριου
∆ικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς ∆ικαιούχους] (ατοµικός λογαριασµός
χρήστη του νόµιµου εκπροσώπου). Ο ∆ικαιούχος µετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενηµερώνεται σχετικά µέσω του
ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
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Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ),
ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην
«∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ»
στη διεύθυνση Μακράς Στοάς 15, Πειραιάς 18531
εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον ∆ικαιούχο.

∆εν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσµιών.
Πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής
πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόµενης ηµεροµηνίας, σε
περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.
Η ενηµέρωση των δυνητικών
http://oxe.pireasnet.gr.

δικαιούχων

γίνεται

µέσω

της

οικείας

ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

5.3 Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), αποτελεί την πρόταση του ∆ικαιούχου και συµπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική
µορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων του
Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης.
Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηµατοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό
∆ελτίο Πράξης :
02. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης
03. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου
05. Απόφαση Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης: (Στις περιπτώσεις πράξεων που ο
προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το ανωτέρω αναφερόµενο µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να
προσκοµίσει απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του, που τον δεσµεύει ρητά για την κάλυψη του υπερβάλλοντος
ποσού.)
06. Προγραµµατική σύµβαση, εφόσον απαιτείται
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
20. Υπολογισµός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται
21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισµός ∆ηµοπράτησης
22. Τυποποιηµένα χρονοδιαγράµµατα για την εκτίµηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράµµατος
24. Αποτελέσµατα έρευνας αγοράς και σχετική τεκµηρίωση για υποέργα προµηθειών, εφόσον απαιτείται
25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, εφόσον απαιτείται
30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα, εφόσον απαιτείται
31. Τεύχη ∆ηµοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριµένα Τεύχη)
33. Εκθεση τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία
36. Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης: •Λίστα ελέγχου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης
• Για δράσεις που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση
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επαρκή στοιχεία που να τεκµηριώνουν τη µη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης δυνάµει συγκεκριµένης διάταξης του Κανονισµού.
• Για δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και θα εξεταστούν στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 651/2014
της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση
στοιχεία προκειµένου να εξεταστεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού Μέρους του ΓΑΚ και ειδικότερα σε ότι
αφορά:
Τήρηση ή µη των σωρευτικών προϋποθέσεων ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης (επιχείρηση που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα,
οικονοµικό πλεονέκτηµα, προνοµιακή µεταχείριση, κρατικοί πόροι, νόθευση ανταγωνισµού & διατάραξη ενδοκοινοτικού
εµπορίου),
Τεκµηρίωση του χαρακτήρα κινήτρου,
Αποκλεισµό προβληµατικών επιχειρήσεων (βάσει του άρθρου 2 σηµ.18 του ΓΑΚ)
Αποκλεισµό των επιχειρήσεων στις οποίες αφορά ο κανονισµός Deggendorf, µε υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης ότι δεν εκκρεµεί
διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία µια ενίσχυση κηρύσσεται
παράνοµη ασυβίβαστη και ότι η πρόταση δεν αφορά σε ad hoc ενίσχυση υπέρ µιας τέτοιας επιχείρησης.
Αποκλεισµό των µέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης
Τεκµηρίωση της µη σώρευσης ενισχύσεων λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόµενων
ενισχύσεων µε οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν µέρει, εάν
το αποτέλεσµα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης / το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500.000
ευρώ.Στο φάκελο του έργου θα περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων του αντίστοιχου κατά περίπτωση άρθρου του ΓΑΚ βάσει του οποίου εξετάζεται κάθε υποβληθείσα πρόταση.
41. Βεβαίωση-∆ήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
50. Εγκριτικές αποφάσεις µελετών, εφόσον απαιτείται
53. ∆ελτίο Ενεργειών Ωρίµανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται
60. ∆ιοικητική Ικανότητα / Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες
61. ∆ιοικητική Ικανότητα / ∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Οµάδα Εργου & Υοποίηση συναφών Έργων
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
Λοιπά έγγραφα: -Βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή
παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την
τελική πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το
άρθρο 71 του Καν.1303/2013)
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) συνοδευόµενο από τα σχετικά αρχεία xml • Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων
υπογραµµένο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή • Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου.
Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου. Αποκλειστικά για τα σχολικά κτίρια ιδιοκτησίας της
Κτ.Υπ ΑΕ, απαιτείται βεβαίωση του ιδιοκτήτη (Κτ.Υπ Α.Ε.) ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της
πρότασης που υποβάλλει ο ∆ήµος και ότι συµφωνεί µε την εκτέλεση των εργασιών και την υποβολή της πρότασης από το ∆ήµο
ως δικαιούχος σε πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης. • Στοιχεία νοµιµότητας του κτιρίου (πολεοδοµική άδεια, στοιχεία
τακτοποίησης αυθαιρεσιών εφ όσον υπάρχουν κτλ.) • Φωτογραφικό υλικό από τα κτίρια παρέµβασης και από τα επιµέρους
στοιχεία που προτείνεται να αντικατασταθούν/ αναβαθµιστούν • Στοιχεία µελέτης , ανάλυση κόστους – οφέλους για την
τεκµηρίωση των παρεµβάσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφόσον επιλέγεται η εγκατάστασή τους) • Μελέτες και εγκρίσεις µελετών •
∆ελτίο Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου που πιστοποιεί ότι τα κτίρια παρέµβασης δεν παρουσιάζουν ανεπαρκή σεισµική
ικανότητα • Το προβλεπόµενο από το νόµο «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθµισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης
για τη θέρµανση κτιρίων και νερού» (ΥΑ ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) για τα κτίρια παρέµβασης
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνηµµένα στο Τ∆Π. Η ανάλυση για
τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε µορφή αρχείου Excel.

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο ∆ικαιούχο ή από τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση που η υλοποίηση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Σελίδα 11

ΑΔΑ: ΩΝΜ2ΩΞΥ-65Η
της υποβαλλόµενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των
πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. Ειδικότερες λεπτοµέρειες ως προς την µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης
παρατίθενται στο σχετικό συνηµµένο ή/και στο περιεχόµενο της Πρόσκλησης.

Άµεση Αξιολόγηση

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάµεσο Φορέα) σε δύο
στάδια:
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά
προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η
προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του ∆ικαιούχου, από την
αρµόδια ∆Α ή ΕΦ, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από το ∆ικαιούχο. (παρ. 2,
άρθρο20, ν. 4314/2014)

6.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρµόδια ∆Α ή ΕΦ σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’5968). Οι
ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την
εποµένη ηµέρα της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από τον ∆ικαιούχο ή τον κύριο ∆ικαιούχο (στην περίπτωση
πολλαπλών ∆ικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραµµένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης,
εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον ∆ικαιούχο.
Η ∆Α ή ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ενστάσεων
εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της ∆Α ή του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την
ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και αναρτώνται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της ∆Α ή του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της
ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη της ∆Α ή του ΕΦ που συµµετείχαν στη
διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι
τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης µη
σύγκρουσης συµφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ∆Α ή ο ΕΦ προβαίνει στην
αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για
χρηµατοδότηση µε βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ∆Α ή ο ΕΦ εισηγείται την έκδοση
Απόφασης Ένταξης της πράξης.

6.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον/την ∆ήµαρχο Πειραιά, σε συνέχεια προηγούµενης θετικής εισήγησης του
προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ή από το αρµόδιο όργανο του ΕΦ σύµφωνα µε την απόφαση ορισµού του ΕΦ.

6.4 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών,
καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.
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7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις
7.2

αρµόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ,2144053313, e-mail:efd.unita@piraeus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 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∆Π/Υ,
δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία
για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oxe.pireasnet.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος
αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ∆Α µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε
σχετική πληροφορία.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Συνηµµένα:
Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oxe.pireasnet.gr
1. Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων.
2. Παράρτηµα για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία».
3. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης.
4. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης
5. Υπόδειγµα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται.
6. Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης
7. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
8. Λίστα ελέγχου ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης
9. Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηµατοοικονοµική ικανότητα του δικαιούχου
10. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε θέµα:«Αντικατάσταση της
υπ'αριθµ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης µε τίτλο:«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ
712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/31.07.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς –
∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει
11. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης»
12. ∆ελτία Ταυτότητας ∆εικτών
13. Οδηγός για την εκτίµηση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆υνητικών ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 14. Λοιπά έγγραφα

Πίνακας Αποδεκτών:
-∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 11, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6-ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, 185 33, ΚΑΣΤΕΛΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1.Προϊστάµενος Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού 98, 117-41, Αθήνα
2.Αρχή Πληρωµής, Ν. Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105-57, Αθήνα

Εσωτερική διανοµή:
1.Γραφείο ∆ηµάρχου Πειραιά 2.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ήµου Πειραιά 3.Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης
∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά (ΕΦ∆ Πειραιά) 4.Υπεύθυνη Μονάδας Α’ Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά (ΕΦ∆ Πειραιά)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i) Να τηρεί 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 µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την
προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης
(δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισµού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο προϋπολογισµός της πράξης που
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της ∆.Α. προς τη ∆∆Ε.
Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών
µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την
υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του
δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά
και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση
το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην
περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
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τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα ο δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα.

(iv) Να ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη
φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου.

(v) Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα
προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη
διαδροµή ελέγχου της πράξης.

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το
χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών
Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του στην
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.

(viii)

Για πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδοµένων
συµµετεχόντων (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρµόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία,
αποθήκευση και µεταβίβαση των δεδοµένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των δεδοµένων
συµµετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας παιδιών κα)

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της
ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει
εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως
προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή
Πιστοποίησης, µετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων.
β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον υπολογισµό των καθαρών εσόδων για τις πράξεις που παράγουν
καθαρά έσοδα, εφόσον απαιτείται,
γ) στην περίπτωση πράξης που δεν είναι αντικειµενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει, ετησίως, στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης, για περίοδο τριών ετών από την
ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσµία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιµο του ΕΠ, αναλόγως µε το
ποια ηµεροµηνία είναι προγενέστερη,
δ) στην περίπτωση πράξης που παράγει καθαρά έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της και τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη
κατά την ένταξη της πράξης (άρθρο 65 παρ. 8 του Καν. 1303/13), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα δηλώσει, το αργότερο,
στο τελευταίο ∆ελτίο ∆ήλωσης ∆απανών που υποβάλλει.
4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο
και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά
την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: ηονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης
της πράξης, ηµεροµηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας,
ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.

(ii) Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε ορατό
σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό,
εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώµατου)
αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στον Κανονισµό821/2014,αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί µε την
αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έµβληµα της Ένωσης, µε αναφορά
στην Ένωση και στο Ταµείο ή στα Ταµεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηµατοδοτείται από
περισσότερα του ενός Ταµεία, γίνεται αναφορά στα Ε∆ΕΤ).

δ)

Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφή, ανάλογη µε το
επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση.

ε)

Να τοποθετεί αφίσα µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων
ή πλακών.

στ) Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το
ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την
υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο
ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
ζ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους
πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το
οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των πιστοποιητικών συµµετοχής ή
άλλων πιστοποιητικών, περιλαµβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση,
την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις
δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών, από την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Η ∆Α ενηµερώνει τον δικαιούχο
για την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιµότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω
στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.

(ii) Να κοινοποιεί στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6«Κατάσταση τήρησης φακέλου
Πράξης», στο οποίο, µεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους
τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η µορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο µε την υποβολή του πρώτου
∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απάνης.

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που
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τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των
Ταµείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή ή εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει:

•

παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος

•

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή δηµόσιο
οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα

•

ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα µπορούσαν να
υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή καθορίζονται από το
θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε διοικητικές ή και
επιτόπιες επαληθεύσεις από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των
µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τα παρακάτω στοιχεία θα συµπληρώνονται από τις ∆Α ή τους ΕΦ µέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης,
προκειµένου να είναι δυνατή η συµπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης από τα δεδοµένα της πρόσκλησης.
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Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:

1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι):

OXI

2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι)

OXI

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ (ναι/όχι):

ΟΧΙ

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Σ∆ΙΤ (ναι/όχι):

OXI

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι):

OXI

6.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι):

7.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι)

8.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ
(ναι/όχι)

ΟΧΙ
OXI

OXI

6. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
OXI

(ναι/οχι):

7. ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ:
1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή µερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη
Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι)

OXI

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες σε
OXI

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι)

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συµβάλλουν (dedicated) στη βιώσιµη συµµετοχή και την
OXI

πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι)

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ι.ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μορφή Χρηµατοδότησης

FIN 01 (ID: 801)

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Οικονοµική ∆ραστηριότητα

ECO 24 (ID: 24)

Άλλες µη προσδιοριζόµενες υπηρεσίες

Μηχανισµός Εδαφικής ∆ιάστασης

TDM 01 (ID: 1001)

Ολοκληρωµένη εδαφική επένδυση— (Urban)

Τύπος Εδαφικής ∆ιάστασης

TER 01 (ID: 901)

Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικηµένες: πληθυσµός
άνω των 50 000)

Ειδική ∆ιάσταση

SPD 07 (ID: 101)

∆εν αφορά Πανδηµία COVID 19

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή
Νοµός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU)

EL300730 (ID:730
)

Πειραιώς
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