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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 

 

  

 

Θέμα: Παροχή απαντήσεων-διευκρινήσεων  

 

Σχετικά: Η Ανοιχτή Πρόσκληση (Κωδ Πρόσκλησης : ΚΑΠΕ- 12403) για 

υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) «Πράσινες Αγροτικές 

Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες”-Νέο Πρότυπο 

Ανάπτυξης», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 4 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος«Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013» 

 

Ερώτηση 1:  

1.1. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν ο Δήμος Λαμιέων της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία Περιφέρεια ανήκει στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου και όχι 

στις Περιφέρειες στόχου ΣΥΓΚΛΙΣΗ, δύναται να υποβάλει πρόταση στη συγκεκριμένη 

πρόσκληση. 

Απάντηση :  

1.1 Όλες οι Περιφέρειες μπορούν να υποβάλουν πρόταση προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και 

Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», 

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων». 

 

Ερώτηση 2:  
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Στον οδηγό εφαρμογής προγράμματος στην ενότητα όροι & συντμήσεις σελ. 6, 

αναφέρετε ως ορισμός της αγροτικής κοινότητας τα εξής: ΄΄Δημοτικό διαμέρισμα 

Καλλικρατικού Δήμου ή μικρός δήμος με πυκνότητα πληθυσμού κάτω από 150 κατοίκους 

ανά km2 σε δεδομένη περιοχή NUTS III΄΄. Διευκρινήσεις: 

2.1 Ως περιοχή NUTS III σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, νοούνται οι νομοί της 

Ελλάδας; 

2.2 Παρακαλώ όπως μου επιβεβαιώσετε ότι ως κριτήριο επιλογής εννοείται την πυκνότητα 

πληθυσμού του Νομού στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος και όχι την πληθυσμιακή πυκνότητα 

του Δήμου. 

 

Απάντηση :  

2.1 Ως περιοχή NUTS III νοούνται οι νομοί της Ελλάδος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

2003. 

2.2 Ως κριτήριο επιλογής εννοείται η πυκνότητα πληθυσμού του νομού. 

 

Ερώτηση 3:  

3.1 Μια Τοπική Κοινότητα (σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Καλλικράτη) στο Δήμο 

Λέσβου θεωρείται νησιωτική «κοινότητα» ή αγροτική «κοινότητα»; 

3.2 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να επιλεχθεί το σύνολο των οικισμών που 

συγκροτούν την τοπική κοινότητα ή γίνεται να επιλεχθεί μόνο ένας οικισμός; Και στις 2 

περιπτώσεις ο πληθυσμός είναι κάτω από 1.000 κατοίκους. 

Απάντηση :  

3.1 & 3.2 Ο Δήμος Λέσβου είναι νησιωτικός δήμος, συνεπώς ένα πρώην Δημοτικό 

Διαμέρισμα Καποδιστριακού Δήμου μπορεί να χαρακτηριστεί ως "Νησιωτική Κοινότητα 

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ορισμού της όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής (σελ. 8). Έχει αναρτηθεί και σχετική διευκρίνηση στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ-

ΚΑΠΕ.  

 

Ερώτηση 4:  

4.1 Κάθε Καλλικρατικός Δήμος μπορεί να υποβάλλει σχέδια που αφορούν περισσότερες 

από μια αγροτικές κοινότητες εντός των ορίων του; 

4.2 Για τα έργα που ανήκουν στην κατηγορία "διαχείριση των απορριμμάτων " είναι 

επιλέξιμες μόνο εγκαταστάσεις διαχείρισης ή και εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης 

συλλογής και μεταφοράς; 

4.3 Για την ίδια κατηγορία  οι εγκαταστάσεις διαχείρισης (π.χ. μονάδα ενεργειακής 

αξιοποίησης βιοαερίου ή /και μονάδα κομποστοποίησης ή κέντρο διαλογής 

ανακυκλώσιμων ή πράσινο σημείο κλπ) πρέπει να εξυπηρετούν μόνο τη συγκεκριμένη 

κοινότητα και να βρίσκονται εντός των ορίων του καλλικρατικού Δήμου ή υπάρχει άλλος 

γεωγραφικός περιορισμός ως προς τη θέση τους; 

4.4. Η ύπαρξη μελετών θα ζητηθεί με την κατάθεση των τευχών δημοπράτησης εντός 

6/μήνου κατόπιν της αρχικής αξιολόγησης; 

Απάντηση:  

4.1 Κάθε Δήμος μπορεί να καταθέσει περισσότερους του ενός φακέλου υποψηφιότητας, 

με την προϋπόθεση ότι ο κάθε φάκελος αναφέρεται σε μία και μόνο "κοινότητα". 

4.2. Εφόσον οι προβλεπόμενες δράσεις και παρεμβάσεις εκπληρώνουν τους στόχους των 

Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Οδηγός Εφαρμογής σελ.10-11,) και τους ειδικότερους 
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στόχους του Προγράμματος (μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή εκπομπών CO2e) τότε είναι 

επιλέξιμες. 

4.3 Οι επιλεγόμενες παρεμβάσεις πρέπει να υλοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της 

«κοινότητας» και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος και ενιαίος 

χαρακτήρας της παρέμβασης. 

4.4 Τα τεύχη δημοπράτησης που ζητούνται εντός 6μήνου, μπορούν να αφορούν είτε τις 

μελέτες είτε την κατασκευή του έργου. 

 

Ερώτηση 5:  

5.1 Παρακαλώ να διευκρινισθεί εάν στην πρόσκληση ΚΑΠΕ -12403 με ΑΔΑ: 

Β4ΠΩ469ΗΚΜ-ΧΑΑ  ο περιορισμός ότι :" για την περίπτωση της Αγροτικής Κοινότητας ο 

πληθυσμός τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 1000 κατοίκους ..." αναφέρεται σε 

ολόκληρο τον νέο Καλλικρατικό ΟΤΑ ή σε κάποια επί μέρους Τοπική του Κοινότητα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010; 

Απάντηση:  

5.1 Με βάσει και την διευκρίνηση που δόθηκε από το ΚΑΠΕ, «Κοινότητα» μπορεί να 

επιλεγεί πρώην Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα Καποδιστριακού Δήμου ή Κοινότητας, με 

τους πληθυσμιακούς περιορισμούς που αναφέρονται στους ορισμούς Αγροτική 

«Κοινότητα» και Νησιωτική «Κοινότητα», σελ. 6 και 8 του Οδηγού Εφαρμογής. 

 

Ερώτηση 6:  

6.1 Θα ήθελα να ρωτήσω αν η πρόσκληση αφορά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, 

επειδή βλέπω ότι έχει στόχο τη Σύγκλιση. 

6.2 Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων είναι καλλικρατικός ΟΤΑ, με πληθυσμό άνω των 

1.000 κατοίκων. Περιλαμβάνει όμως και τις Μικρές Κυκλάδες, με πληθυσμό κάτω των 

1.000 κατοίκων. Θα μπορούσε για παράδειγμα να υλοποιηθεί πράξη από αυτές που 

περιλαμβάνει η πρόσκληση στη Δονούσα, με τελικό δικαιούχο το Δήμο Νάξου & Μικρών 

Κυκλάδων; 

Απάντηση:  

6.1 Βλ. απάντηση στη ερώτηση 1.1  

6.2 Με την προϋπόθεση ότι η Δονούσα αποτελεί πρώην Κοινοτικό Διαμέρισμα 

Καποδιστριακής Κοινότητας μπορεί να υποβληθεί πρόταση. 

 

Ερώτηση 7:  

7.1. Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά τα δημοτικά διαμερίσματα που πληρούν τα 

κριτήρια; Δηλαδή ένα δίκτυο ύδρευσης ή λυμάτων ή ένα έργο αξιοποίησης βιοαερίου 

μπορεί να εξυπηρετεί και κάποιο μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα; Επίσης, τα κτίρια όπου 

θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις πρέπει να βρίσκονται εντός του δημοτικού 

διαμερίσματος; 

7.2. Ο στόλος των οχημάτων πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά μικρά δημοτικά 

διαμερίσματα ή είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις στον Δημοτικό Στόλο Οχημάτων ολόκληρου 

του Καλλικρατικού Δήμου, ο οποίος εξυπηρετεί και δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 

1000 κατοίκων. 

7.3 Τα έσοδα από την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε συμψηφίζονται με τη 

χρηματοδότηση; 

7.4 Για την τεκμηρίωση του Δεύτερου φακέλου «Στοιχεία Πράσινων Αγροτικών και 

Νησιωτικών Κοινοτήτων» εκτός από το έντυπο του Παραρτήματος χρειάζονται επί μέρους 

ενεργειακές μελέτες  για τα κτίρια ή/και τα εξαγόμενα του εγκεκριμένου λογισμικού 
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υπολογισμών σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ; Τα στοιχεία αυτά θα γίνονται αποδεκτά και θα 

αντιμετωπίζονται ευνοϊκά κατά την αξιολόγηση; 

7.5 Το ενεργειακό ισοζύγιο της πρότασης πρέπει να είναι μηδέν, αλλιώς η πρόταση 

απορρίπτεται ή η βαθμολογία του είναι αναλογική; 

7.6 Αφού οι προτάσεις αφορούν αγροτικές και νησιωτικές περιοχές η βελτίωση στο 

μικροκλίμα από παρεμβάσεις σε υπαίθριους χώρους δεν θα είναι μεγάλη. Πώς θα 

αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί αυτό ποιοτικά; 

7.7 Πως γίνεται η ένταξη στο πρόγραμμα ιδιωτικών κατοικιών και πως αποδεικνύεται ότι 

ανήκουν σε άτομα ευπαθών ομάδων; Η χρηματοδότηση στις παρεμβάσεις σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι 100%;  

7.8 Τα κλιματολογικά δεδομένα που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής, με ποιον τρόπο 

παρουσιάζονται στα παραδοτέα; Ποια δεδομένα ζητούνται, με ποίον τρόπο γίνονται οι 

μετρήσεις τους και σε ποιο παραδοτέο εκ των δύο φακέλων εντάσσονται; 

7.9 Σε κάποια σημεία αναφέρεται απογραφή του 2001 και σε κάποια άλλα τελευταία 

απογραφή. Ποια απογραφή τελικά πρέπει να υιοθετηθεί; 

7.10 Αν λείπουν κάποια στοιχεία η πρόταση απορρίπτεται ή καλείται ο δικαιούχος να 

συμπληρώσει; 

7.11 Με τι κριτήριο θα γίνει η επιλογή ισοζυγίου ενέργειας ή ρύπων; Παραδίδονται 

μετρήσεις κατά την υποβολή της πρότασης; 

7.12 Η αγορά μετρητικών διατάξεων είναι υποχρεωτική για μέτρηση εκπομπών CO2 και 

μέτρηση καταναλισκόμενης ενέργειας ή για ένα από τα δύο, ανάλογα με το ισοζύγιο που 

θα επιλεχθεί; 

7.13 Δώστε παραδείγματα για τα συμπληρωματικά έργα; Είναι έργα ιδιωτών που 

συμβάλλουν  μόνο στο ενεργειακό ισοζύγιο χωρίς να συμμετέχουν στην χρηματοδότηση; 

Είναι έργα του Δήμου που ήδη έχουν κατασκευαστεί και μπορούν να συμβάλλουν στο 

ενεργειακό ισοζύγιο; Αν κάποιο Έργο είναι σε φάση αδειοδότησης και δεν έχει 

εξασφαλιστεί χρηματοδότηση είναι επιλέξιμο; 

Απάντηση:  

7.1 Βλ. απάντηση στην Ερώτηση 4.3. 

7.2 Το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο της πράξης και τα μέσα που θα αποκτηθούν με 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το Δικαιούχο της 

Πράξης ή το Φορέα Λειτουργίας για τους σκοπούς του Προγράμματος. 

7.3 Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, σελίδα 31: Η δαπάνη για την υλοποίηση από τον 

Δικαιούχο έργων που παράγουν έσοδα είναι επιλέξιμη. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό 

χρηματοδότησης θα μειώνεται βάσει της διαφοράς "εσόδων μείον εξόδων", σύμφωνα με 

τη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού του 

έργου. 

7.4 Οποιαδήποτε υποβληθέντα στοιχεία/μελέτες κλπ. τεκμηριώνουν την αρτιότητα 

συμπλήρωσης του Φακέλου Στοιχειών Β της «Κοινότητας», συνυπολογίζονται στην θετική 

αξιολόγηση της πρότασης με βάση το κριτήριο Γ.4. 

7.5 Εφόσον η εξασφάλιση μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας ή εκπομπών CO2e αποτελεί 

βασικό στόχο του Προγράμματος, η πρόταση απορρίπτεται εφόσον αυτό το κριτήριο δεν 

εκπληρώνεται. 

7.6 Επιλέγονται κατάλληλες δράσεις που συμβάλουν στους στόχους του Προγράμματος 

(μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή εκπομπών CO2e). Η διαδικασία αξιολόγησης 

παρουσιάζεται στην παράγραφο 4.4.1. Στάδια, Κριτήρια Αξιολόγησης και Βαθμολογία του 

Οδηγού Εφαρμογής (σελίδα 33). 

7.7 Ισχύει ότι προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής για τις ιδιωτικές κατοικίες. 
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7.8 Τα κλιματολογικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την Συμπλήρωση του Φακέλου Β 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού Εφαρμογής. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία 

πρέπει να προέρχονται από επίσημες πηγές. 

7.9 Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής ως τελευταία επίσημη απογραφή αναφέρεται 

εκείνη του 2001.  

7.10 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.1.3 του Οδηγού Εφαρμογής (σελ. 44) προβλέπεται 

κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων κατά το Στάδιο Αξιολόγησης Α, εφόσον ζητηθούν 

από τον ΕΦΔ-ΚΑΠΕ.  

7.11 Την επιλογή αυτή την κάνει ο Δυνητικός Δικαιούχος. Ως βοήθημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο Οδηγός Μελετών του Προγράμματος. 

7.12 Η επιλογή μετρητικού εξοπλισμού είναι υποχρεωτική και πρέπει συνδέεται με το 

βασικό στόχο της Πρότασης (μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών 

CO2e). Το ποσοστό της επιλέξιμης δαπάνη για αυτή την κατηγορία είναι έως 3% του 

συνολικού Π/Υ.  

7.13 Επισημαίνεται ο ορισμός «Συμπληρωματικές Παρεμβάσεις» στην σελίδα 8 του 

Οδηγού Εφαρμογής και αναφορά στην σελίδα 29. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί πως τα 

συμπληρωματικά έργα και παρεμβάσεις συμβάλουν στους στόχους του Προγράμματος 

ανάλογα με την ωριμότητά τους. 

 

Ερώτηση 8: 

8.1. Με τον όρο "Πράσινη Αγροτική Κοινότητα" ποιες περιοχές συμπεριλαμβάνονται - 

εντάσσονται στην πρόσκληση. Πρόκειται για κάποιον ειδικό χαρακτηρισμό ή αρκεί ο 

Δήμος (με συγκεκριμένες "Κοινότητες" του) να είναι αγροτικός; 

8.2 Η περιοχή NUTS III πως ελέγχεται - αποδεικνύεται;  

Απάντηση:  

8.1. Βλ. Ορισμός σελίδα 6 του Οδηγού Εφαρμογής και σχετική απάντηση στην ερώτηση 

5.1.  

8.2 Βλ. Βλέπε απαντήσεις στις ερωτήσεις 2.1 και 2.2. 

 

Ερώτηση 9:  

9.1 Σχετικά με την πρόσκληση με κωδικό ΚΑΠΕ -12403 , θα θέλαμε να υποβάλουμε το 

εξής ερώτημα: Μπορεί ο νησιωτικός Καλλικρατικός δήμος Καρπάθου με πληθυσμό 6000 

κατοίκους περίπου (απογραφή 2001) να υποβάλει πρόταση σε αυτήν, είναι δηλαδή 

επιλέξιμος δήμος ή όχι, λόγω του κριτηρίου που θέτεται για το όριο των 1.000 κατοίκων; 

Απάντηση:  

9.1 Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί το πληθυσμιακό κριτήριο όπως 

ορίζεται στον Oδηγό Eφαρμογής (σελ. 6). Εφόσον υπάρχει πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα 

του Καποδιστριακού Δήμου Καρπάθου με πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων σύμφωνα 

με την απογραφή 2001, τηρείται το κριτήριο. 

 

Ερώτηση 10 :  

10.1 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος «Πράσινες Αγροτικές και 

Νησιωτικές κοινότητες», απευθυνόμαστε σε σας για μία αρχική ερώτηση, ώστε να 

ξεκαθαρίσουμε εάν αφορά τον Δήμο Κυθήρων αυτή η Δράση και να αρχίσουμε την 

αναλυτική μελέτη των οδηγών εφαρμογής. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι ορίζονται ως 

κοινότητες (αγροτικές ή νησιωτικές) με πλήθος μέχρι 1.000 κατοίκους (απογραφή 2001). 

Δηλαδή στον Καλλικρατικό Δήμο Κυθήρων (πληθυσμός περίπου 3000 κάτοικοι, 

απογραφή 2001), μπορεί να υλοποιηθεί η Δράση δημιουργώντας κοινότητες των 1.000 
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κατοίκων ή θα πρέπει ολόκληρο το νησί να έχει μέχρι 1.000 κατοίκους οπότε θα αποτελεί 

1 νησιωτική κοινότητα; (και επομένως δε μπορούν να ενταχθούν τα Κύθηρα). 

Απάντηση :  

10.1 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 9.1. 

 

Ερώτηση 11:  

 11.1 Αν και προκύπτει έμμεσα από την πρόσκληση και τον οδηγό εφαρμογής του 

προγράμματος, παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της θετικής απάντησης στην εξής 

ερώτηση : «Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα καλύπτει το 100% του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της πρότασης που θα υποβληθεί από τον ΟΤΑ;» Όπως διαπιστώνει 

κανείς, καλύπτεται το 100% των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου και 

προέρχεται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 15% από εθνική συμμετοχή. 

Απάντηση:  

11.1 Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται κατά 100% από το Πρόγραμμα. 

 

Ερώτηση 12:  

 Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απογραφή του 2001 για 

τον πληθυσμό των κοινοτήτων. Ο "Καλλικράτης" όμως είχε σαν συνέπεια την συνένωση 

κάποιων δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων.  

Σε αυτή την περίπτωση αν βάσει της απογραφής του 2001 είχαμε διαμερίσματα με 

πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων αλλά μετά τον "Καλλικράτη" ο πληθυσμός 

αυξήθηκε, τότε τι από τα δύο λαμβάνουμε υπόψη? Την απογραφή του 2001 ή το 

άθροισμα που προέκυψε μετά? 

Απάντηση:  

12.1 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 7.9. 

 

Ερώτηση 13:  

 Θα ήθελα να μου γνωρίσετε αν η πρόσκληση «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές 

“Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», αφορά και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης. 

Ως γνωστό στους άξονες της πρότασης περιλαμβάνονται και δράσεις που αφορούν ΔΕΥΑ. 

Μάλιστα με τη διεύρυνση των διοικητικών ορίων των ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) 

ενσωματώθηκαν στις ΔΕΥΑ το σύνολο των οικισμών του Δήμου, πολλοί από τους οποίους 

έχουν πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2001.  

Θεωρούμε ότι δράσεις όπως ανανεώσιμες ενέργειες, διαχείριση και διανομή ύδατος, 

Επεξεργασία ύδατος, είναι αντικείμενα εκ του νόμου των ΔΕΥΑ και επομένως στον όρο 

«Καλλικρατικοί ΟΤΑ» περιλαμβάνονται και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις που αποτελούν 

μέρος των ΟΤΑ. 

Απάντηση:  

Η πρόταση αφορά δυνητικούς δικαιούχους όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση. 

 

Ερώτηση 14:  
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 14.1 Προκειμένου να υπολογισθούν για τα κτίρια του οικισμού: 

• Η ενεργειακή κατανάλωση,  

• Οι θερμικές απώλειες, 

• Τα φορτία κλιματισμού, 

απαιτείται η σύνταξη μελέτης ΚΕΝΑΚ, θερμικών απωλειών και φορτίων κλιματισμού για 

κάθε κτίριο χωριστά ή για κάθε χαρακτηριστικό τύπο κτιρίου ως σημειώνεται στο έντυπο 

«Χαρακτηριστικά Κτιριακού Τομέα», ώστε υπολογίζοντας τα προαναφερθέντα μεγέθη ανά 

μ2 δομημένης επιφάνειας να γίνεται εν τέλει η αναγωγή στο σύνολο; 

 

 

Απάντηση:  

14.1 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 7.4. 

 

Ερώτηση 15:  

15.1 Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιος Κατάλογος με τους επιλέξιμους ΟΤΑ για 

το Πρόγραμμα 'Πράσινες Κοινότητες'. 

Απάντηση:  

15.1 Βλ. Οδηγό Εφαρμογής σελ 6 και 8 ορισμοί Αγροτικής και Νησιωτικής «Κοινότητας» 

και διευκρίνηση στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ - ΚΑΠΕ. 

 

Ερώτηση 16:  

16.1 Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι επιλέξιμος προς ένταξη στο πρόγραμμα "Πράσινες 

Κοινότητες", ορεινός οικισμός, ο οποίος δεν αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλικρατικού 

Δήμου αλλά είναι τμήμα ευρύτερου Δημοτικού Διαμερίσματος. Παρόλα αυτά ο οικισμός 

είναι διακριτός (με μεγάλη απόσταση) από τους υπόλοιπους οικισμούς του ίδιου Δ.Δ. και 

με έντονο ιστορικό / αρχαιολογικό / τουριστικό ενδιαφέρον. 

 16.2 Πώς μπορεί να ελεγχθεί η πυκνότητα πληθυσμού; Υπάρχει κάποια πηγή 

αναζήτησης; Η συγκεκριμένη κοινότητα ανήκει στο Νομό Αρκαδίας (NUTS III: GR252). 

Απάντηση:  

16.1 Σύμφωνα με τον ορισμό της «Κοινότητας» στον Οδηγό Εφαρμογής και την σχετική 

διευκρίνηση στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ, επιλέξιμα είναι πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα 

Καποδιστριακού Δήμου που πληρούν το πληθυσμιακό κριτήριο. 

16.2 Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 2.1 και 2.2. 

 

Ερώτηση 17:  

17.1 Θα παρακαλούσα να μας γνωρίσετε εάν δράσεις όπως η "έρευνα για την 

επιβεβαίωση του γεωθερμικού πεδίου Λιθοτόπου-Ηράκλειας" θα μπορούσαν να είναι 

επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. 

Απάντηση:  

17.1 Στο Οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος (σελ. 28, Παράγραφος 4.3) 

αναγράφονται ενδεικτικές παρεμβάσεις του προγράμματος. Όπως αναφέρεται 

«οποιαδήποτε παρέμβαση που μπορεί τεκμηριωμένα να οδηγήσει στην επίτευξη των 

στόχων του προγράμματος είναι επιλέξιμη».  

 

Ερώτηση 18:  
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Το Πρόγραμμα αφορά σε μικρά Δημοτικά Διαμερίσματα κάτω των 1000 κατοίκων και ως 

εκ τούτου σε μικρούς σχετικά Δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα 

ρευστότητας τα οποία μάλιστα εντείνονται λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης και της 

ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον με την 

πρόσφατη μεταρρύθμιση και την εγκαθίδρυση των νέων Καλλικρατικών Δήμων υπάρχει 

οργανωτικό έλλειμμα στους συγκεκριμένους Δήμους καθώς δεν έχουν το απαραίτητο 

προσωπικό για την στελέχωση αρμοδίων υπηρεσιών. 

Το ερώτημά μας έγκειται στην διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών του Έργου 

(σημείο 5.3.2 του Οδηγού).  

18.1 Απαιτείται να προσκομίσουμε παραστατικά δαπανών και εξόφλησης για να γίνει η 

αντίστοιχη πληρωμή και μέχρι ποιου ποσοστού είναι η δημόσια χρηματοδότηση; 

 18.2 Ποιες δυνατότητες προκαταβολών δίνει το Πρόγραμμα και για τι είδους δαπάνες; 

Απάντηση: 

18.1 Η διαδικασία εξόφλησης δαπανών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο κάθε ενταγμένου 

έργου περιγράφεται στη σελίδα 52 του Οδηγού Εφαρμογής.  Οι επιλέξιμες δαπάνες 

καλύπτονται κατά 100% από το Πρόγραμμα. 

18.2 Δεν παρέχεται η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής από το Πρόγραμμα. 

 

Ερώτηση 19:  

19.1 Στον άξονα 1 του προγράμματος αναφέρεται το θέμα της ηλεκτροκίνησης - και των 

αστικών μεταφορών 

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι φορτιστές για να 

ικανοποιούν τα κριτήρια του διαγωνισμού? 

Θα εκδώσετε κάποια συγκεκριμένη λίστα που να περιέχει τα κριτήρια και τις 

προδιαγραφές (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά , πιστοποιήσεις) για τους φορτιστές ? 

Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να απαντήσετε και για τις δυο περιπτώσεις 

α. Για τη περίπτωση όπου οι φορτιστές  μπορούν να συνδυαστούν ως σταθμοί 

στάθμευσης των οχημάτων 

β. Εναλλακτικά για τους έξυπνους φορτιστές .  

Απάντηση: 

19.1 Ο Οδηγός Μελετών έχει αποκλειστικά επικουρικό χαρακτήρα και δεν είναι σε καμία 

περίπτωση περιοριστικός σε σχέση με τις παρεμβάσεις που μπορεί να προταθούν. Κάθε 

επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση που είναι σε συμφωνία με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τους στόχους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής είναι 

επιλέξιμη. 

 

Ερώτηση 20:  

20.1 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΑ 

-Προμήθεια κάδων οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης ; 

-Προμήθεια κάδων συλλογής υλικών ανακύκλωσης ειδικών επαναχρησιμοποιούμενων 

τσαντών, ημιυπόγειων κάδων κάθετης συμπίεσης και δημοτικών τραπεζών ανακύκλωσης; 

-Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικού χώρου προσυγκέντρωσης και συμπίεσης 

ανακυκλώσιμων υλικών μεγάλου όγκου ; 

-Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας ; 

-Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης της 

υλοποίησης πράξης ; 
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20.2 Πόσες <<Κοινότητες>> μπορεί να υποβάλει κάθε Δήμος; Ο κάθε Δήμος, μπορεί να 

υποβάλει διάφορα έργα σε διαφορετικές <<Κοινότητες>>; 

20.3 Οι <<Κοινότητες>> της Κρήτης που δεν ξεπερνούν τους 1000 κατοίκους στους 

Καλλικρατικούς Δήμους θεωρούνται ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ή ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ <<Κοινότητες>>. 

Απάντηση:  

20.1 Κάθε σύμβαση θα πρέπει να αποτελεί διακριτό υποέργο και τα υποέργα δεν μπορούν 

να υποδηλώνουν κατάτμηση του φυσικού αντικειμένου. 

20.2 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.1.  

20.3 Η Κρήτη δεν περιλαμβάνει «Νησιωτικούς Δήμους» όπως ορίζονται από το υπουργείο 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επομένως οι επιλέξιμες 

«κοινότητες» μπορούν να είναι μόνο «Αγροτικές Κοινότητες» σύμφωνα με τους Όρους 

και Συντμήσεις του οδηγού εφαρμογής (σελ 6-8) και τη διευκρίνηση στην ιστοσελίδα του 

ΚΑΠΕ.  

 

Ερώτηση 21:  

21. 1 Μπορεί ο Δήμος να υποβάλλει πρόταση για μία τοπική κοινότητα και η οποία θα 

αφορά παρεμβάσεις μόνο σε δημόσια κτίρια ή το προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να 

περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στον κτιριακό οικιακό τομέα; 

 21.2 Το προτεινόμενο σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις π.χ. μόνο στον 

κτιριακό τομέα και το δημόσιο φωτισμό (Άξονας 1) ή απαιτείται να περιλαμβάνει και 

δράσεις για τους Άξονες 2 και 4; 

Απάντηση:  

21.1 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.2 

21.2 Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 4.2 και 4.3 

 

Ερώτηση 22:  

22.1 Με τον όρο Δημόσια Κτίρια, περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια κτίρια (ιδιόκτητα Δημ. 

Υπηρεσιών, π.χ. ιατρεία, ναοί, κ.α.) η μόνο δημοτικά κτίρια; 

22.2 Στις κατοικίες περιλαμβάνονται κτίσματα (όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, 

πέτρινα, κατασκευής πριν το 1980, κ.α.) για την ενεργειακή αναβάθμιση τους απαιτείται η 

ύπαρξη άδειας οικοδομής ή και νομιμότητα κατοχής; (π.χ. να περιλαμβάνεται το ακίνητο 

στο Ε9 του ιδιοκτήτη). 

22.3 Μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις (μέσω δικαιούχου - Δήμου) όλοι οι ιδιοκτήτες 

κατοικιών, που πληρούν τα κριτήρια τις πρόσκλησης ή θα επιλεγούν από τον φορέα 

υποβολής (Δήμο) και με ποια κριτήρια; Αν ναι, θα απαιτηθεί μια σειρά προμελετών – 

μελετών, οι οποίες πως θα χρηματοδοτηθούν & εκπονηθούν για την οριστική υποβολή 

της πρότασης (δεδομένου ότι οι ΟΤΑ έχουν οικονομική αδυναμία); Για την υποβολή 

ορθής & ώριμης πρότασης θα απαιτηθεί (ειδικά για κτιριακά έργα & βιοκλιματικές 

αναπλάσεις) μια σειρά προμελετών – μελετών.  

Το κόστος για την εκπόνηση των μελετών είναι επιλέξιμο; Μπορεί να επιλεχθεί από την 

δαπάνη του Σύμβουλου της πράξης; Αν ναι με ποιον νόμιμο τρόπο, αφού οι απαιτούμενες 

μελέτες θα προηγηθούν της ανάθεσης του Συμβούλου; 

22.4 Επίσης οι μελέτες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τους αρμόδιους φορείς; 

22.5 Στην ενότητα: αντικατάσταση δημοτικού στόλου οχημάτων από ηλεκτροκίνητα 

οχήματα, περιλαμβάνονται και τα απορριμματοφόρα τα οποία δεν κινούνται μόνο εντός 

των ορίων της κοινότητας και 

22.6 δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (δεν έχει εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο). 

Μήπως μπορεί να αντικατασταθούν και με υβριδικά οχήματα; 
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Απάντηση:  

22.1 Βλ. ορισμό Δημοσίων Κτιρίων στη σελ. 6 του Οδηγού Εφαρμογής. 

22.2 Βλ. παράγραφο 4.2.2.1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε Επίπεδο Έργων, σελ. 23 του 

Οδηγού Εφαρμογής. 

22.3 Ο Δικαιούχος που προετοιμάζει και καταθέτει την πρόταση επιλέγει ποιες δράσεις θα 

συμπεριληφθούν. Εφόσον η πρόταση ενταχθεί προς χρηματοδότηση η έναρξη 

επιλεξιμότητας των Δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης (πρόσκλησης) του 

Προγράμματος.  

22.4 Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα και υπογεγραμμένα από την Τεχνική 

Υπηρεσία Δήμου.  

22.5 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.3. 

22.6 Οι παρεμβάσεις που θα επιλεγούν πρέπει να είναι σε συμφωνία με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

Ερώτηση 23:  

23.1 Πού αναφέρονται οι πληθυσμιακοί περιορισμοί; 

23.2 Επίσης, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε όταν αναφέρεστε στον πληθυσμό ποιόν 

εννοείτε. Το Μόνιμο ή τον Πραγματικό; Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν τον ένα άνω των 

χιλίων κατοίκων και τον άλλο κάτω. Ποιός πληθυσμός θα λαμβάνεται υπόψη; 

Απάντηση:  

23.1 Βλέπε Ορισμούς σελ.6-8 του Οδηγού Εφαρμογής. 

23.2 Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα επίσημα στοιχεία 

απογραφής μόνιμου πληθυσμού του 2001. 

 

Ερώτηση 24:  

24.1 Ο όρος αστικά κέντρα έχει πληθυσμιακά κριτήρια; 

24.2 Υπάρχει λίστα με τους τουριστικούς προορισμούς; Π.χ Στα όρια μας ανήκει ο 

παραδοσιακός οικισμός του Παλαιού Αγίου Αθανασίου 

24.3  Χρηματοδοτούνται και εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα (μετά την δεξαμενή); 

24.4 Χρηματοδοτείται η κατασκευή Γεωτρήσεων; 

24.5 Χρηματοδοτείται η Κατασκευή Δεξαμενών;  

Απάντηση: 

24.1 Ο όρος αστικά κέντρα στον Οδηγό εφαρμογής στη σελίδα 11 αναφέρεται στους 

γενικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2. Οι δράσεις που προτείνονται από τους 

Δικαιούχους για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα πρέπει να αφορούν και να στοχεύουν την 

“Κοινότητα” εφαρμογής.  

24.2 Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 3.2. 

24.3 Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής σελ. 29 είναι επιλέξιμες Δράσεις Αξιοποίησης 

Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων. Πρέπει όλες αυτές οι δράσεις να είναι τεκμηριωμένες 

και να συμβάλουν στους στόχους του Προγράμματος για τη επιλεγόμενη “Κοινότητα”. 

24.4 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 24.3.  

 

Ερώτηση 25:  

 25.1 Ήθελα παρακαλώ να πληροφορηθώ αν το κριτήριο των κοινοτήτων κάτω των 1000 

κατοίκων αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσμού του Καλλικρατικού ΟΤΑ (δηλαδή του 
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δήμου) ή αν μπορεί να υποβληθεί πρόταση για συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα που 

πληροί την προϋπόθεση, από έναν μεγαλύτερο Δήμο. 

25.2 Αν η πρόσκληση αφορά κυρίως συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως τον Αη 

Στράτη, όπου όπως γνωρίζουμε είχε τα προηγούμενα χρόνια γίνει σχετική προεργασία. Ο 

στόχος των δύο νησιωτικών και δύο ορεινών κοινοτήτων ισχύει;  

Απάντηση: 

25.1 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 3.2. 

 25.2 Το έργο που προγραμματίζεται από το ΚΑΠΕ στον Άη Στράτη αποτελεί διαφορετικό 

Πρόγραμμα. Ο συνολικός Π/Υ του Προγράμματος είναι 50 εκ. € και δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένο αριθμό προτάσεων που θα επιλεγούν. Ο αριθμός των δικαιούχων που θα 

επιλεγεί εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συγκριτικής αξιολόγησης και από τον Π/Υ των 

προτάσεων που θα ενταχθούν.  

 

Ερώτηση 26:  

 26.1 Καθώς δεν διευκρινίζεται αν το πληθυσμιακό όριο της πρόσκλησης αφορά στον 

πληθυσμό οικισμών Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή στο σύνολο του πληθυσμού της 

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αναλυτικά και 

ονομαστικά ποιες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης 

είναι επιλέξιμες για υποβολή στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Απάντηση:  

26.1 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 5.1. 

 

Ερώτηση 27:  

27.1 Στα πλαίσια του Προγράμματος “Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικής Κοινότητες – 

Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης” ο Δήμος Παιονίας ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση των 

λαμπτήρων του Δημοτικού φωτισμού (συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως) με 

λαμπτήρες τεχνολογίας LED.  

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η πρόταση του Δήμου να είναι μόνο η αντικατάσταση 

των λαμπτήρων ή εάν αυτό θα πρέπει να είναι ποσοστό ενός συνόλου περισσότερων 

δράσεων. 

Απάντηση:  

27.1 Η αποκλειστική αντικατάσταση λαμπτήρων δεν αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση 

στην «Κοινότητα» που θα επιλεγεί. Μπορεί να προταθεί ως μία σε ένα μεγαλύτερο σύνολο 

προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

 

Ερώτηση 28 :  

28.1 Για τις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος, μπορεί ο Δήμος να κάνει "τμηματικές" 

παρεμβάσεις (π.χ. κτιριακά έργα, διαχείριση δημοτικού φωτισμού, αντικατάσταση 

οχημάτων, κ.α) ή απαιτείται συνολικό σχέδιο ανάπτυξης; 

28.2 Μπορεί ο Δήμος να προτείνει δράσεις, σε μεμονωμένες κοινότητες (χωριά) που 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή πρέπει οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να υλοποιηθούν σ' 

μία κοινότητα, ως ένα πρότυπο πράσινο χωριό; 

28.3 Είναι επιλέξιμος ένας οικισμός (<1000 κατοίκων) που όμως ανήκει διοικητικά σε 

δημοτικό διαμέρισμα, με συνολικό πληθυσμό >1000 κατοίκων; 

Απάντηση:  

28.1 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 27.1. 
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28.2 Όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν στην συγκεκριμένη «Κοινότητα» που θα 

επιλεγεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού Εφαρμογής. 

28.3 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 5.1. 

 

Ερώτηση 29:  

29.1 Αν ο Δήμος μας έχει έστω και μία Τοπική Κοινότητα που πληροί τις προϋποθέσεις της 

Αγροτικής «Κοινότητας», μήπως σημαίνει πως μπορούμε να είμαστε δικαιούχοι και άρα να 

υποβάλλουμε πρόταση για ένταξη έργου σε οποιοδήποτε οικισμό ή απαραίτητα στη 

συγκεκριμένη Αγροτική «Κοινότητα»;  

 29.2 Αν πάλι έχουμε περισσότερες από μία Αγροτικές «Κοινότητες», μπορούμε να 

υποβάλλουμε  πρόταση για πολλές Αγρ.Κοιν. ή θα πρέπει να αφορά μία από αυτές και για 

διάφορες δράσεις;  

 29.3 Αγροτική «Κοινότητα» νοείται η Τοπική Κοινότητα, κατά την απογραφή του 2001 

Δ.Δ. ή ο κάθε Οικισμός χωριστά? Γιατί έχουμε το Δ.Δ.Πετραίας με πληθυσμό 1681 

κατοίκους και αποτελείται από 3 Οικισμούς: την Πετραία με 921 κατοίκους, το 

Λουτροχώριον με 466 κατοίκους και το Πλεύρωμα με 294 κατοίκους.  

Απάντηση:  

 29.1 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 5.1. 

 29.2 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.1.  

 29.3 Βλ. απάντηση στην ερώτηση 5.1.  

 

Ερώτηση 30:  

30.1 Μπορούμε στην πρότασή μας να εντάξουμε περισσότερες από μία κοινότητες με τα 

ίδια χαρακτηριστικά ή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή πρόταση για κάθε μία ;  

30.2 Τα δύο εκατομμύρια αφορούν το σύνολο των προτάσεων του Δήμου ή μιας και μόνο 

κοινότητας ;  

Απάντηση:  

30.1. Βλ. απάντηση στην ερώτηση 4.2. 

30.2 Αφορούν το κάθε αίτημα χρηματοδότησης.  

 

Ερώτηση 31:  

31.1 Για την εν λόγω δράση το πληθυσμιακό κριτήριο και η πυκνότητα πληθυσμού, 

αφορούν το σύνολο του δήμου ή και ένα δημοτικό διαμέρισμα;  

Απάντηση:  

31.1 Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 2.1 και 2.2. 

 

Ερώτηση 32:  

32.1 Για τον Άξονα 2 "Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων' είναι επιλέξιμες μόνο οι 

νησιωτικές κοινότητες; (σχετική αναφορά στη σελίδα 27, 1η παράγραφο του Οδηγού 

Μελετών);  

32.2 Για τον Άξονα 4 "Προστασία Εδαφικών Συστημάτων 7 Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων' είναι επιλέξιμη μόνο η αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων; (σχετική 

αναφορά στη σελίδα 35, 1η παράγραφο του Οδηγού Μελετών);  

32.3 Σε περίπτωση συμμετοχής ιδιωτών υπάρχει ίδια συμμετοχή; 
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32.4 Υπάρχει κάποιος κανόνας επιλεξιμότητας, πχ πρέπει να επιλεγούν ισάριθμες 

νησιωτικές και αγροτικές κοινότητες ή συγκεκριμένος αριθμός προτάσεων; 

32.5 Η αμοιβή Συμβούλου για τη σύνταξη του Φακέλου Υποψηφιότητας 2 είναι επιλέξιμη; 

Απάντηση:  

32.1 Δράσεις στον Άξονα 2 μπορούν να υποβάλουν τόσο οι αγροτικές όσο και οι 

νησιωτικές «Κοινότητες». Υπάρχουν παρεμβάσεις όπως αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ που 

αφορούν μόνο «Νησιωτικές Κοινότητες».  (βλέπε Έντυπα Υποβολής Πρότασης Κοινότητας 

στο Παράρτημα 3 του Οδηγού Εφαρμογής). 

32.2 Βλέπε απαντήσεις στις ερωτήσεις 4.3 και 19.1. 

32.3 Δεν χρηματοδοτούνται ιδιωτικές επενδύσεις από το πρόγραμμα. 

32.4 Δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας επιλεξιμότητας. 

32.5 Για τις αμοιβές συμβούλων, βλέπε παράγραφο 4.3.1 του Οδηγού Εφαρμογής. 

 

Ερώτηση 33:  

33.1 Στον οδηγό εφαρμογής και συγκεκριμένα στην παράγρ.4.3.4 αναφέρεται: ''ο 

επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πράξη δικαιούχου δεν μπορεί να είναι κατώτερος από 

2.000.000 ΕΥΡΩ, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000.000ΕΥΡΩ''. 

Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση του δικαιούχου θα είναι μια στην οποία θα περιλαμβάνονται 

περισσότερες από μια κοινότητες με  προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 2.000.000,00 

ΕΥΡΩ;  

Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των κοινοτήτων που μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε μια πράξη;  

Απάντηση:  

33.1 Κάθε προτεινόμενη πράξη Δικαιούχου αφορά μία και μόνο «κοινότητα» Βλέπε 

απάντηση στην ερώτηση 2 υποερώτημα 2.  

 

Ερώτηση 34:  

 34.1 Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης επιλέξιμοι είναι και στις δύο περιπτώσεις 

ΟΤΑ με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους. Η ερώτηση είναι η εξής: Το 

όριο των 1.000 κατοίκων αφορά (α) ΟΤΑ που προέκυψαν μετά τον "Καλλικράτη" ή (β) 

Κοινότητες που πριν τον Καλλικράτη είχαν πληθυσμό που δεν ξεπερνούσε τους 1.000 

κατοίκους, και πλέον έχουν συνενωθεί σε μεγαλύτερους "καλλικρατικούς" Δήμους;  

Αν η απάντηση είναι η (α) τότε προφανώς επιλέξιμος είναι ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός 

(17) νησιωτικών ΟΤΑ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά. 

Απάντηση:  

34.1 Βλ.  Οδηγό Εφαρμογής σελ 6 και 8 τους ορισμούς της Αγροτικής και Νησιωτικής 

«Κοινότητας» καθώς και τη σχετική διευκρίνηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΕΦΔ ΚΑΠΕ.  

 

Ερώτηση 35:  

35.1 Με αφορμή την ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013"με κωδικό πρόσκλησης: 

ΚΑΠΕ-12403, και γνωρίζοντας σας ότι ο Δήμος Ανωγείων έχει 2 οικισμούς, τον οικισμό 

Ανωγείων και τον οικισμό Σισάρχων με 53 κατοίκους θα ήθελα να με ενημερώσετε αν ο 

οικισμός αυτός (των Σισάρχων) είναι επιλέξιμος για την υποβολή σχετικής πρότασης στην 

παραπάνω ανοιχτή πρόσκληση. 

Απάντηση:  



 

 Σελίδα 14 από 26 F-ΕΠΡ.110#13-02 

 

35.1 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση  5.1. 
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Ερώτηση 36:  

 Ως επιλέξιμες, σύμφωνα με την πρόσκληση σελ 6 οδηγού εφαρμογής, θεωρούνται τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα Καλλικρατικού Δήμου με την δοθείσα πυκνότητα (150 κατοίκους 

ανά Km2 ) και πληθυσμό μικρότερο από 1.000 κατοίκους. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 τα «τοπικά διαμερίσματα» της κάθε Δημοτικής 

ενότητας μετονομάζονται σε:   

 1.       «Τοπικές κοινότητες» εφόσον έχουν πληθυσμό < 2.000 κατοίκους 

 2.       «Δημοτικές κοινότητες» εφόσον έχουν πληθυσμό> 2.000 κατοίκους 

 Δεν υπάρχει  άλλη διοικητική υποομάδα αλλά, κάθε τοπική ή/και δημοτική κοινότητα 

μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους οικισμούς. Για παράδειγμα: 

 Η τοπική κοινότητα Α με πληθυσμός 1.300 κατοίκους αποτελείται από τους οικισμούς 

(χωριά),  Α1 με πληθυσμό 300 κατοίκους, Α2 με πληθυσμό 600 κατοίκους, Α3 με 

πληθυσμό 400 κατοίκους. 

 Ποία διοικητική ή άλλη διαίρεση αφορά η πρόσκληση; 

Θα πρέπει η «τοπική κοινότητα» να είναι κάτω από 1.000 κατοίκους ή μία από τις 

κοινότητες που την συνθέτουν; 

Απάντηση: 

36.1 Βλ.  απάντηση στην ερώτηση 5.1. 

 

Ερώτηση 37:  

 37.1 Στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα στο κεφάλαιο 4.3.1 με 

τίτλο «Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών», περιγράφονται οι επιλέξιμες δράσεις που 

μπορούν να ανατεθούν σε Εξωτερικό Σύμβουλο. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν 

επιτρέπεται: 

Η ανάθεση υπηρεσίας σε περισσοτέρων του ενός Συμβούλων.  

37.2) Η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συμβούλου από τον φορέα υλοποίησης του 

έργου, εφόσον βέβαια το ποσό της υπηρεσίας δεν ξεπερνά συγκεκριμένο όριο, ή πρέπει 

να διεξαχθεί διαγωνισμός. 

Απάντηση: 

37.1 Η επιλογή συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γίνεται με ευθύνη 

του Δικαιούχου σύμφωνα με τα αναγραφόμενα για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών 

στην παράγραφο 4.3.1 του Οδηγού Εφαρμογής και εφόσον αποφεύγονται περιπτώσεις 

κατάτμησης τεχνικού αντικειμένου. 

37.2 Η διαδικασία των αναθέσεων που θα γίνουν από τους δικαιούχους για την 

υλοποίηση των υποέργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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Ερώτηση 38:  

38.1 Ο πληθυσμός της Αλόννησου βάση της απογραφής του 2001 είναι 2700 κάτοικοι. Ο 

οικισμός τον οποίο θέλουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα είναι ο οικισμός Βότση με 

πληθυσμό 500 κατοίκους. Ο οικισμός αυτός θεωρούμε ότι είναι επιλέξιμος. Υπάρχει κανείς 

άλλος περιορισμός; 

38.2 Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια και δημοτικά κτήρια και η 

ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ δεν μπορούν να συνυπολογιστούν στην πρόταση που θα 

κάνουμε για το Βότση, καθώς ο οικισμός δεν διαθέτει δημόσια κτήρια. Εξυπηρετείται – 

όπως και όλοι οι οικισμοί του νησιού – απλο τα δημόσια / δημοτικά κτήρια που βρίσκονται 

στο Πατητήρι (1697 κάτοικοι βάσει απογραφής 2001). Με δεδομένο ότι οι διοικητικές 

ανάγκες του οικισμού Βότση καλύπτονται από τις υποδομές που βρίσκονται στο Πατητήρι 

(απόσταση των 2 οικισμών 1,5κμ περίπου) ρωτάμε αν μπορούν ειδικά οι παρεμβάσεις σε 

κτήρια του Δήμου να αφορούν το Πατητήρι. Κατά τα λοιπά οι προτεινόμενες δράσεις θ’ 

αφορούν τον οικισμό Βότση. Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας στην περίπτωση αυτή; 

38.3 Η μη ύπαρξη αδειοδοτημένων μονάδων ΑΠΕ στο νησί της Αλοννήσου κατά πόσο 

«αδυνατίζει» τη πρόταση που θα υποβάλλουμε και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να 

αναπληρωθεί η μη «εισφορά» ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. 

Απάντηση:  

38.1 Σύμφωνα με την διευκρίνιση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ, 

διευκρινίζεται από το ΚΑΠΕ ότι ως «Κοινότητα» μπορεί να επιλεγεί πρώην Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Διαμέρισμα Καποδιστριακού Δήμου ή Κοινότητας, με τους πληθυσμιακούς 

περιορισμούς που αναφέρονται στους ορισμούς Αγροτική «Κοινότητα» και Νησιωτική 

«Κοινότητα», σελ. 6 και 8 του Οδηγού Εφαρμογής. Εφόσον ο οικισμός Βότση είναι πρώην 

Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα Καποδιστριακού Δήμου ή Κοινότητας είναι επιλέξιμος. 

38.2 Βλέπε απάντηση της ερώτηση 4.3 (Οι επιλεγόμενες παρεμβάσεις πρέπει να 

υλοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της «κοινότητας» και με την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος και ενιαίος χαρακτήρας της παρέμβασης). 

38.3 Στόχοι του προγράμματος είναι η εξασφάλιση και τεκμηρίωση του μηδενικού 

ισοζυγίου ενέργειας ή εκπομπών CO2 στην «κοινότητα» επιλέγοντας κατάλληλες 

επιλέξιμες παρεμβάσεις. Η ύπαρξη συμπληρωματικών παρεμβάσεων μπορεί αθροιστικά να 

συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

 

Ερώτηση 39: 

 39.1 Θα θέλαμε μια διευκρίνιση όσον αφορά τη μηδενική ενεργειακή κατανάλωση Μιλάμε 

για όλη την ενέργεια της κοινότητας? και ο οικιακός τομέας? 

 39.2 Θα μπορούσαμε να καταθέσουμε ΜΙΑ πρόταση στο Πρόγραμμα: "ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ "ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ" - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" η οποία να 

περιλαμβάνει ΤΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ?? , οι οποίες στην απογραφή δεν ξεπερνούν τους 1.000 

κατοίκους και οι τρεις μαζί? 

 39.3 Στη σελίδα 39 ο οδηγός μελετών αναφέρει ότι συμπληρώνεται ο συνολικός 

πληθυσμός με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ενώ στη σελίδα 6 του οδηγού 

εφαρμογής αναφέρει ότι ο πληθυσμός δεν πρέπει να ξεπερνά τους 1000 κατοίκους 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Ποιό ισχύει? 
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Απάντηση:  

39.1 Το έργο θα πρέπει να αφορά το σύνολο της επιλεγόμενης «Κοινότητας».  

39.2 Η κάθε πρόταση αφορά μόνο μία «Κοινότητα» όπως ορίζεται στον Οδηγό 

Εφαρμογής και σύμφωνα με την διευκρίνιση που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 

ΚΑΠΕ (απάντηση 41.3).  

39.3 Βλέπε απάντηση στην Ερώτηση 7.9 (Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής ως 

τελευταία επίσημη απογραφή αναφέρεται εκείνη του 2001.) 

 

Ερώτηση 40: 

40.1 Στην σελίδα 46 του οδηγού Εφαρμογής αναφέρεται ομάδα κριτηρίων "Ε", ενώ δεν 

περιλαμβάνονται στα φύλλα αξιολόγησης. Ποιά είναι αυτά τα κριτήρια; 

40.2 Οι δαπάνες για τα δίκτυα κοινής οφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ) είναι επιλέξιμες; 

(Υπογείωση, αναβάθμιση, αντικατάσταση φθαρμένων, δημιουργία νέων) 

40.3 Σε μια πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να περιλαμβάνονται δύο ή περισσότεροι 

όμοροι οικισμοί; 

40.4Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υλοποίηση δράσεων σε ιδιωτικά κτίρια; 

40.5 Οι δράσεις για ιδιωτικά κτίρια είναι 100% επιλέξιμες; Υλοποιούνται από το φορέα 

υλοποίησης της πράξης; 

 

Απάντηση:  

40.1 Από τυπογραφικό λάθος αναγράφεται ομάδα “Ε”. Το σωστό είναι ομάδα “Γ” 

40.2 Είναι επιλέξιμα εφόσον προβλέπεται από την μελέτη εφαρμογής των έργων και 

παρεμβάσεων στις νησιωτικές και αγροτικές «κοινότητες» (βλ. Σελ΄. 30 του Οδηγού 

Εφαρμογής). 

40.3 Εφόσον οι οικισμοί αποτελούν δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα πρώην 

Καποδιστριακών Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι όμοροι και συνολικά είναι σύμφωνα με τους 

περιορισμούς που αναγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής μπορούν να αποτελέσουν μια 

«Κοινότητα» 

40.4 Το περιεχόμενο του Φακέλου Δικαιολογητικών της πρότασης περιγράφεται στην 

σελίδα 25 του οδηγού εφαρμογής.  

40.5 Οι παρεμβάσεις του προγράμματος χρηματοδοτούνται κατά 100% από το 

πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον 

Οδηγό Εφαρμογής (παράγραφος 4.3. Επιλέξιμες Παρεμβάσεις). 

 

Ερώτηση 41: 

41.1 Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατή η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 

Δήμου Σερρών με ΔΕΥΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί δράση του άξονα προτεραιότητας 2 

«Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων». Ως γνωστό Δήμος και ΔΕΥΑ έχουν τη 

δυνατότητα να υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις βάσει του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Καλλικράτης). 

 

Απάντηση:  

41.1 Ο Δυνητικός Δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόσει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία 

για την ανάθεση και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου ανάλογα με τη φύση και το είδους 

του. 
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Ερώτηση 42: 

42.1 Μπορεί να υποβληθεί πρόταση για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα και ενέργειας; Αν ναι, 

υποβάλλεται ένας Φάκελος - πρόκειται δηλαδή για μία πράξη;  

42.2 Η αντικατάσταση του δημοτικού στόλου μπορεί να αφορά ολόκληρο τον Δήμο ή 

πρέπει τα οχήματα να εξυπηρετούν μόνο τη συγκεκριμένη Αγροτική Κοινότητα; 

42.3 Τα συμπληρωματικά έργα μπορεί να είναι και δημόσιου χαρακτήρα ή μόνο ιδιωτικά; 

42.3 Ποιες είναι οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων, προμηθειών μετά 

την ένταξη της Πράξης; 

42.5 Αν καταλάβαμε καλά από τα συμφραζόμενα της Πρόσκλησης, του Οδηγού 

Εφαρμογής και του Οδηγού Μελετών, ισχύει ότι μπορούν να γίνουν επεμβάσεις τύπου 

επίδειξης σε ιδιωτικά κτίρια χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ιδιωτών; 

 

Απάντηση:  

42.1 Πρέπει να γίνει επιλογή για ένα από τα δύο κατά την υποβολή της πρότασης, 

ανεξαρτήτως αν η πρόταση πληροί και τα δύο. 

42.2 Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 4.3. 

42.3 Βλέπε ορισμό Συμπληρωματικών Παρεμβάσεων σελίδα 8 του Οδηγού Εφαρμογής.  

42.4 Οι διαδικασίες που ακολουθούνται πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 

σχετική νομοθεσία. 

42.5 Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν δεν είναι επιδεικτικές αλλά ολοκληρωμένες στο 

πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού για την  «Κοινότητα» εφαρμογής και την επίτευξη 

συγκεκριμένου στόχου. Είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις χωρίς την οικονομική επιβάρυνση 

ιδιωτών με την προϋπόθεση ότι δεν παράγουν έσοδα. 

 

Ερώτηση 43: 

43.1 Στον Οδηγό Εφαρμογής στη σελίδα 28 αναγράφεται ότι είναι επιλέξιμες οι 

ακόλουθες δαπάνες  

o Ενέργεια: Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια και σε Κατοικίες: 

• Κάλυψη Θερμικών – Ψυκτικών Φορτίων Κτιρίων από ΑΠΕ: Θερμικά ηλιακά, αβαθής 

γεωθερμία, βιομάζα. 

• Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, οι οποίες δεν παράγουν έσοδα." 

Από αυτά συμπεραίνουμε ότι ο Δικαιούχος (Δήμος) μπορεί να προχωρήσει σε αγορά 

συστημάτων (πχ καυστήρες βιομάζας, θερμικά ηλιακά) και να τα εγκαταστήσει -ο δήμος 

πάλι- σε κατοικίες, εφόσον οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αυτών προσκομίσουν την 

απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση όπως αναγράφεται στη σελίδα 26 του Οδηγού Εφαρμογής. 

Επιβεβαιώστε παρακαλώ ότι οι παραπάνω δράσεις είναι επιλέξιμες. 

43.2 Η αγορά από τον Δήμο και σε συνέχεια η αντικατάσταση από τον Δήμο συμβατικών 

λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες , εφόσον έχουν 

προσκομιστεί οι αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών (σελ. 

26 οδηγού εφαρμογής) είναι επιλέξιμη δαπάνη; 

43.3 Η αγορά από τον Δήμο και σε συνέχεια η αντικατάσταση από τον Δήμο ενεργοβόρων 

ηλεκτρικών συσκευών σε δημοτικά κτίρια (πχ ψυγείο 30 ετών στο δημοτικό ιατρείο) με 

σύγχρονες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α είναι επιλέξιμη δαπάνη; 

43.4 Η αγορά από τον Δήμο και σε συνέχεια η αντικατάσταση από τον Δήμο  

ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών (πχ ψυγεία 30 ετών) σε κατοικίες με σύγχρονες 

συσκευές ενεργειακής κλάσης Α εφόσον έχουν προσκομιστεί οι αντίστοιχες υπεύθυνες 

δηλώσεις από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών (σελ. 26 οδηγού εφαρμογής) είναι επιλέξιμη 

δαπάνη? 
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Απάντηση:  

43.1 Εφόσον δεν παράγουν έσοδα είναι επιλέξιμες. 

43.2 Εφόσον δεν παράγουν έσοδα είναι επιλέξιμες. 

43.3 Ο οικιακός εξοπλισμός δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

43.4 Ο οικιακός εξοπλισμός δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

 

Ερώτηση 44: 

44.1 Ορισμένα δικαιολογητικά του Οδηγού δεν καλύπτονται «επακριβώς» από τα 

αντίστοιχα «υποδείγματα» της Προκήρυξης   (π.χ.  Αίτηση  Υποβολής, Χρηματοδότησης). 

Τα  υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ακολουθούν αυστηρά το «υπόδειγμά» τους ή 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την  πραγματικότητα του  υποψήφιου δικαιούχου; 

44.2 Ορισμένα δικαιολογητικά του Οδηγού δεν καλύπτονται καθόλου από ανάλογο 

«υποδείγματα» της Προκήρυξης   (π.χ.  Ορισμός Υπευθύνου Πράξης). Τα  υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά θα «τυποποιηθούν» από το ΚΑΠΕ αναδρομικά ή θα συνταχθούν κατά την 

κρίση του  υποψήφιου δικαιούχου  και σύμφωνα με τον Οδηγό; 

44.3 Στα δικαιολογητικά «Χρηματοικονομική ανάλυση»  & «Βεβαίωση μη παραγωγής 

εσόδων» του Οδηγού παρεμβάλλεται το διαζευκτικό «ή» που αναμφίβολα παρέχει την 

δυνατότητα  υποβολής  μόνον  του  ενός  δικαιολογητικού. Μπορεί ο υποψήφιος 

δικαιούχος να υποβάλλει κατ’ αρχήν μόνον το ένα δικαιολογητικό (και ό,τι απαιτηθεί, να 

το συμπληρώσει μετά την τυχόν επιλογή του); 

44.4 Στις «Δηλώσεις Ιδιωτών» του Οδηγού, φαίνεται να απαιτείται η μεμονωμένη 

Δήλωση κάθε εμπλεκόμενου ιδιώτη. Δηλώσεις ομαδικές (με τα στοιχεία και τις υπογραφές 

των δηλούντων)  γίνονται  δεκτές; 

 

Απάντηση:  

44.1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ακολουθούν αυστηρά το υπόδειγμα. 

44.2 Η απόφαση ορισμού υπευθύνου πράξης δεν απαιτεί ύπαρξη φόρμας, αλλά αφορά σε 

απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του δικαιούχου που πρέπει να υποβληθεί ως 

δικαιολογητικό πληρότητας. 

44.3 Εφόσον δεν υπάρχει παραγωγή εσόδων ο δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνει 

«Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων». Στην περίπτωση που υπάρχει παραγωγή εσόδων ο 

δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνει χρηματοοικονομική ανάλυση. 

44.4 Δηλώσεις ιδιωτών απαιτούνται σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής (σελ. 26) για 

περιπτώσεις όπου προβλέπονται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικές 

κατοικίες. Απαιτείται μία δήλωση ανά ιδιώτη. Σχετικό Πρότυπο θα δημοσιοποιηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ. 

 

Ερώτηση 45: 

45.1 Είναι επιλέξιμη η υλοποίηση δράσεων σε κτίρια μικτής χρήσης (πχ τμήμα των 

κατοικιών λειτουργεί ως «ενοικιαζόμενα δωμάτια»); 

 

Απάντηση: 

45.1 Δεν είναι επιλέξιμη η υλοποίηση δράσεων σε κτίρια μικτής χρήσης. 
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Ερώτηση 46: 

46.1 Εάν κατά τη φάση της εφαρμογής των δράσεων εξοικονόμησης στα κτίρια προκύψει 

ότι πρόκειται για ριζική ανακαίνιση, όπως αυτή ορίζεται στο  Ν 3661/2008, θα είναι 

απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής αδείας, δηλαδή υποβολή φακέλου στην Πολεοδομία ο 

οποίος θα περιλαμβάνει και Ενεργειακή Μελέτη, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του νόμου 

αυτού; 

 Το άρθρο 10 του 3661 λέει: 

 "Θέματα οικοδομικών αδειών 

1. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, κάθε οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου ή 

ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, 

χορηγείται μόνο μετά την υποβολή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και της 

οριζόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μελέτης για την ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου. Η μελέτη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. 

2. Ο έλεγχος, η έγκριση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της ενεργειακής μελέτης 

γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την έκδοση οικοδομικών αδειών." 

 

Απάντηση: 

46.1 Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των έργων του 

Προγράμματος πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Ερώτηση 47: 

47.1 Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού, το 

οποίο αποτελείται από αμιαντοσωλήνες? Το έργο αυτό αποτελεί τμήμα του συνολικού 

σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ και είναι ώριμο, καθώς υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής. 

 

Απάντηση: 

47.1 Δεν αποτελεί επιλέξιμη παρέμβαση. 

 

Ερώτηση 48: 

48.1 Θα θέλαμε υποβάλλουμε το ερώτημα εάν είναι δυνατό να υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στην Πρόσκληση με κωδικό ΚΑΠΕ-12403/ Α.Π. 34/ ΕΦΔ ΚΑΠΕ/23-02-

2012, τόσο η μελέτη όσο και το ίδιο το έργο. Να υποβληθεί δηλαδή αρχικά ένας φάκελος 

έργου, να ζητείται η χρηματοδότηση και της μελέτης  και του έργου και αφού εγκριθεί η 

πρόταση αυτή, να γίνει στη συνέχεια η εκπόνηση της μελέτης. 

 

Απάντηση: 

48.1 Δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστή υποβολή. 

 

Ερώτηση 49: 

49.1 Παρακαλώ πολύ θέλω να υποβάλω ηλεκτρονικά στην πρόσκληση ΚΑΠΕ-12403 και 

στο πεδίο Κωδικός πρόσκλησης μου γράφει ότι δεν υπάρχουν εγγραφές. Τι κωδικό 

πρόσκλησης πρέπει να βάλω για να μπορέσω να συμπληρώσω το Τεχνικό δελτίο; 
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Απάντηση: 

49.1 Αυτή την περίοδο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή, η οποία θα είναι 

διαθέσιμη τον Σεπτέμβριο. 

 

Ερώτηση 50: 

50.1 Θέμα: Υπέβαλα Αίτηση, την περασμένη Κυριακή, Δημιουργίας Νέου Χρήστη 

Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ μέσω του συστήματος ΟΠΣ και δεν έχω λάβει ακόμα email 

με το συνθηματικό του. 

Παρακαλώ όπως μου στείλετε το email το συντομότερο δυνατό. 

 

Απάντηση: 

50.1 Βλέπε απάντηση 49. 

 

Ερώτηση 51: 

51.1 Πως εξασφαλίζεται το νομικό καθεστώς συνεργασίας ανάμεσα σε Ιδιώτη και Δημόσιο 

Φορέα ( Δήμο), π.χ. πως πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε ιδιωτικά κτίρια – ποιος 

καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές τους.) 

 

Απάντηση: 

51.1 Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο, ο Δήμος θα πραγματοποιεί τις προμήθειες και θα 

υλοποιεί τις παρεμβάσεις στις νόμιμα υφιστάμενα κατοικίες που οι νόμιμοι ιδιοκτήτες 

έχουν δώσει την άδειά τους. 

 

Ερώτηση 52: 

52.1 Πίνακες 3, 4, σελ 246, 247 

Στους Πίνακες 3, 4 θα πρέπει να εισαχθούν η κατανάλωση καυσίμου σε ΜΤΙΠ και οι 

ετήσιες εκπομπές CO2eq όσον αφορά τις μεταφορές. Στο δημοτικό διαμέρισμα που 

μελετάμε, δεν ανήκουν δημόσια οχήματα, αυτά ανήκουν στο Δήμο. Θα πρέπει να 

υπολογιστεί η κατανάλωση των οχημάτων κατά την κίνησή τους εντός του  δημ. 

διαμερίσματος; π.χ. για το ΚΤΕΛ που μεταφέρει μαθητές σε σχολείο εκτός του δημοτικού 

διαμερίσματος, θα μετρήσει η κατανάλωσή του μόνο κατά την κίνησή του εντός ορίων 

του  δημ. διαμερίσματος ή μέχρι και τον τελικό του προορισμό; Αντίστοιχα στα ιδιωτικά 

οχήματα των κατοίκων του δημ. διαμερίσματος, θα υπολογιστεί η κατανάλωσή τους μόνο 

κατά την κίνησή τους εντός του δημ. διαμερίσματος ή η συνολική κίνησή τους; Θα 

υπολογίσουμε και την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στο δημ. διαμέρισμα; 

52.2 Πίνακας 23, σελ 271 

Στο δημοτικό διαμέρισμα που μελετάμε δεν υπάρχει εντός των ορίων μονάδα διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. Τα απορρίμματα μαζεύονται από το Δήμο που ανήκει το δημοτικό 

διαμέρισμα και οδηγούνται σε κεντρικό ΧΥΤΑ εκτός δημ. διαμερίσματος. Ως κατανάλωση 

ενέργειας (Α1) τί θα εισάγουμε; Την κατανάλωση καυσίμου των απορριμματοφόρων που 

συλλέγουν τα απορρίμματα κατά τη διαδρομή τους εντός του  δημ. διαμερίσματος; Τί 

άλλη κατανάλωση ενέργειας μπορούμε να εισάγουμε; 

52.3 Πίνακας 24, σελ 271 

Στο δημοτικό διαμέρισμα που μελετάμε εξετάζεται η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής 

βιοαερίου και μονάδας παραγωγής pellets.  

Στον Πίνακα 24 θα πρέπει να εισάγουμε ως κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση των 

διαφόρων μηχανημάτων για τη λειτουργία των μονάδων και την κατανάλωση των 
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φορτωτών / απορριμματοφόρων για τη συλλογή των πρώτων υλών κλπ.; Αν ισχύει αυτό, 

το πιθανότερο είναι η εξοικονόμηση ενέργειας (Α-Γ) να βγει αρνητική. 

Επίσης, η μονάδα παραγωγής pellets θα εισαχθεί στα κελιά 2.1, 2.2.; Διότι έτσι δεν θα 

έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε την τιμή «Παραγωγή Ενέργειας ΑΠΕ (αντιστάθμιση)» 

(γκρι κελιά) όπως μπορούμε να κάνουμε για τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.   

 

Απάντηση: 

52.1 Οι εκτιμήσεις σας θα πρέπει τεκμηριώνονται επιστημονικά (π.χ. χρήση μεθοδολογίας 

στο Σύμφωνο των Δημάρχων) αποτυπώνοντας το ισοζύγιο ενέργειας ή εκπομπών CO2 

εντός των γεωγραφικών ορίων της κοινότητας. 

52.2 και 52.3 Θα πρέπει να κάνετε τις σχετικές εκτιμήσεις ώστε να αποτυπωθεί το 

ενεργειακό ισοζύγιο της «κοινότητας» με τον ρεαλιστικότερο τρόπο και κάνοντας χρήση 

επιστημονικών μεθοδολογιών. 

 

Ερώτηση 53: 

53.1 Στις μεταφορές, είναι απαραίτητο να υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης Κινητικότητας της 

Κοινότητας για να εντάξει στις δράσεις του την ηλεκτροκίνηση σε ορισμένα οχήματα του 

δημοτικού στόλου; 

 

Απάντηση: 

53.1 Δεν είναι απαραίτητο. 

 

Ερώτηση 54: 

54.1 Παρακαλώ θα μπορούσατε να μας διευκρινήσετε (γραπτώς) εάν αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού από το Πρόγραμμα αν ένας νησιωτικός δήμος (που έχει όλες τις υπόλοιπες 

προϋποθέσεις) δεν έχει έργα ΑΠΕ υπό αδειοδότηση, αλλά αυτά να βρίσκονται στο στάδιο 

της μελέτης την στιγμή της υποβολής της Πρότασης; 

54.2 Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδες 213 και 214 του Οδηγού Εφαρμογής, ζητείται α) να 

συμπληρωθούν τα έργα ΑΠΕ που είναι υπό αδειοδότηση ή/και β) άλλα έργα που 

σχεδιάζονται και δεν απαιτούν αδειοδοτική διαδικασία (π.χ. ΕΠΟ, άδεια παραγωγής κτλ.). 

Τα έργα που θέλουμε να προτείνουμε δεν ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, είναι 

στο στάδιο της μελέτης και θα απαιτηθεί άδεια περιβαλλοντικών όρων καθώς και άλλες 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Είναι κριτήριο αποκλεισμού ότι μέχρι την τελική 

ημερομηνία της Πρότασης δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες; 

 

Απάντηση: 

54.1 Δεν αποτελεί στοιχείου αποκλεισμού, αλλά η ωριμότητα των αδειών έργων ΑΠΕ (ως 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις) συνδέεται με τα κριτήρια αξιολόγησης (βλ. Κεφάλαιο 

4.4.1. του Οδηγού Εφαρμογής σ. 33). 

54.2 Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής (σ. 48) θα πρέπει να προσκομιστούν όλες οι 

απαραίτητες άδειες εντός 6 μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον ΕΦΔ-

ΚΑΠΕ. Αν δεν προσκομισθούν δεν θα ενταχθεί η πράξη. 

 

Ερώτηση 55: 

55.1 Όσο αφορά στην αποτύπωση της υφιστάμενης και μελλοντικής ετήσιας 

κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ στον κτιριακό τομέα, αναφέρεται στον οδηγό 

εφαρμογής ότι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Επειδή κάτι τέτοιο 
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αντιλαμβάνεστε για όλα τα κτίρια (> από 600 κατοικίες) ενός νησιού είναι αδύνατο, 

παρακαλώ να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω: 

Mπορούμε, για απλοποίηση της διαδικασίας, να χωρίσουμε τον κτιριακό τομέα σε 2 

γενικές κατηγορίες (1 κατηγορία για κτίρια πριν το 1980 και 1 κατηγορία μετά το 1980) 

και να μελετήσουμε ενδεικτικά κάποια κτίρια από κάθε κατηγορία (π.χ. 2 περιπτώσεις για 

κάθε κατηγορία) και τα αποτελέσματα να υποθέσουμε ότι θα ισχύουν και στα υπόλοιπα; 

55.2 Η μελέτη με βάση ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να παραδοθεί μαζί με την Πρόταση ή αρκεί η 

συμπλήρωση των Πινάκων στο έντυπο υποβολής? 

 

Απάντηση: 

55.1 Για την συμπλήρωση του πίνακα 1 «Αποτύπωση κτιριακού αποθέματος οικιακού 

τομέα (αριθμός κτιρίων)», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες 

κατηγοριοποιήσεις κτιρίων ή  κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 

κτιρίων της συγκεκριμένης «κοινότητας». 

55.2 Βλέπε απάντηση 55.1 

 

Ερώτηση 56: 

56.1 Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης οργανώνουμε έναν φάκελο έργου, κατά 

περίπτωση με μελέτες σε επίπεδο προμελέτης είτε σε επίπεδο οριστικής μελέτης. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν οι μελέτες για την ωρίμανση των τεχνικών έργων 

που τελικά θα υποβληθούν στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες στην κατηγορία δαπάνης 1 

Έργα και παρεμβάσεις στις νησιωτικές και αγροτικές περιοχές ή στην κατηγορία δαπάνης 

2 αμοιβές συμβούλων; 

 

Απάντηση: 

56.1 Εντάσσονται στην κατηγορία 2. 

 

Ερώτηση 57: 

57.1 Στους πίνακες 25 και 26 που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση έργων ΑΠΕ 

ζητείται η καταγραφή έργων ΑΠΕ «σε λειτουργία» ή «υπό αδειοδότηση» που δεν 

χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους  του προγράμματος. Ερώτημα: αυτά τα έργα 

συνυπολογίζονται στο μηδενικό ισοζύγιο ; Αν ναι πως; 

 

Απάντηση: 

57.1 Ότι μονάδα ΑΠΕ έχει συνδεθεί στο δίκτυο υπολογίζεται στο υφιστάμενο ισοζύγιο. 

Ότι μονάδα ΑΠΕ αναμένεται να συνδεθεί στο μέλλον μπορεί να συνυπολογιστεί ως 

συμπληρωματική παρέμβαση στον πίνακα του μελλοντικού ισοζύγιο ενέργειας της 

κοινότητας. 

 

Ερώτηση 58: 

58.1 Σχετικά με τα χαρακτηριστικά Κτιριακού Τομέα 

Ο Πίνακας 1 πρέπει να συμπληρωθεί με την αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος του 

Οικιακού Τομέα του συνόλου της «Κοινότητας» ή με τα κτίρια που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα; 

58.2 Στον Πίνακα Ενδεικτικών εγκρίσεων στην ενότητα Π.1.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τι ακριβώς περιλαμβάνεται και ποια Υπηρεσία δίνει την αντίστοιχη έγκριση; 
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58.3 Στον Πίνακα Ενδεικτικών εγκρίσεων στην ενότητα Π.1.4: ΕΡΓΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ,  παρ. Ε  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ, η περιοχή Ε.1 αναφέρεται σε «Απόσπασμα 

Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής παρέμβασης από την οποία να προκύπτει η 

συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με τα προβλεπόμενα στη μελέτη αυτή». 

Τι εννοείται «απόσπασμα Πολεοδομικής μελέτης…..», μήπως απόσπασμα σχεδίου πόλεως 

με τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνο; 

 

Απάντηση: 

58.1 Πρέπει να συμπληρωθεί για το σύνολο του κτιριακού αποθέματος του Οικιακού 

Τομέα στα όρια της «Κοινότητας». 

58.2 Ο Πίνακας είναι ενδεικτικός και συμπληρώνεται από τους δικαιούχους με βάση την 

υπάρχουσα νομοθεσία που συνδέεται με τις παρεμβάσεις που επιλέγονται. 

58.3 Σε διόρθωση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, διευκρινίζεται ότι 

απαιτείται απόσπασμα ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου με στόχο την αποτύπωση 

των ισχυόντων για την περιοχή μελέτης πολεοδομικών δεδομένων, όρων 

δόμησης και κανονισμών ώστε να αποφευχθούν ασυμβατότητες με την 

προτεινόμενη επέμβαση. 

 

Ερώτηση 59: 

59.1 Είναι δυνατόν το ποσό χρηματοδότησης για τον Τεχνικό Σύμβουλο να κατανεμηθεί 

σε υποέργα Τεχνικά Συμβούλου ανάλογα το τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή υποέργο 

Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα Διαχείρισης Λυμάτων, υποέργο 

Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα ΑΠΕ κ.λ.π.; Κάτι τέτοιο θα εθεωρείτο 

κατάτμηση έργου; 

 

Απάντηση: 

59.1 Η επιλογή των υποέργων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη δεν πρέπει να 

υπάρχει κατάτμηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων. 

 

Ερώτηση 60: 

60.1 Θα ήθελα να σας εφίστησω την προσοχή στην ενότητα Δ1 «Εγκρίσεις – 

Αδειοδοτήσεις» στη σελίδα 43 του Οδηγού Εφαρμογών του Προγράμματος «Πράσινες 

Αγροτικές Κοινότητες». Σε αυτή αναφέρεται ότι «.....εντός διαστήματος έξι (6) μηνών 

από την ημερομηνία λήψης σχετική ειδοποίησης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης 

(ΚΑΠΕ) ο Δικαιούχος θα υποβάλλει όλες τις σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την 

υλοποίηση του έργου». Επίσης, στην ενότητα Δ2 «Τεύχη Δημοπράτησης» στη σελίδα 43 

αναφέρεται ότι «.....ο Δικαιούχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης 

εντός έξι (6) μηνών» 

Όσον αφορά την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου αλλά και 

την αντικατάσταση κουφωμάτων, παρότι ισχύει η διαδικασία της έγκρισης εργασιών 

δόμησης μικρής κλίμακας (ΦΕΚ 114/Δ/17.02.2004) με τη σχετική συμπλήρωση (ΦΕΚ 

492/Β/31.03.2011): 

1) Σύμφωνα με το από 14.06.2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ. οικ. 2021), με θέμα «Διευκρινίσεις 

για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ» στην παράγραφο 1α αναφέρεται ότι «για τοποθέτηση 

εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων κλπ......εάν το ποσοστό της 

εξωτερικής επιφάνειας που τροποποιείται υπερβαίνει το 25% της συνολικής εξωτερικής 

επιφάνειας του κτηρίου, τότε πρόκειται για ριζική ανακαίνιση» 

2) Σύμφωνα με την από 04.10.2010 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ. οικ. 1603), με θέμα «Εφαρμογή του 
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Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)» στην παράγραφο Α1 αναφέρεται 

ότι «για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου που ανακαινίζεται ριζικά, με 

συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.......απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής 

Απόδοσης» 

3) Σύμφωνα με την από 23.11.2010 (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/23.11.2012) Υπουργική Απόφαση 

για την Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’αριθμ. 3046/304/89 «Περί Κτηριοδομικού 

Κανονισμού», στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι «.....στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

3661/2008 απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων που 

προβλέπονται στο κτήριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης 

ενεργειακής απόδοσης.» 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον ο Δικαιούχος θέλει να προχωρήσει σε ενέργειες 

προσθήκης εξωτερικής θερμομόνωσης και/η αντικατάσταση κουφωμάτων», προκειμένου 

να εκδοθούν οι σχετικές απαιτούμενες άδειες θα πρέπει να προχωρήσει στην εκπόνηση 

μελετών ύδρευσης, θέρμανσης και ενεργειακής απόδοσης πρώτα. Ως εκ τούτου ο 

Δικαιούχος θα πρέπει να προχωρήσει στα κάτωθι στάδια: 

Στάδιο 1 – Προκήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση εκπόνησης σχετικών μελετών για 

έκδοση οικοδομικών αδειών 

Στάδιο 2 – Συγγραφή και έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου 

Θεωρούμε ότι, με γνώμονα τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται στο Δημόσιο για την 

έκδοση των σχετικών προκηρύξεων και των αποφάσεων ανάθεσης αλλά και της 

εκπόνησης των σχετικών μελετών, το χρονικό όριο των 6 μηνών που προβλέπει ο Οδηγός 

Εφαρμογής για την έκδοση των αδειών και τη δημοπράτηση του έργου είναι πολύ μικρό. 

Θα προτείναμε μια παράταση αυτού του διαστήματος κατά τουλάχιστον 3 μήνες, 

διατηρώντας τη δέσμευση υλοποίησης του έργου εντός 36 μηνών. 

 

Απάντηση: 

60.1  Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις χρονικές προθεσμίες που ορίζονται στην με 

αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 (ΦΕΚ 1088/19.07.2010) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Το διάστημα των έξι (6) 

μηνών διατηρείται και οι Δικαιούχοι θα πρέπει να ετοιμάζονται για την έγκαιρη υποβολή 

όλων των σχετικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση του έργου. 

 

Ερώτηση 61: 

61.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένη βιομάζα (pellets) που παράγεται εκτός 

περιοχής του Δήμου και να προσμετρηθεί σαν ανανεώσιμη ενέργεια; 

 

Απάντηση: 

61.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένη βιομάζα (pellets). Σε περίπτωση που δεν 

παράγεται εντός των ορίων της κοινότητας θα πρέπει η χρήση της στους υπολογισμούς 

του ισοζυγίου να επιβαρύνεται με το ενεργειακό αποτύπωμα ή αποτύπωμα εκπομπών CO2 

που προκύπτει από την μεταφορά της από τον τόπο παραγωγής της βιομάζας, προς τον 

τόπο παρασκευής του τυποποιημένου καυσίμου (pellet) και τελικά προς τον τελικό τόπο 

κατανάλωσης που είναι η Πράσινη «Κοινότητα». 

 

Ερώτηση 62: 

62.1 Ας θεωρήσουμε ότι συμπεριλαμβάνουμε στην πρόταση συμπληρωματική δράση 

ιδιώτη παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ η οποία είναι ακόμα σε φάση αδειοδότησης και η 

οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του μηδενικού ισοζυγίου. Σε περίπτωση όπου 

παρόλη την υπογραφή της σχετικής δήλωσης από τον ιδιώτη δεν υλοποιηθεί το έργο 

εντός της περιόδου υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, τι προβλέπεται για τις 
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υπόλοιπες δράσεις οι οποίες ενδεχομένως έχουν υλοποιηθεί αλλά ο μηδενικός στόχος δεν 

επιτυγχάνεται; 

 

Απάντηση: 

62.1 Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές και να ελέγχουν την 

εφικτότητα των συμπληρωματικών παρεμβάσεων που θα συμπεριλάβουν στην πρόταση 

τους, παρακολουθώντας την ομαλή υλοποίηση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη 

του ισοζυγίου ενέργειας ή εκπομπών CO2 στο τέλος του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση 

ακολουθούνται τα όσα αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής (παράγραφος 5.4) και με 

βάση τα οριζόμενα στην υπ. Αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ 540/Β’/27.03.08) Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).  

 

 

Διευκρίνηση:  

Στην σελίδα 25 του Οδηγού Εφαρμογής (περιεχόμενο του Φακέλου Δικαιολογητικών) 

υπάρχει τυπογραφικό λάθος: η «Αίτηση Χρηματοδότησης» έχει αναγραφτεί ως «Αίτηση 

Υποβολής της Πρότασης».  

 


