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Προς:  
• Υπουργεία 
• Περιφέρειες της χώρας 
• Καλλικρατικούς ΟΤΑ 
• Άλλα Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου 
• Νοµικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού ∆ικαίου µη 
κερδοσκοπικού 
κοινωφελούς χαρακτήρα 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2007-2013» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & 

Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:  
«ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» 

 

Ο Πρόεδρος του  ΕΦ∆-ΚΑΠΕ Καθηγητής Ματθαίος Σανταµούρης, ενεργώντας ως 

νόµιµος εκπρόσωπος  αυτού,  
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Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. Ίδρυσης του ΚΑΠΕ 375/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 30 Ν.3734/2009, 

3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. Οικ.121308 (ΦΕΚ 

1499/Β/30.07.2008) µε την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και µετονοµάστηκε 

σε Ε.Υ.∆. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

5. Την µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 166825/21.03.2011 (ΦΕΚ 361/Β/08.03.2011)  

απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και η µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 168987/08.06.2011 1η 

τροποποίησή της  µε την οποία εκχωρούνται στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5442/5.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

7. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 

43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

8. Την µε αρ. πρωτ. 127573/10.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 173201/07.11.2011 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ µε το οποίο 

ενηµερώνει για τη συµφωνία της για τα κριτήρια αξιολόγησης προτεινόµενων 

πράξεων στο πρόγραµµα «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια». 

10. Την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αριθµ. 273η Συνεδρίαση της 28ης.03.2011 

του ∆.Σ.(Θέµα:2, Ηµερήσιας ∆ιάταξης) του ΚΑΠΕ, 

11. Το µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ 

του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και 

Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ», 

12. Τη συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων 

(ΕΥΣΠΕ∆), πριν την έκδοση της πρόσκλησης.  

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:  

• Υπουργεία, 

• Περιφέρειες της χώρας,  

• Καλλικρατικούς ΟΤΑ,  

• Άλλα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
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• Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού κοινωφελούς 
χαρακτήρα. 

 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και 

χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»και στην κατηγορία 

πράξεων «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια».  

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική 

προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας ή ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΩ∆.  

2007 GR 
161 PO 005 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 9134 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & Αστικές 

Μεταφορές – Αντιµετώπιση 
Κλιµατικής Αλλαγής – 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΚΩ∆.  1 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
1. Ενεργειακή απόδοση, 
συµπαραγωγή, διαχείριση 
ενέργειας 

ΚΩ∆.  43 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια 

Κτήρια 
ΚΩ∆.   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
∆ραστηριότητες που συνδέονται 

µε το περιβάλλον 
ΚΩ∆.  21 

 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

του Άξονα Προτεραιότητας 1 και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 

δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι  

(i) Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 

(ii) Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγµένους φορείς 

µε υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας 

(iii) Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

(iv) Μείωση των εκποµπών των αερίων που προκαλούν την κλιµατική αλλαγή. 
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Ταυτόχρονα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλουν στους στόχους 

του Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια», οι οποίοι είναι: 

(β) Στόχος του Προγράµµατος Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια είναι η 

επιβράδυνση και τελικά η αναστροφή της αστικής κλιµατικής µεταβολής. Ο γενικός αυτός 

στόχος, εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους. 

 

Ειδικοί Στόχοι Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια»: 

• Εξοικονόµηση Ενέργειας στα κτήρια του δηµοσίου, κατά τη θερινή και χειµερινή 

περίοδο, 

• Βελτίωση των Θερµικών, Οπτικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών στα δηµόσια 

κτήρια, 

• Βελτίωση του Μικροκλίµατος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το 

κτήριο της παρέµβασης  

• Μείωση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης,  

• Επιβράδυνση και τελικά στην Αναστροφή της Αστικής Κλιµατικής Μεταβολής. 

 (γ) ∆είκτες Παρακολούθησης  

Πίνακας 2 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

9224 Αύξηση Χώρων Πρασίνου m2 

 

Πίνακας 3 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1014 Ποσοστό µείωσης εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου 

% 

3419 Εξοικονοµούµενη ενέργεια % 

 

Πίνακας 4 

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1014 Ποσοστό µείωσης εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου 

% 

9225 Αύξηση χώρων πρασίνου (ποσοστό) % 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 

µε την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα 

ή/και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

1 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

– ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

(1) (2) (3) 

1 ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ 20.000.000€ 
ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000€ 

 

2.2 Ο ΕΦ∆ ΚΑΠΕ µε την σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆-ΕΠΠΕΡΑΑ δύναται να επικαιροποιήσει 

το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας 

πρόσκλησης ή/και την κατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα ή/και κατηγορία 

πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 

ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της 

συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των 

προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 

προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. 

3.2  Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε αρ. πρωτ. 

14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως 

τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

3.3 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας εξειδικεύονται στο συνηµµένο Οδηγό Εφαρµογής 

του Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια»  

                                           

1  Όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από 

το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους από  

την 05.12.2011  (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)  

έως την 06.02.2012     (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων) 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν θα 

γίνονται δεκτές. 

Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας 

www.cres.gr. 

Η υποβολή των τυποποιηµένων εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους πράξεων 

θα γίνεται υποχρεωτικά µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ σύµφωνα 

µε το µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του 

ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και 

Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς ∆ιαχείρισης µέσω του ΟΠΣ». Στην 

περίπτωση αυτή το σύστηµα εκδίδει αυτόµατα τον αριθµό πρωτοκόλλου της πρότασης. 

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση και µέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2012 (καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων) ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει το φυσικό 

φάκελο της πρότασης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) στον Ενδιάµεσο Φορέα 

∆ιαχείρισης του προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια» ΚΑΠΕ, 19ο χλµ. 

Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, Πικέρµι Αττικής όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 09:00 

– 16:00. Κατά την υποβολή του θα σφραγίζεται από το ΚΑΠΕ το εκδιδόµενο από την 

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ αποδεικτικό υποβολής (αριθµός πρωτοκόλλου). Οι προτάσεις 

είναι δυνατόν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδροµικώς (συστηµένη επιστολή) ή µε 

ταχυµεταφορά.  

Στην περίπτωση αποστολής ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά, ως ηµεροµηνία υποβολής 

του φυσικού φακέλου θεωρείται η ηµεροµηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής 

ταχυδροµείου ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα 

πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη της ταχυδροµικής αποστολής θεωρείται 

αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής του φυσικού φακέλου.  

 

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

Α. Τα περιεχόµενα του Φακέλου ∆ικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως και 

εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε 

∆ηµόσια Κτήρια» 

(i) O ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης για την οποία υποβάλλει την 

πρόταση. Υποβάλλονται στοιχεία τεκµηρίωσης όπως προγραµµατική σύµβαση, 

οργανισµός Υπουργείου, συστατική πράξη, κτλ..  

(ii) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση 

και βρίσκεται δηµοσιευµένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cres.gr. 
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(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), σε ηλεκτρονική µορφή µέσω 

ηλεκτρονικής υποβολής σύµφωνα µε το έγγραφο µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07-09-2011 

του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής 

υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος 

Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς 

∆ιαχείρισης µέσω ΟΠΣ» και έντυπη. Το πρωτότυπο έντυπο Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί στο 

Φάκελο ∆ικαιολογητικών και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους 

φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόµενο από το σύστηµα (ΟΠΣ) µετά από την 

συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.   

(iv) Bεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α του ∆ικαιούχου. 

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δε διαθέτει την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια 

δύναται να µεταβιβάσει την αρµοδιότητα υλοποίησης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 

22, του νόµου 3614/2007, µε προγραµµατική σύµβαση στην αρχή από την οποία 

εποπτεύεται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού ή ανώνυµη 

εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία των 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Α.       

Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της πρότασης η υποβολή: 

• Απόφασης του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του δυνητικού ∆ικαιούχου για 

συµφωνία υπογραφής της προγραµµατικής σύµβασης µε τον εποπτεύοντα 

φορέα που διαθέτει τη διαχειριστική επάρκεια τύπου Α. 

• Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του φορέα που διαθέτει την 

διαχειριστική επάρκεια τύπου Α για αποδοχή της εκχώρησης  της αρµοδιότητας 

υλοποίησης του έργου πράσινου δώµατος σε περίπτωσης ένταξης. 

Η προγραµµατική σύµβαση θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ένταξη σε διαφορετική 

περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο ∆ικαιούχος. 

(v) Βεβαίωση του ∆ικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της 

πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή της προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου. 

(vi) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού (για έργα 

που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων.  

(vii) ∆ήλωση του ∆ικαιούχου ότι θα τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 

(viii) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ικαιούχου ότι τα ακίνητα στα οποία θα γίνουν παρεµβάσεις δεν 

απαιτούν πρόσθετη στατική ενίσχυση και ότι στην περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί 

η δαπάνη βαρύνει το ∆ικαιούχο. 

(ix) Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου (∆ηµοτικού Συµβουλίου, Περιφερειακού 

Συµβουλίου, Πρυτανικού Συµβουλίου, ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κτλ) για αποδοχή των 

όρων της Πρόσκλησης και έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 

(x) Οποιαδήποτε άλλη απόφαση αρµόδιου συλλογικού οργάνου ή εποπτεύουσας αρχής είναι 

απαραίτητη. 
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(xi) Απόφαση ορισµού υπευθύνου πράξης.  

(xii) Αποδεικτικό πως ο ∆ικαιούχος διατηρεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης των 

έργων/παρεµβάσεων στα ακίνητα, δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της κυριότητας του/ων 

ακινήτου/ων καθώς και Οικοδοµική/ες Άδεια/ες αυτού/ων. 

Β. Τα περιεχόµενα του Φακέλου Στοιχείων Πράσινων ∆ωµάτων, όπως αυτά εξειδικεύονται 

στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος. 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύµφωνα µε τις 

ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. 

ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από τον 

Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ.  

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων. Η αξιολόγηση γίνεται από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ, µε βάση 

τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια όπως αυτά 

εξειδικεύτηκαν από τον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ και εγκρίθηκαν από την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι:  

Συγκριτική Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση αρχίζει την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

προτάσεων (χρόνος ολοκλήρωσης: 60 ηµέρες) Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής 

αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία 

τους. 

 

5.3 Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης 

Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης και την πρόκρισή της προς ένταξη στο 

πρόγραµµα «Πράσινων ∆ωµάτων σε ∆ηµόσια Κτήρια» αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο 

σχέδιο της απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του 

συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για 

λόγους ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από τον ΕΦ∆ 

ΚΑΠΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου 

εντός 5 ηµερών από τη λήψη του, υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του το 

οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της.  

 

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρµόδιο Ειδικό Γραµµατέα.         

Η έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, γίνεται σε 

(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του  υπογεγραµµένου 

Συµφώνου στον ΕΦ∆ ΚΑΠΕ. 
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5.5  ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ του τίτλου των πράξεων 

που εντάσσονται στο πρόγραµµα «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια», των 

δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας 

δαπάνης της πράξης. 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των 

όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  

(ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως 

αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης 

ένταξης». 

(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ για τις 

διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες 

συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δηµοσίων συµβάσεων να λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

της σύµβασης. 

(iv) Να αποστέλλουν στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ µηνιαία τα στοιχεία 

οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία  τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης 

και των υποέργων της.  

(v) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006. 

(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες 

προς τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης 

∆απανών. 

(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο 

του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  

όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον 

Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον 

ΕΦ∆ ΚΑΠΕ, τηλέφωνο 2106603300, e-mail:prasina_domata@cres.gr.               

Ο δικτυακός τόπος www.cres.gr αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του ΕΦ∆ 

ΚΑΠΕ και όλων των δικαιούχων του προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε 

∆ηµόσια Κτήρια». 

7.2 Πρόσθετες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epperaa.gr, 

www.espa.gr. 

7.3 Απαραίτητο πληροφοριακό υλικό και περαιτέρω πληροφορίες για τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής των 

προτάσεων, τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων, τις 

υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης 

χρηµατοδότησης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά 

στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος. Όλα τα απαραίτητα έντυπα, όπως 

την Πρόσκληση, τα Συνοδευτικά Έντυπα της Πρόσκλησης, τον Οδηγό 

Εφαρµογής και τις Προδιαγραφές Πράσινων ∆ωµάτων οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να βρίσκουν στο δικτυακό τόπο www.cres.gr. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΚΑΠΕ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ 

Συνηµµένα:  

1. Υπόδειγµα Αίτησης χρηµατοδότησης 

2. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες 

συµπλήρωσης 

3. Υπόδειγµα Χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης προσδιορισµού συντελεστή ελλείµµατος 

χρηµατοδότησης και οδηγίες συµπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα  

4. Βεβαίωση µη διπλής χρηµατοδότησης 

5. Έντυπο δήλωσης τήρησης νοµιµότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων. 
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6. Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια» 

7. Λ_1: Λίστα Εξέτασης Πληρότητας 

8. Λ_2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης – Συγκριτική Αξιολόγηση  

9. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

10. Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

11. Έγγραφο 25555/ΕΥΘΥ 1304/08-06-2011 «Ενηµέρωση για διαδικασίες πρόληψης και 

αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, και το 

Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις» 

12. Νοµοθεσία 

13. Λοιπά έγγραφα 

 

 

Κοινοποίηση: 

• Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων 

• Ε.Υ.∆. ΕΠΠΕΡΑΑ 

• Ε.Υ.Σ.Π.Ε.∆. 
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