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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» περιγράφει το πλαίσιο και 

τους όρους πρόσκλησης, ένταξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και 

χρηµατοδότησης έργων Βιοκλιµατικών Αναβαθµίσεων ∆ηµόσιων Ανοικτών 

Χώρων.   

Αποτελεί συµπληρωµατικό κείµενο της πρόσκλησης και των εγκεκριµένων 

Εγχειριδίων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και έχει ως σκοπό την 

παροχή αναλυτικότερων οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς 

δικαιούχους για την υποστήριξη του Έργου τους σε όλα τα στάδια εξέλιξής 

του. 

Μαζί µε τον Οδηγό Μελετών του Προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», ο οποίος αποτελεί 

συµπληρωµατικό κείµενο της πρόσκλησης, παρέχουν στο δικαιούχο τα 

εργαλεία για το βέλτιστο και αποδοτικό σχεδιασµό του Έργου και την 

πλήρη κατανόηση του περιβάλλοντος εντός του οποίου καλούνται να 

υλοποιήσουν το Έργο τους.   
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

Για τους σκοπούς του Οδηγού οι χρησιµοποιούµενοι όροι και οι συντµήσεις 

έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επεξήγηση όρων και συντµήσεων 

Όρος / 
Σύντµηση 

Επεξήγηση 

ΑµΕΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε 

κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα 

όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική 

κ.λπ. αναπηρία. 

Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως 

καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για µη 

νόµιµη αιτία. 

Α.ΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 

δηµόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος 

µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών 

και αιτήσεων πληρωµής, πριν διαβιβαστούν στην 

Επιτροπή των ΕΚ. 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες 

της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους 

µετρήσιµους στόχους και περιλαµβάνει οµάδα 

πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως  

Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας 

παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύµφωνα µε 

τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης µε την 

οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική 

δηµόσια αρχή ή δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που 

ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση 

πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τον 

προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή 

τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων και του 
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Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια 

δαπάνη. Κάθε συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από 

τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή ενώσεων 

του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του 

δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την 

Οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

νοείται ως παρεµφερής δαπάνη. 

∆ηµοσιονοµική 

∆ιόρθωση 

Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής 

και Εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο 

πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-

2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που 

διαπιστώνεται. 

∆ηµόσιος Ανοικτός 

Χώρος 

Κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι 

προοριζόµενοι για κοινή δηµόσια χρήση ελεύθεροι 

υπαίθριοι χώροι που καθορίζονται από το 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή 

έχουν τεθεί σε κοινή δηµόσια χρήση, µε 

οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, 

αρµόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και 

υλοποίηση πράξεων.  

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εθνική Αρχή 

Συντονισµού 

Οι αρµοδιότητες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού µε 

βάση το άρθρο 2, παρ.1 του Ν.3614/2007 

ασκούνται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και 

∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών. 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο 

υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εγκρίνεται 

από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία 

αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός 

συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα 



 

 
Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 
Χώρων  Σελίδα 7 από 92 

επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός Ταµείου ή, στην 

περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα 

για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

«Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδροµή του 

Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. 

ΕΠΠΕΡΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο 

που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διάλογο µε 

την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το 

οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς για την εκπόνηση 

του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου 

Συνοχής. 

ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του «Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη». 

Eυρωπαϊκή 

Επιτροπή 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή). 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, όπως ορίζεται στο 

Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α) (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε 

δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία 

ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή 

αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για 

λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε 

δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.  

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας ορίστηκε την µε αριθµ. Πρωτ. 

Οικ.166825/21.03.2011 Υπουργική Απόφαση ως 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 

µε αριθµ. πρωτ. οικ. 168987/08.06.2011 Απόφαση 

του Υπουργού ΠΕΚΑ. 

ΚΑΠΕ 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας.  
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€ Ευρώ. 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

ΟΣ∆Ε Οδηγός Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η 

οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη 

οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται 

να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον 

κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Πράξη Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη 

διαχειριστική αρχή του οικείου Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε 

κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή 

παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή 

περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας µε 

τον οποίο σχετίζονται. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου. 

Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής. 

ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας  

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκδιδόµενη σε 

εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την 

οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 

14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β), όπως 

τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 

1957/Β/09.09.2009) και µε την Υ.Α 

28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010). 
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1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

Το Πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων» 

αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής (ΥΠΕΚΑ) και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών 

και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 

Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 

(ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 

Το ΚΑΠΕ, ασκώντας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης για ένα 

µέρος των κατηγοριών πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

καλεί όλους τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για 

ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων 

Ανοικτών Χώρων» σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης. Οι όροι αυτοί 

θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος έως την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων των δικαιούχων που εντάσσονται στο 

Πρόγραµµα.  

 

1.1 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-

2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) στοχεύει: 

• στην αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων, του 

φυσικού αποθέµατος και των αστικών κέντρων (Έδαφος, Υδατικό 

Περιβάλλον, Ατµόσφαιρα, Φύση) και  

• στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο 

σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και τη 

βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέµατα 

Περιβαλλοντικής Προστασίας. 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος διαµορφώθηκαν έντεκα (11) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 

(στους οποίους περιλαµβάνονται και δύο Άξονες Τεχνικής Βοήθειας) 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2), οι οποίοι συνάδουν µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές 

Κατευθυντήριες Γραµµές.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» - Άξονες Προτεραιότητας 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

1 Προστασία ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και 

αστικές µεταφορές – Αντιµετώπιση κλιµατικής 

αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

2 Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων 

3 Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικού 

κινδύνου 

4 Προστασία εδαφικών συστηµάτων και διαχείριση 

στερεών αποβλήτων 

5 Τεχνική βοήθεια ταµείου συνοχής 

6 Προστασία ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος – 

Αντιµετώπιση κλιµατικής αλλαγής 

7 Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων 

8 Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικού 

κινδύνου 

9 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και 

βιοποικιλότητας 

10 Θεσµοί και µηχανισµοί 

11 Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ 

Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1, στο οποίο εντάσσεται το 

Πρόγραµµα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ» είναι η συµβολή του, επικουρικά στις δράσεις του Ε.Π 

«Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και του Ε.Π «Προσπελασιµότητα του Υπουργείου 

Υποδοµών» στη: 

- µείωση της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος 

- βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσµού  

- αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής,  

µέσω υλοποίησης έργων Εξοικονόµησης Ενέργειας και αξιοποίησης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  
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Ο παραπάνω γενικός στόχος εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς:  

• Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 

• Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης των ΑΠΕ µέσα από πρότυπα 

επιδεικτικά έργα 

• Προώθηση της βιώσιµης περιφερειακής ανάπτυξης µε την αξιοποίηση 

τοπικού ενεργειακού δυναµικού 

• Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγµένους 

φορείς µε υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας 

• Στήριξη της αυτονοµίας και της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού 

στο Άγιο Όρος µε τη χρήση των ΑΠΕ 

• Προώθηση βιώσιµων λύσεων για τις αστικές µεταφορές της 

Θεσσαλονίκης 

• Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

• Μείωση των εκποµπών των αερίων που προκαλούν την κλιµατική 

αλλαγή. 

 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  

Το Πρόγραµµα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ» αφορά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση πιλοτικών/επιδεικτικών  

έργων αστικών αναβαθµίσεων εντός του  ιστού των πόλεων της ελληνικής 

επικράτειας µε συγκεκριµένα βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά και µε στόχο την 

ανάσχεση της αστικής κλιµατικής µεταβολής. 

Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα αποσκοπεί στην επιβράδυνση και τελικά στην 

αναστροφή της αστικής κλιµατικής µεταβολής και εξειδικεύεται στους 

παρακάτω ειδικούς στόχους : 

• στην Αναστροφή της Θερµικής Κλιµατικής Αλλαγής στο Αστικό 

Περιβάλλον 

• στην Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσµού κατά την περίοδο των 

Θερµικών ∆ιαταραχών (θερµών επεισοδίων)  

• στη Βελτίωση του Μικροκλίµατος στα ∆οµηµένα Σύνολα Υψηλής 

Πυκνότητας και συγκεκριµένα τις αστικές περιοχές χαµηλού 

εισοδήµατος 

• στην Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά την 

θερινή και χειµερινή περίοδο 

• στη Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχµής της χώρας 
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• στη Βελτίωση των Επίπεδων Θερµικής Άνεσης του Αστικού 

Πληθυσµού 

• στην Τόνωση και Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και Βιοµηχανίας 

Σχεδιασµού και Παραγωγής ∆οµικών Υλικών Φιλικών προς το 

Περιβάλλον. 

 

1.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός που θα διατεθεί µέσω του Προγράµµατος 

«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων» και προέρχεται 

από ∆ηµόσια ∆απάνη ανέρχεται σε 60.000.000€. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του 

Προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ειδικότερα από το Ταµείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, το 

ποσοστό χρηµατοδότησης του Ταµείου Συνοχής ανέρχεται στο 80% του 

προϋπολογισµού του Προγράµµατος και αντιστοιχεί στο ποσό των 

48.000.000€.   
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η νοµοθεσία η οποία λαµβάνεται υπόψη για την υλοποίηση του 

Προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ»  είναι: 

• Η υπ. αριθµ. Ε(2007) 5442/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» όπως ισχύει κάθε φορά. 

• Ο Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.07) «∆ιαχείριση, 

επαλήθευση και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες 

διατάξεις». 

• Η υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.03.08) 

Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις υπ. αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 

1957/Β/09.09.2009) & 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ1088/Β/19.07.2010) 

αντίστοιχες αποφάσεις και ισχύει. 

• Η υπ. αριθµ. Οικ 121308 (ΦΕΚ 1499/30.07.2008) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 

2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων, µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 

σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007. 

• Η υπ. αριθµ. οικ. 166200 (ΦΕΚ 361/08.03.2011) Τροποποίηση της 

υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) κοινής 

υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε τίτλο 

«Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

µε σκοπό τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων και της διάρθωσής 

της. 

• Η µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 166825/21.03.2011 απόφαση του 

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

τροποποίησή της  ορισµού του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), µε βάση το 4 άρθρο παρ. 1 του    

Ν. 3614/2007, ως Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
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Η εκπόνηση και η έγκριση των µελετών βιοκλιµατικής αναβάθµισης 

δηµόσιων ανοικτών χώρων πρέπει να γίνεται βάσει των προβλεποµένων: 

• Στον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

• Στον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

Η υλοποίηση των έργων Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης ∆ηµόσιων Ανοικτών 

Χώρων θα γίνεται µε εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµόσιων 

έργων και προµηθειών. 

Οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαµβάνονται υπόψη είναι: 

• Ο Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου της 

11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την 

κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.   

• Οι διατάξεις που απορρέουν από την εφαρµογή του άρθρου 16 του 

Κανονισµού ΕΚ/1083/2006,  σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη 

οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 

αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 

εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα 

διάφορα στάδια υλοποίησης των Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης 

σε αυτά. 

• Οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 

1828/2006. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την 

ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση του καταλόγου των έργων Βιοκλιµατικών 

Αναβαθµίσεων ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων  που θα ενταχθούν στο 

Πρόγραµµα και του ποσού χρηµατοδότησης τους. 

• Οι διατάξεις που απορρέουν από την εφαρµογή του άρθρου 57 του 

Κανονισµού ΕΚ/1083/2006,  σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζονται οι 

περιπτώσεις στις οποίες τροποποιείται σηµαντικά µία πράξη. 
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

3.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι  «Βιοκλιµατικές Αστικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» είναι 

µια από τις κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΥ∆-

ΕΠΠΕΡΑΑ). Τη συγκεκριµένη κατηγορία πράξεων διαχειρίζεται το Κέντρο 

Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας που λειτουργεί ως 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης.  

Η ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ αρχικά συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 

(ΦΕΚ 35 Β’) κοινή υπουργική απόφαση ως Ειδική Υπηρεσία στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων και µετονοµάστηκε σε 

«Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» µε βάση το άρθρο 5 του 

ν. 3614/2007. Με τις υπ’ αριθµ. Οικ 121308/18.7.2008 ΦΕΚ 

1499/Β/30.7.2008) και Οικ. 166200 (ΦΕΚ 361/08.03.2011) 

τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) 

κοινή υπουργική απόφαση Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε σκοπό την 

αναδιάρθωση και τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων της.   

Με βάση την παραπάνω τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση, η ΕΥ∆ 

ΕΠΠΕΡΑΑ υπάγεται απ’ ευθείας στον Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σκοπός της 

υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 

3614/2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 και η άσκηση 

των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαµβάνει µε βάση το άρθρο 5 του        

Ν. 3614/2007 σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του 

εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 3614/2007 και την αρχή της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Για την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013» εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις των άρθρων 5 και 18 

του Ν. 3614/2007 , όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010. 

Το ΚΑΠΕ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, ιδρύθηκε µε το Π.∆. 

375/1987. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής  (Π.∆. 189/2009, ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009, Άρθρο 6, 

Παρ.1). Η αρµοδιότητα διαχείρισης της συγκεκριµένης κατηγορίας πράξεων  

στο ΚΑΠΕ, εκχωρήθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 166825/21.03.2011 

Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την µε 
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αριθµ. οικ. 168987/08.06.2011 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ.  Στην ίδια 

Υπουργική Απόφαση εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του ΚΑΠΕ ως 

Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013» (ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ).   

Η  ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ: 

1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων από το ΚΑΠΕ 

και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τη διαχείριση του 

συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και την αρχή της χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  

2. Ενηµερώνει έγκαιρα το ΚΑΠΕ για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 

και κάθε τροποποίηση αυτού και το υποστηρίζει στην ορθή εφαρµογή 

του.  

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του ΚΑΠΕ, σε σχέση µε 

τις δράσεις που εκχωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές 

εκτελούνται σύµφωνα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και την 

αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό: 

o Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ από το 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας , µε τα 

απαραίτητα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη 

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις 

επαληθεύσεις, την αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για 

κάθε πράξη που διαχειρίζεται το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας. 

o Αξιολογεί την πρόοδο υλοποίησης του Προγράµµατος. 

o Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που 

διενεργούνται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά εθνικά 

και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. 

4. ∆ιασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για 

σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν 

από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των πληροφοριών που 

παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης. 
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Το ΚΑΠΕ: 

1. Προβαίνει στην περαιτέρω αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών 

πράξεων που διαχειρίζεται  σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της 

∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΥ∆ 

ΕΠΠΕΡΑΑ). 

2. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των 

συµπερασµάτων των αξιολογήσεων του Προγράµµατος.  

3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των κατηγοριών πράξεων που 

διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους 

ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και 

εισηγείται στη ∆ιαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους. 

4. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από τη ∆ιαχειριστική 

Αρχή (ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ) για την υποβολή των ετήσιων και τελικών 

εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, την προετοιµασία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράµµατος κ.λπ.  

5. Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού, την καθ΄ύλην 

αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και  παρέχει σε 

αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.  

6. Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, 

προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων 

διαχείρισης που του έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε τη 

∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος (ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ) και την Εθνική 

Αρχή Συντονισµού.  

7. Εξειδικεύει τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του 

ΕΠΠΕΡΑΑ κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες πράξεων που 

διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης 

και ελέγχου και εισηγείται σχετικά στη ∆ιαχειριστική Αρχή του 

ΕΠΠΕΡΑΑ. 

8. Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες 

σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης για τις κατηγορίες πράξεων 

που διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προκηρύξεις των 

κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων 

από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει προς τους δυνητικούς 

δικαιούχους, σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες τουλάχιστον 

σχετικά µε: 

(α) τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι 

προτεινόµενες πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για 

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,  
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(β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης 

και τις σχετικές χρονικές περιόδους,  

(γ)  τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,  

(δ) τα αρµόδια στελέχη του, τα οποία µπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες,  

(ε) την υποχρέωση δηµοσιοποίησης, εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του 

τίτλου της  πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

9. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται και 

ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους. 

10. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα 

εξειδικευµένα για τις συγκεκριµένες κατηγορίες πράξης κριτήρια 

ένταξης.  

11. Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης εισηγείται στον Ειδικό Γραµµατέα 

που προΐσταται της ∆ιαχειριστικής Αρχής την ένταξη των πράξεων 

στους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συµφώνου αποδοχής 

των όρων ένταξης. Ο Ειδικός Γραµµατέας εκδίδει τις  τροποποιήσεις 

των αποφάσεων ένταξης ή τις ανακλήσεις αυτών µετά από εισήγηση 

του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης. Οι σχετικές αποφάσεις 

δηµοσιοποιούνται στην οικεία ιστοσελίδα του Ενδιάµεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης.  

12. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούµενες για τα µεγάλα έργα 

πληροφορίες µε βάση το άρθρο 40 του Κανονισµού 1083/2006. 

13. Μεριµνά για τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την 

περίοδο της υλοποίησής τους.  

14. Προβαίνει σε εξέταση της διαδικασίας διακήρυξης και τροποποίησης 

δηµοσίων συµβάσεων. Για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 

προβαίνει επιπλέον σε εξέταση κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης. Ο Ενδιάµεσος Φορέας εκφράζει τη γνώµη του εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη των 

σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω 

προθεσµίας, λογίζεται ότι ο Ενδιάµεσος Φορέας έχει παράσχει 

σύµφωνη γνώµη. Η σύµφωνη γνώµη του Ενδιάµεσου Φορέα ή η κατά 

το προηγούµενο εδάφιο τεκµαιρόµενη σύµφωνη γνώµη αυτού, 
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αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 3614/2007 όπως ισχύει κάθε φορά. Σε 

περίπτωση δηµόσιας σύµβασης που έχει ήδη συναφθεί κατά την 

ένταξη της σχετικής πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις δηµοσίων 

συµβάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών 

Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, η εξέταση της διαδικασίας 

ανάθεσης διενεργείται πριν από την καταχώρηση δαπανών στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

15. ∆ιενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 

3614/2007 όπως ισχύει κάθε φορά, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 

παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και 

η πραγµατοποίηση καταβολής των δαπανών που δηλώνουν οι 

δικαιούχοι, καθώς και η συµµόρφωση των πράξεων προς τους 

εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  
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3.2. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

3.2.1 Όργανα κατά την ∆ιαδικασία Αξιολόγησης των προτάσεων 

o Ελεγκτές πληρότητας δικαιολογητικών και τυπικών 

προϋποθέσεων 

Οι ελεγκτές είναι στελέχη του ΚΑΠΕ και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων 

επιλεξιµότητας των υποβαλλόµενων προτάσεων. Ο έλεγχος αυτός 

πραγµατοποιείται στο Στάδιο Αξιολόγησης Α. 

o Αξιολογητές 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόµενων προτάσεων διενεργούνται από 

αξιολογητές που προέρχονται από Μητρώο Αξιολογητών, το οποίο 

καταρτίζεται µετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που εκδίδει το 

ΚΑΠΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζεται ότι οι αξιολογητές δεν 

ταυτίζονται µε κανένα δυνητικό δικαιούχο ή πάροχο συµβουλευτικής 

υπηρεσίας καµίας πρότασης Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης ∆ηµόσιου Ανοικτού 

Χώρου  που έχει υποβληθεί στο Πρόγραµµα.  

o Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της διαδικασίας επιλογής των προτάσεων προς ένταξη στο 

Πρόγραµµα και στο ΕΠΠΕΡΑΑ, δηµιουργείται τετραµελής Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα, που 

προΐσταται της ∆ιαχειριστικής Αρχής. H σύνθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης αποτελείται από: 

1. Τον Πρόεδρο του ∆Σ του ΚΑΠΕ ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο 

2. Ένα στέλεχος της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ ως µέλος 

3. Ένα στέλεχος του ΥΠΕΚΑ ως µέλος 

4. Ένα στέλεχος της ΚΕ∆ΚΕ  

Ο ορισµός των µελών γίνεται από τους φορείς στους οποίους 

απασχολούνται, µετά από αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων τους.            

Για κάθε µέλος της Επιτροπής ορίζεται και το αναπληρωµατικό του. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει γνωµοδοτικό ρόλο όπως εξειδικεύεται 

παρακάτω: 

1. Εποπτεύει τη διαδικασία αξιολόγησης 

2. Ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων  

3. Συντάσει Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης Αξιολογηµένων 

Προτάσεων 
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4. Εγκρίνει το Φύλλο Αξιολόγησης του Προγράµµατος καταγράφοντας 

το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. 

5. Καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων των 

υποψηφίων δικαιούχων λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική 

βαθµολογία αξιολόγησης. Ο αριθµός των προτάσεων που θα 

ενταχθούν στο Πρόγραµµα εξαρτάται από το διαθέσιµο 

προϋπολογισµό του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 

∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» και από το ύψος του προϋπολογισµού 

των εντασσόµενων προς χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα έργων. 

6. Εισηγείται στον Ειδικό Γραµµατέα που προΐσταται της 

∆ιαχειριστικής Αρχής την έκδοση αποφάσεων ένταξης και 

απόρριψης, προτάσεων. 

     

3.2.2. Όργανα κατά το στάδιο υλοποίησης  

o Όργανα Ελέγχου 

Το ΚΑΠΕ έχει την ευθύνη διενέργειας των επαληθεύσεων της 

υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων/ 

πράξεων και υποέργων, καθώς και της έκδοσης των αποφάσεων 

εκταµίευσης της δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

o Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ασκεί τις ανωτέρω αρµοδιότητές της (παρ. 

3.2.1) και σε περίπτωση ανάγκης που µπορεί να προκύψει µετά από 

υποβολή, από τον ∆ικαιούχο, αιτήµατος τροποποίησης της πράξης κατά 

την διάρκεια υλοποίησής της. 
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Πριν την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, από τον Ειδικό Γραµµατέα που 

προΐσταται της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ των πράξεων στο Πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων» θα πραγµατοποιηθούν οι 

παρακάτω δράσεις: 

• Παρουσίαση από το ΚΑΠΕ, του προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  

• Σχεδιασµός, Οργάνωση και Υλοποίηση Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων 

από το ΚΑΠΕ για τους  δυνητικούς δικαιούχους του προγράµµατος 

σε όλη την Ελλάδα. 

• Σύνταξη από το ΚΑΠΕ, Οδηγού Μελετών Βιοκλιµατικών 

Αναβαθµίσεων ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων.  

• Σύνταξη από το ΚΑΠΕ, Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ». 

• Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης δυνητικών 

δικαιούχων (Helpdesk)  στο ΚΑΠΕ. 

Στο Ηelpdesk υποβάλλονται ερωτήµατα και παρέχονται οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, από στελέχη του Ενδιάµεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ, για το πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 

∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων» 

Συγκεκριµένα, παρέχονται σαφείς και λεπτοµερείς πληροφορίες για:  

o Τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι 

προτεινόµενες πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για 

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ». 

o Τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων. 

o Εξειδικευµένες τεχνικές και διαχειριστικές πληροφορίες για 

θέµατα βιοκλιµατικών αναβαθµίσεων.  

o Θέµατα επιλεξιµότητας προτεινόµενων/σχεδιαζόµενων 

παρεµβάσεων. 

o Τις υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου εφόσον η πρότασή του 

ενταχθεί προς χρηµατοδότηση.  
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o Θέµατα διαχείρισης των πράξεων που θα ενταχθούν. 

• ∆ηµοσιοποίηση από το ΚΑΠΕ, πρόσκλησης για την υποβολή 

προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. 

• Υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, 

συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των προτάσεων από το ΚΑΠΕ.  

• Συγκριτική Αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων σύµφωνα 

µε όσα προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό. 

• Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύµφωνα µε τους 

διατιθέµενους πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

• ∆ηµοσιοποίηση της απόφασης  ένταξης των πράξεων. 

• Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους 

υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους. 

 

4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

4.2.1 ∆ικαιούχοι της Πράξης 

∆ικαιούχοι για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» είναι: 

• Τα Υπουργεία 

• Οι Περιφέρειες της χώρας,  

• Οι Καλλικρατικοί ΟΤΑ,  

• Τα Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,  

• Άλλα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

 

Ο κάθε ∆ικαιούχος µπορεί να υποβάλλει περισσότερες από µία 

προτάσεις. 
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4.2.2 Προϋποθέσεις Συµµετοχής  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς 

στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 και του Προγράµµατος 

«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως 

προσδιορίζονται στα Κεφ. 1.1 και 1.2 του Παρόντα Οδηγού και στην 

πρόσκληση, καθώς και να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής και να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών του προγράµµατος.  

 

4.2.2.1 Προϋποθέσεις Συµµετοχής σε επίπεδο πράξεων 

1. Το προτεινόµενο έργο/ πράξη θα πρέπει να αφορά σε δηµόσιο ανοικτό 

χώρο προβλεπόµενο από εγκεκριµένο ρυµοτοµικό ή πολεοδοµικό σχέδιο 

ή άλλο προβλεπόµενο πολεοδοµικό καθεστώς ή σε χώρο που ανήκει σε 

δηµόσιο φορέα και έχει αποδοθεί κατά νοµή σε δηµόσια χρήση.  

2. Η πράξη να υποβάλλεται από δικαιούχο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο 

δηµόσιο φορέα, ο οποίος είναι νόµιµος κάτοχος και νοµέας του  

ακινήτου/οικοπέδου/έκτασης στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο της 

βιοκλιµατικής αναβάθµισης δηµοσίου ανοικτού χώρου. 

3. Η πρόταση βιοκλιµατικής αναβάθµισης δηµοσίου ανοικτού χώρου να 

αφορά σε ολοκληρωµένη και λειτουργική παρέµβαση ενιαίας ή µη  

περιοχής ανεξαρτήτου κλίµακας της περιοχής παρέµβασης.                   

Η προτεινόµενη πρόταση θα πρέπει, να αποτελεί τµήµα συνολικότερου 

βιοκλιµατικού  σχεδιασµού της ευρύτερης περιοχής. 

4. Να τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα της πράξης σε σχέση µε τους 

στόχους του προγράµµατος. 

5. Η υλοποίηση της πράξης να γίνεται εντός του χρονοδιαγράµµατος 

όπως καθορίζεται στην παρ. 4.3.3. 

6. Ο προϋπολογισµός της πράξης  να τηρεί τα ελάχιστα και µέγιστα 

αποδεκτά όρια προϋπολογισµού όπως ορίζονται στην παρ. 4.3.4. 

 

4.2.2.2 Προϋποθέσεις Συµµετοχής σε επίπεδο  συνόλου της 
Πρότασης 

Ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την συµµετοχή του δικαιούχου στην 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων είναι η υποβολή φακέλου 

υποψηφιότητας ο οποίος περιλαµβάνει δύο διακριτούς επιµέρους 

φακέλους:  
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• Φάκελος ∆ικαιολογητικών. Περιεχόµενο του φακέλου αυτού θα 

είναι τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά υποψηφιότητας για την 

ένταξη στο πρόγραµµα.    

• Φάκελος Βιοκλιµατικών Στοιχείων. Περιεχόµενο του φακέλου 

αυτού θα είναι στοιχεία που τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα της 

βιοκλιµατικής αναβάθµισης, περιγράφουν τεχνικά το έργο και 

παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση για την αξιολόγηση του 

έργου      

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη 

ένδειξη: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ………………………………………………….. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ - …………………………………………….. 

ΑΦΜ - …………….. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (1) – ……………………………….. 
(1) Είναι ο κωδικός που θα δοθεί κατά την παραλαβή του φακέλου από το ΚΑΠΕ. 

 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 

� Στοιχεία τεκµηρίωσης ότι, ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα 

εκτέλεσης της πράξης για την οποία υποβάλλει την πρόταση όπως, 

καταστατικό, προγραµµατική σύµβαση, οργανισµός Υπουργείου, 

συστατική πράξη κλπ. 

���� Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται 

στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.cres.gr 

���� Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του 

οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από τo 

ΚΑΠΕ και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cres.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του 

τυποποιηµένου εντύπου Τ∆ΠΠ απορρίπτονται. 

���� Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α του δικαιούχου 

από την αρµόδια Υπηρεσία. 
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Στην περίπτωση που ο δυνητικός ∆ικαιούχος δεν διαθέτει την 

απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια δύναται να εκχωρήσει 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: 

o Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή  άλλου αρµόδιου 

διοικητικού οργάνου του δυνητικού ∆ικαιούχου για συµφωνία 

υπογραφής της προγραµµατικής σύµβασης µε τον φορέα που 

διαθέτει τη διαχειριστική επάρκεια τύπου Α. 

o Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του φορέα που 

διαθέτει την διαχειριστική επάρκεια τύπου Α για αποδοχή της 

εκχώρησης της αρµοδιότητας υλοποίησης του έργου της 

Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης ∆ηµοσίου Ανοικτού Χώρου 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. 

���� Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της 

προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της 

τρέχουσας ή της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. 

���� Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς 

χρηµατοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση 

µη παραγωγής εσόδων.  

���� ∆ήλωση του ∆ικαιούχου, ότι θα τηρήσει τους εθνικούς και 

κοινοτικούς κανόνες, σύµφωνα µε το συνηµµένο πρότυπο το 

οποίο βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.cres.gr. 

���� Για κάθε παρέµβαση που προτείνεται για ένταξη αποδεικτικό ότι ο 

∆ικαιούχος διατηρεί το νόµιµο δικαίωµα πραγµατοποίησης 

του υποβαλλόµενου έργου.  

���� Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆.Σ.) ή του Πρυτανικού 

Συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου διοικητικού οργάνου του δυνητικού 

∆ικαιούχου για αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και έγκριση 

συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 
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���� Οποιαδήποτε άλλη Απόφαση αρµόδιου συλλογικού οργάνου ή 

εποπτεύουσας αρχής είναι απαραίτητη. 

���� Απόφαση ορισµού υπευθύνου πράξης.  

���� ∆ικαιολογητικά κυριότητας ακινήτου/ων στα οποία θα 

υλοποιηθούν τα έργα/παρεµβάσεις των βιοκλιµατικών αναβαθµίσεων  

���� ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης της δηµόσιας ανοικτής χρήσης του 

χώρου όπου θα υλοποιηθούν τα έργα/παρεµβάσεις   

���� ∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης  του  ολοκληρωµένου και 

λειτουργικού χαρακτήρα της παρέµβασης ενιαίας ή µη  περιοχής.  

���� Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της πράξης σε σχέση µε τους 

στόχους του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων 

Ανοικτών Χώρων» 

���� Χρονοδιάγραµµα έργου και ανάλυση Π/Υ ανά κατηγορία 

δαπάνης 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ θα φέρει εξωτερικά την 

ακόλουθη ένδειξη: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 

 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ………………………………………………….. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ - …………………………………………….. 

ΑΦΜ - …………….. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (1) – ……………………………….. 
(1) Είναι ο κωδικός που θα δοθεί κατά την παραλαβή του φακέλου από το ΚΑΠΕ. 

 
 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ θα πρέπει να περιλαµβάνει 
τα παρακάτω: 
 

• Απόσπασµα εγκεκριµένου ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου της 

περιοχής µε στόχο την αποτύπωση των ισχυόντων για την περιοχή 

παρέµβασης πολεοδοµικών δεδοµένων, όρων δόµησης και 

κανονισµών ώστε να αποφευχθούν ασυµβατότητες µε την 
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προτεινόµενη παρέµβαση (Κωδ. Α.Σ.1). Το απόσπασµα πρέπει να 

είναι νοµίµως θεωρηµένο. 

• Εντοπισµός της περιοχής παρέµβασης στον αστικό ιστό (σε 

αεροφωτογραφίες, χάρτες, google-maps, google earth, κλπ.), όπου 

θα συσχετίζεται η θέση της περιοχής παρέµβασης µε το κέντρο του 

αστικού ιστού, µε τα βασικά δηµόσια κτήρια και υπαίθριους χώρους, 

κτλ (Κωδ. Α.Σ.2). 

• Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης της περιοχής παρέµβασης, όπως 

αυτή είναι σήµερα, σε κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη, ανάλογα µε το 

µέγεθος της περιοχής παρέµβασης, µε στόχο την αποτύπωση όλων 

των αναγκαίων και χρήσιµων λεπτοµερειών για την αξιολόγηση των 

βιοκλιµατικών παραµέτρων σχεδιασµού. (Κωδ. Α.Σ.3). 

• Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης της περιοχής παρέµβασης, σε 

κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη, το οποίο θα συνοδεύεται από 

φωτογραφική αποτύπωση και ένδειξη των σηµείων φωτοληψίας 

(Α.Σ.4)  

• Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης σε κλίµακα 1:500 ή µικρότερη, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η απεικόνιση του συνόλου της περιοχής 

παρέµβασης (Κωδ. Α.Σ.5). 

• Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης, σε κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη, 

όπου θα περιλαµβάνονται τα βασικά στοιχεία της πρότασης (Κωδ. 

Α.Σ.6). 

• Τοµές και Όψεις µε στόχο την πληρέστερη τεκµηρίωση της 

πρότασης και κυρίως σε στοιχεία που σχετίζονται µε προτάσεις 

βελτίωσης των κλιµατικών συνθηκών (Κωδ. Α.Σ.7).. 

• Σχέδια Λεπτοµερειών για την απεικόνιση των λεπτοµερειών 

βιοκλιµατικών στοιχείων/κατασκευών που αφορούν στη βελτίωση 

του µικροκλίµατος, αν και όπου απαιτούνται (Κωδ. Α.Σ.8). 

•  Τεύχος Περιγραφής του Έργου (Κωδ. Τ.1), όπου θα 

περιλαµβάνονται: 

o Tεχνική Περιγραφή του Έργου 

o Τεχνική περιγραφή Αρχιτεκτονικής πρότασης 

o Φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής παρέµβασης 

o Πίνακας περιγραφής των υπαρχόντων και των 

προτεινόµενων υλικών εδαφοκάλυψης 

o Τεκµηρίωση του Βιοκλιµατικού-Θερµικού προβλήµατος 

της περιοχής 
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Θα πρέπει να τεκµηριωθεί αυξηµένη θερµοκρασία στην 

περιοχή, είτε µε τη χρήση προσοµοιώσεων είτε µε χρήση 

µετρήσεων των σχετικών κλιµατικών παραµέτρων. Πιο 

συγκεκριµένα, θα πρέπει να τεκµηριώνεται ότι η περιοχή 

παρέµβασης παρουσιάζει σηµαντικά αυξηµένη θερµοκρασία, 

είτε σε σχέση µε γειτονική της περιοχή, είτε σε σχέση µε 

περιαστική περιοχή πλησίον του χώρου παρέµβασης. Θα 

πρέπει να αναφερθεί το ιστορικό της κλιµατικής µεταβολής, 

καθώς και οι λόγοι που την προκαλούν. Σε περίπτωση 

ύπαρξης δεδοµένων µεγάλης χρονικής περιόδου θα ήταν 

σηµαντικό να υπάρξει σχετική στατιστική ανάλυση.  

o Τεκµηρίωση επιλογής δένδρων-φυτών 

Συγκεκριµένα, η επιλογή των φυτεύσεων στην περιοχή 

παρέµβασης θα πρέπει να τεκµηριωθεί ως προς την 

καταλληλότητα των ειδών σε σχέση µε: 

i. τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής,  

ii. τις ανάγκες της περιοχής για σκίαση/ηλιασµό,  

iii. την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και την κλίση του 

εδάφους, 

iv. τις ανάγκες της περιοχής για ρύθµιση της έντασης και 

της διεύθυνσης του ανέµου, 

v. τις ανάγκες της περιοχής για συγκράτηση των 

υδάτων, 

vi. τις ανάγκες της περιοχής για περιορισµό της 

διάβρωσης του εδάφους, 

vii. το διαθέσιµο χώρο (σε σχέση µε τον όγκο του ριζικού 

συστήµατος, του φυλλώµατος, κοκ) 

viii. τις ανάγκες των φυτών σε νερό και συντήρηση, 

ix. άλλους συσχετισµούς των χρησιµοποιούµενων ειδών 

φυτεύσεων µε το χώρο παρέµβασης. 

o Τεχνική περιγραφή Βιοκλιµατικής µελέτης 

o Σµίκρυνση όλων των προαναφερθέντων σχεδίων και 

όποιων άλλων σχεδίων προσκοµίσουν προς αξιολόγηση οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι σε κόλλες Α4.  
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• Έκθεση Υπολογισµού/Εκτίµησης Κλιµατολογικών 

Παραµέτρων ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την υλοποίηση του έργου (Κωδ. 

Ε.Κ.) ειδικότερα- 

o Της µέσης µέγιστης θερινής θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος, µε βάση τη χωρική κατανοµή της 

θερµοκρασίας περιβάλλοντος  στην περιοχή παρέµβασης, το 

µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους (Κωδ. Ε.Κ.1). 

Η µείωση της µέσης µεγίστης θερινής θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και σε ύψος 1.80 µ, 

πρέπει να είναι κατά, τουλάχιστον 1,5οC. 

o Τις βαθµοώρες στην περιοχή παρέµβασης, για µια τυπική 

ηµέρα του καλοκαιριού, για κάθε ώρα από την ανατολή ως τη 

δύση του ήλιου και στη συνέχεια το τυπικό ηµερήσιο 

άθροισµα των βαθµοωρών βάσης 26οC (Κωδ. Ε.Κ.2). 

Η µείωση του τυπικού ηµερήσιου αθροίσµατος των 

βαθµοωρών βάσης 26οC, της µέσης θερµοκρασίας του 

περιβάλλοντος της περιοχής, σε ύψος 1.80µ, κατά τη θερινή 

περίοδο, πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον 20%. 

o Τη µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας στο 

χώρο παρέµβασης, µε βάση τη χωρική κατανοµή της 

θερµοκρασίας επιφάνειας στην περιοχή παρέµβασης, το 

µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους (Κωδ. Ε.Κ.3). 

Η µείωση της µέσης χωρικής µεγίστης θερµοκρασίας 

επιφάνειας στον χώρο των παρεµβάσεων πρέπει να είναι κατά 

τουλάχιστον 5oC για την θερινή περίοδο σε σχέση µε την 

σηµερινή κατάσταση. 

o Τον µέσο δείκτη θερµικής άνεσης για την περίοδο 10:00-

18:00. Ο δείκτης που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να 

περιλαµβάνει και να αξιολογεί την επίδραση στον περιπατητή, 

της ηλιακής και θερµικής ακτινοβολίας, του άνεµου, της 

υγρασίας και της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος (Κωδ. 

Ε.Κ.4). 

H βελτίωση των µέσων χωρικών επιπέδων θερµικής άνεσης 

πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα επίπεδα της άνεσης που επικρατούν στην περιοχή 

κατά την θερινή περίοδο πριν την εφαρµογή της µελέτης. 
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o Το πεδίο του ανέµου σε κάθε σηµείο την περιοχής 

παρέµβασης, για µία τυπική καλοκαιρινή ηµέρα κατά την 

περίοδο 10:00-18:00  (Κωδ. Ε.Κ.5). 

• Για λόγους συγκρισιµότητας των εξαγόµενων αποτελεσµάτων πριν 

και µετά την παρέµβαση, ο υπολογισµός/εκτίµηση των 

προαναφερθέντων µεγεθών θα γίνεται µε την χρήση των ίδιων 

κλιµατολογικών δεδοµένων δηλαδή δεδοµένων από τον ίδιο 

κλιµατολογικό σταθµό και την ίδια χρονική περίοδο αναφοράς. 

Υπολογισµοί/Εκτιµήσεις που στηρίζονται σε διαφορετικά 

κλιµατολογικά δεδοµένα δεν θα γίνονται αποδεκτοί.   

• Πίνακα Π.2 (Ενδεικτικό υπόδειγµα Πίνακα Π.2 δίνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), όπου δηλώνονται όλες οι µελέτες, οι εγκρίσεις και 

οι αδειοδοτήσεις οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, 

ανάλογα µε τη φύση του (Κωδ. Π.2). 

• ∆ήλωση του δικαιούχου ότι εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά από 

τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) θα αποστείλει εντός 

τριών(3) µηνών όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 

για την υλοποίηση του έργου. 

• ∆ήλωση του δικαιούχου ότι εφόσον ειδοποιηθεί σχετικά από τον 

Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) θα αποστείλει εντός τριών(3) 

µηνών τα απαραίτητα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 

• Αναλυτικό Προϋπολογισµό έργου (Κωδ. Τ.2) 

• Αναλυτικό Τιµολόγιο Εργασιών (Κωδ. Τ.3) 

• Συγκεντρωτικές προµετρήσεις ανά ενότητες εργασιών (Κωδ. 

Τ.4) 

• Χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης πράξεων (Κωδ. Τ.5) 
 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ δίνεται Πίνακας Προδιαγραφών Βιοκλιµατικών 

Στοιχείων µε οδηγίες για όλα τα περιεχόµενα στοιχεία του Φακέλου 

Βιοκλιµατικών Στοιχείων. 
 

Τα κείµενα, εκτός των τυποποιηµένων εντύπων, η συµπλήρωση των 

οποίων προβλέπεται στο Πρόγραµµα, θα παραδίδονται σε 

δακτυλογραφηµένες σελίδες µεγέθους Α4 (210x297 mm). Επίσης, θα 

πρέπει να πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται ένα πλήρες αντίγραφο σε 

ηλεκτρονική µορφή (CD ROM, DVD, κλπ. για περιβάλλον WINDOWS  98 ή 

µεταγενέστερα). Τα κείµενα θα πρέπει να είναι σε µορφή WORD και οι 

πίνακες σε EXCEL. Αριθµητικά δεδοµένα απαραίτητα για την αξιολόγηση 
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της πράξης, όπως για παράδειγµα κλιµατολογικά δεδοµένα θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε αρχείο EXCEL. 

Στην αρχή κάθε φακέλου θα πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχοµένων, 

καθώς και πλήρη στοιχεία (email, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του 

υπευθύνου εκπροσώπου του φορέα, και του υπευθύνου πράξης µε τούς 

οποίους θα έρχονται σε επαφή οι υπηρεσίες του Ενδιάµεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ).  

Η ενηµέρωση των δυνητικών ∆ικαιούχων, για θέµατα που αφορούν την 

κατηγορία πράξης «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 

Χώρων» (όπως διαδικασία υποβολής προτάσεων, προϋποθέσεις 

συµµετοχής, κριτήρια αξιολόγησης) γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας, 

του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ), www.cres.gr. Στην ίδια 

ιστοσελίδα βρίσκονται αναρτηµένη η πρόσκληση του προγράµµατος και 

όλα τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση έντυπα που πρέπει να υποβληθούν 

ως περιεχόµενο του Φακέλου ∆ικαιολογητικών, καθώς και οι Οδηγοί 

Εφαρµογής και Μελετών του Προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».  

Για την διευκόλυνση των ∆ικαιούχων ο ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) αµέσως µετά τη 

δηµοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς τους δυνητικούς 

δικαιούχους θα λειτουργεί γραφείο ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων 

µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένων τεχνικών και διαχειριστικών 

πληροφοριών. 

4.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Η κλιµατική αναβάθµιση δηµόσιων ανοικτών χώρων, εντός αστικού ιστού 

µπορεί ενδεικτικά να γίνει µε την υλοποίηση παρεµβάσεων που οδηγούν 

στην: 

• Βελτίωση θερµικού ισοζυγίου της περιοχής κατά την θερινή περίοδο 

• Βελτίωση ισοζυγίου επιφανειών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων 

ανθρώπου / αυτοκινήτου µε όλους τους δυνατούς τρόπους.  

• Ορθολογική διαχείριση των τοπικών κλιµατικών χαρακτηριστικών. 

• Ορθολογική αξιοποίηση της τοπογραφίας και του φυσικού 

ανάγλυφου του εδάφους. 

• Ορθολογική αντιµετώπιση της ροής του αέρα µέσα στον αστικό ιστό. 

• Ορθολογική επιλογή των ειδών φύτευσης και της χωροθέτησής τους. 

• Ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στον δηµοτικό/κοινόχρηστο 

φωτισµό. 
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Ενδεικτικές επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων που οδηγούν στην 

επίτευξη των προαναφερθέντων είναι: 

• Η αύξηση των µαλακών υδατοπερατών επιφανειών και η αντίστοιχη 

µείωση των σκληρών βατών επιφανειών εδαφοκάλυψης, καθώς και 

η γενικότερη αντικατάσταση των σκληρών συµβατικών υλικών µε 

άλλα, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά που συµβάλουν στην βελτίωση 

του µικροκλίµατος. 

• Η αντικατάσταση σκληρών συµβατικών υλικών δαπεδοστρώσεων σε 

επιφάνειες που δεν σκιάζονται κατά τη θερινή περίοδο µε ψυχρά 

υλικά τα οποία έχουν αυξηµένο δείκτη ανακλαστικότητας. 

• Η αντικατάσταση σκληρών συµβατικών υλικών µε φωτοκαταλυτικά 

υλικά που περιορίζουν τους ρύπους. 

• Η αύξηση των σκιαζόµενων επιφανειών κατά τη θερινή περίοδο. 

• Η αύξηση των ηλιαζόµενων επιφανειών κατά τη χειµερινή περίοδο. 

• Η αύξηση της έκτασης του πρασίνου. 

• Η αξιοποίηση και χρήση θερµικών καταβοθρών όπως το έδαφος και 

το νερό που παρουσιάζουν χαµηλότερη θερµοκρασία από αυτή του 

περιβάλλοντος και όπου µπορεί να διοχετευτεί η πλεονάζουσα αστική 

θερµότητα. 

• Η ενσωµάτωση/κατασκευή εύλογης επιφάνειας φωτοβολταϊκών σε 

πεζοδρόµια, πέργκολες και σκιάδια. Η συνολική επιφάνεια 

φωτοβολταϊκών στοιχείων που µπορούν να εφαρµοστούν δε θα 

πρέπει να ξεπερνά τα 40m2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 

λόγο η επιφάνεια των φωτοβολταϊκών στοιχείων ξεπερνά τα 40 m2 , 

η αναγκαιότητα τοποθέτησης της υποβάλλουσας επιφάνειας θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς.  

Οι παραπάνω  παρεµβάσεις είναι ενδεικτικές. Οποιαδήποτε 

βιοκλιµατική παρέµβαση που µπορεί τεκµηριωµένα να οδηγήσει 

στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος είναι επιλέξιµη. 

Η δαπάνη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή άλλων συστηµάτων ΑΠΕ 

είναι επιλέξιµη. Τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από πιθανή πώληση της 

πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρούνται από την επιλέξιµη 

δηµόσια δαπάνη.  
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4.3.1  Επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών 

Το εύρος των ποσοστών των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αναλύονται 

στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και θα πρέπει να τηρούνται, επί ποινή απόρριψης, στην 

υποβαλλόµενη πρόταση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κατανοµή προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης 

 

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 
στον προϋπολογισµό του 
έργου ή όριο δαπάνης (€) 

1 Βιοκλιµατική αναβάθµιση 

δηµοσίου ανοικτού χώρου  

89 - 100% 

2 Αµοιβές συµβούλων  0% - 5% 

3 Μετρητικός Εξοπλισµός έως 3% 

4 ∆ράσεις διάδοσης και ενηµέρωσης  ως 3% 

 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για 

τις κατηγορίες δαπανών 1-5 είναι τα µέγιστα επιλέξιµα ποσοστά.  
 
Αναλυτικότερα οι δαπάνες αυτές αφορούν στα εξής: 
 

Βιοκλιµατική Αναβάθµιση ∆ηµόσιου Ανοικτού Χώρου  

Ως δαπάνη Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης ∆ηµόσιου Ανοικτού Χώρου νοείται η 

κάθε µορφής δαπάνη, η οποία προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη 

εφαρµογής του έργου. Οι δαπάνες που αναφέρονται σε εξοπλισµό και 

υλικά, για να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να αφορούν σε προµήθεια νέου 

εξοπλισµού και νέων / µη µεταχειρισµένων υλικών.  

Αµοιβές Συµβούλων 

Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνει την αµοιβή συµβούλων για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων των δικαιούχων έναντι του συστήµατος διαχείρισης και 

ελέγχου του ΕΣΠΑ και την παροχή υπηρεσιών για την ωρίµανση µελετών 

µέχρι την υποβολή τους και την συµβουλευτική υποστήριξη στην 

παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, η αµοιβή 

συµβούλου µπορεί να αφορά: 

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του 

έργου.  
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• Εκπόνηση/Συµπλήρωση µελετών και ερευνών και µετρήσεων, κάθε 

µορφής, που σχετίζονται µε το υποβαλλόµενο έργο. 

• Έκθεση-καταγραφή και εκτίµηση του µικροκλίµατος ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ 

την υλοποίηση του έργου.  

• Προετοιµασία έκδοσης αδειών που συνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου/ πράξης, όπου αυτό απαιτείται.  

• Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών µε το 

επενδυτικό σχέδιο (προµήθεια εξοπλισµού, υλικών κ.λπ.). 

 

Μετρητικός Εξοπλισµός 

Η κατηγορία αυτή της δαπάνης περιλαµβάνει τη δαπάνη για την αγορά και 

εγκατάσταση σταθµού µέτρησης  κλιµατολογικών παραµέτρων για την 

εκτίµηση της επίδρασης στο µικροκλίµα της περιοχής από την υλοποίηση 

του έργου. Ενδεικτικά, µετρούµενοι παράµετροι είναι: 

• Η ηλιακή ακτινοβολία 

• Η θερµοκρασία του αέρα περιβάλλοντος 

• Η υγρασία  

• Η ταχύτητα και η δ/νση του αέρα 

 

 

∆ράσεις ∆ιάδοσης και ενηµέρωσης 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ενέργειες προβολής του έργου, 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας κατά βάση, κατά 

την προετοιµασία έναρξη υλοποίησης της πράξης, αναφορικά µε την 

σκοπιµότητα και τα οφέλη του έργου µέσα από οποιαδήποτε κανάλι 

επικοινωνίας επιλέξει ο ∆ικαιούχος (ανάπτυξη ιστοσελίδας, παραγωγή 

ενηµερωτικού υλικού σε προσβάσιµες µορφές όπως έντυπα µεγάλων 

χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κ.λπ., οργάνωση 

ενηµερωτικών εκδηλώσεων κ.λπ.).  

 

4.3.2  Μη επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών 

Για τις πράξεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιου Ανοικτού Χώρου» δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες:  

 

• Μισθοδοσίας προσωπικού 

• Πραγµατοποιηθείσες  πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης του 

Προγράµµατος (Πρόσκλησης προς δυνητικούς ∆ικαιούχους) 

«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιου Ανοικτού Χώρου»  
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• Leasing για την αγορά παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση 

της ενταγµένης πράξης η κυριότητα τους παρέλθει στην 

κυριότητά του δικαιούχου. 

 

 
4.3.3  Έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων 

ορίζεται η ηµεροµηνία προκήρυξης του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων».  

Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιµότητας 

δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007” όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) και ισχύει 

σήµερα της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 

Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε 

την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) και 

την µε αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010). 

 4.3.4 ∆ιάρκεια υλοποίησης των πράξεων 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων που θα ενταχθούν στο εν 

λόγω Πρόγραµµα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και κατ’ ακολουθία στο ΕΠΠΕΡΑΑ δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους τριανταέξι (36) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

Απόφασης ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα και σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία του τριµήνου πριν λήξη εφαρµογής  του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2007-2013, ήτοι σύµφωνα µε την απόφαση έγκρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, την 

30η Σεπτεµβρίου 2015. 

4.3.4 Προϋπολογισµός πράξεων 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πράξη δικαιούχου δεν µπορεί να είναι 

κατώτερος από €500.000, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 

των  €6.000.000, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Προτάσεις πράξεων ή 

/ και υλοποιούµενες πράξεις που δεν τηρούν τα ανωτέρω ελάχιστα και 

µέγιστα αποδεκτά όρια απορρίπτονται. Σηµειώνεται ότι σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα όρια δαπανών ανά κατηγορία, 

όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 4.3.1. 
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4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των πράξεων, που υποβάλλονται από τους δυνητικούς 

∆ικαιούχους, αποσκοπεί στη διασφάλιση της τυπικής και ουσιαστικής 

επάρκειας της κάθε πρότασης, σε σχέση µε τους στόχους και τις 

διαδικασίες εφαρµογής, παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2007-2013».   

Για την αποτελεσµατική και ενδελεχή αξιολόγηση των υποβαλλόµενων 

προτάσεων των ∆ικαιούχων, ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) 

εφαρµόζει τα κριτήρια ένταξης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013» και εξειδικεύτηκαν για το πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 

∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων».  

Η διαδικασία αξιολόγησης αναλύεται στις παρακάτω ενέργειες: 

• Σύγκληση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων  της , όπως ορίζονται στην Παρ. 3.2.1. 

• Έλεγχος πληρότητας των στοιχείων της πρότασης (Στάδιο 

Αξιολόγησης Α). 

• Αξιολόγηση των προτάσεων  ανά οµάδα κριτηρίων (Στάδιο 

Αξιολόγησης Β). 

• Σύνταξη Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων 

• Ενηµέρωση των ∆ικαιούχων για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης.  

• Έλεγχος των υποβαλλοµένων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων των 

∆ικαιούχων. 

• Σύνταξη και έκδοση από το ΟΠΣ Πίνακα Κατάταξης 

Αξιολογηµένων (θετικά)  Προτάσεων.  

• Έκδοση απόφασης ένταξης πράξης 

 

4.4.1. Στάδια, κριτήρια αξιολόγησης και βαθµολογία 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν ολοκληρώνεται σε  δύο 

διαδοχικά και διακριτά στάδια και γίνεται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων 

αξιολόγησης: 

• Α Στάδιο Αξιολόγησης - Έλεγχος στοιχείων πληρότητας της πρότασης   

 Ελέγχεται η πληρότητα της πρότασης µέσω των κριτηρίων πληρότητας 

στοιχείων της πρότασης. Στόχοι του σταδίου αυτού αποτελούν: 
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α) η διασφάλιση των τυπικών ελάχιστων  προϋποθέσεων, που πρέπει να 

πληρούνται, προκειµένου η πρόταση να προχωρήσει σε αξιολόγηση 

αλλά και  

β) η δυνατότητα να υποβάλλει συµπληρωµατικά ως προς τα 

δικαιολογητικά που αφορούν την πληρότητα του ΦΑΚΕΛΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, να διευκρινίσει ή να τεκµηριώσει τα ήδη 

υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης εφόσον  η Επιτροπή Αξιολόγησης 

κρίνει απαραίτητο. Η συµπλήρωση των δικαιολογητικών αφορά στην 

περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες στον χρόνο που µεσολάβησε µεταξύ της ηµεροµηνίας 

υποβολής της πρότασης και της ηµεροµηνίας έναρξης της αξιολόγησης 

του σταδίου αξιολόγησης Β, µε την προϋπόθεση ότι ήδη έχουν 

υποβληθεί στον φάκελο δικαιολογητικών ή βιοκλιµατικών στοιχείων οι 

αντίστοιχες αιτήσεις προς έκδοση των δικαιολογητικών ή στοιχείων. 

Προτάσεις που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα 

«κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης» απορρίπτονται και 

ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ∆ικαιούχος µε Επιστολή απόρριψης 

πρότασης, στην οποία τεκµηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. 

Ο έλεγχος γίνεται µε εφαρµογή των κριτηρίων πληρότητας, όπως 

συνοπτικά δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 και αναλύονται στις παρακάτω 

παραγράφους.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης 

Α/Α Περιγραφή 

1 
Ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου για το 
οποίο υποβάλλει την πρόταση   

2 Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης 

3 
Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά αυτής 
έγγραφα είναι συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα  

4 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς 
συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιµότητας του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 
∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» 

5 
Η  προτεινόµενη Πράξη εµπίπτει στην θεµατική προτεραιότητα και 
την κατηγορία πράξεων της παρούσας πρόσκλησης  

6 
Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων αρµόδιων συλλογικών 
οργάνων, εφόσον απαιτείται  
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Η εξέταση µε βάση τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης 

εξασφαλίζει ότι: 

 
1  Ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της πράξης  για 

την οποία υποβάλλει την πρόταση 
 

Εξετάζεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της 

πράξης. Η εξέταση γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης που 

υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή της πρότασης, όπως 

καταστατικό, προγραµµατική σύµβαση, οργανισµός Υπουργείου, 

συστατική πράξη κλπ.  

 
2  Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης 

Για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα 

έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και 

στοιχεία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4.2.2 του παρόντα 

Οδηγού και στην Πρόσκληση προς δυνητικούς δικαιούχους για 

υποβολή προτάσεων. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν ο υποψήφιος 

∆ικαιούχος υπέβαλε: 

- Φάκελο υποψηφιότητας µε δύο διακριτούς φακέλους, όπως 

περιγράφονται στην παρ. 4.2.2.2: 

• ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και  

• ΦΑΚΕΛΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ  

 

- Όλα τα προβλεπόµενα περιεχόµενα, στην παρ. 4.2.2.2 στους 

προαναφερθέντες φακέλους δικαιολογητικά και στοιχεία.  

 

3 Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά 

έγγραφα είναι συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα. 

 

Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους, 

αν έχουν συµπληρωθεί (πλήρως και σωστά) όλα τα πεδία τους 

και να έχουν µονογραφεί όλες οι σελίδες από το συντάκτη του 

Τ∆Π. 

 

4 Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς 

συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου 

επιλεξιµότητας του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 

∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» 
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Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου προς 

συγχρηµατοδότηση έργου εµπίπτει εντός της περιόδου 

επιλεξιµότητας του προγράµµατος.  

 

 

5 Η προτεινόµενη πράξη εµπίπτει στην θεµατική προτεραιότητα 

και την κατηγορία πράξεων της παρούσας πρόσκλησης  

 

Ελέγχεται αν η πράξη εµπίπτει στην προσδιοριζόµενη από την 

πρόσκληση θεµατική προτεραιότητα και την κατηγορία πράξεων 

«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων»  

 

6 Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων αρµόδιων συλλογικών 

οργάνων εφόσον απαιτείται 

Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων ή εγκρίσεων 

αρµόδιων συλλογικών οργάνων εφόσον απαιτείται (πχ απόφαση 

για την υποβολή πρότασης, κλπ) 

 

Όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια του Σταδίου Αξιολόγησης Α αποτελούν 

ποιοτικά κριτήρια  και λαµβάνουν δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ).             

Η πρόταση για όλα τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να λάβει απάντηση (ΝΑΙ) 

ώστε να θεωρηθεί ότι έλαβε θετική αξιολόγηση στο Στάδιο Αξιολόγησης Α. 

Στην περίπτωση του κριτηρίου Α6 εφόσον δεν απαιτείται η ύπαρξη 

προαπαιτούµενων αποφάσεων αρµόδιων συλλογικών οργάνων στο 

κριτήριο δίνεται ο χαρακτηρισµός “∆εν Απαιτείται” και λαµβάνεται σαν να 

έχει λάβει η πρόταση θετική αξιολόγηση ως προς το κριτήριο αυτό.  

 

Τα έντυπα αξιολόγησης που συµπληρώνονται στο στάδιο αξιολόγησης Α 

περιλαµβάνονται στο «Λ.1.- Λίστα Εξέτασης πληρότητας στοιχείων 

πρότασης» που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

   

• Στάδιο Αξιολόγησης Β – Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα 

κριτηρίων.  

H πρόταση αξιολογείται βάσει των πέντε οµάδων κριτηρίων: 

1. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης   

2. Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων,  

3. Σκοπιµότητα πράξης  
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4. Ωριµότητα της πράξης και 

5. Ποιότητα, Οικονοµικότητα, Κλιµατική Βελτίωση και Κοινωνική 

Απήχηση 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των πέντε οµάδων κριτηρίων έχουν στόχο την 

επιλογή των προτάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια του 

προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ». Συνοπτικά, τα επιµέρους κριτήρια των πέντε οµάδων κριτηρίων 

δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 5. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Κριτήρια αξιολόγησης Σταδίου Αξιολόγησης Β 

Α/Α Περιγραφή Βαρύτητα 

ανά Οµάδα 

κριτηρίων 

(%) 

Είδος 

Βαθµολόγησης 

Οµάδα Α- Πληρότητα και σαφήνεια 

πρότασης 

  

Α1 Πληρότητα και σαφήνεια 
περιγραφής της πρότασης 

- ∆υαδική1 

Α2 Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισµού της πράξης σε 
σχέση µε το φυσικό αντικείµενο 

- ∆υαδική 

Α3 Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης 
της πράξης 

- ∆υαδική 

Οµάδα Β- Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων 

  

Β1 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας που αφορά τις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, 
µελετών, προµηθειών και 
υπηρεσιών 

- ∆υαδική 

ή 

δεν εφαρµόζεται 

Β2 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας για το περιβάλλον 

- ∆υαδική 

ή 

 δεν εφαρµόζεται2 

Β3 Προαγωγή της ισότητας των 
φύλων, των ευκαιριών και µη 
διάκριση σε θέµατα απασχόλησης 

- ∆υαδική 

ή 

 δεν εφαρµόζεται 

Β4 Τήρηση των κανόνων για την 
εξασφάλιση προσβασιµότητας των 
ατόµων µε αναπηρία    

- ∆υαδική 

ή  

δεν εφαρµόζεται 

Οµάδα Γ- Σκοπιµότητα πράξης   

Γ1 Συµβολή της πράξης στην 
επίτευξη των στόχων του 

- ∆υαδική 
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Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές 
Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 
Χώρων» 

Γ2 Κρισιµότητα του προβλήµατος που 
αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση 
της προτεινόµενης πράξης 

50 Κλίµακας3 

Γ3 Ρεαλιστικότητα των βιοκλιµατικών 
στόχων του έργου σε σχέση µε τις 
παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν 
και τις συνθήκες µικροκλίµατος 
της περιοχής παρέµβασης. 

50 Κλίµακας 

Οµάδα ∆- Ωριµότητα πράξης   

∆1 Εγκρίσεις - Αδειοδοτήσεις   - ∆υαδική 

∆2 Τεύχη δηµοπράτησης - ∆υαδική 

∆3 Φορέας λειτουργίας έργου - ∆υαδική 

Οµάδα Ε- Ποιότητα, Οικονοµικότητα, 
Κλιµατική Βελτίωση και 
Κοινωνική Απήχηση 

  

Ε1 Αρχιτεκτονική ποιότητα και 

πολεοδοµική αναβάθµιση 

35 Κλίµακας 

Ε2 Κλιµατική βελτίωση 35 Κλίµακας 

Ε3 Οικονοµικότητα της πρόταση 10 Κλίµακας 

Ε4 Συµβολή στην κοινωνία 20 Κλίµακας 

1∆υαδική Βαθµολόγηση: Στη βαθµολόγηση αυτή, η τιµή που λαµβάνει   κάθε επιµέρους 

κριτήριο είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

2Η επιλογή ”∆εν εφαρµόζεται‟ δίνεται στην περίπτωση µη εφαρµογής του συγκεκριµένου 

κριτηρίου για την αξιολόγηση της πράξης.  

3Βαθµολόγηση Κλίµακας: Σε αυτό το είδος βαθµολόγησης, τα κριτήρια βαθµολογούνται 

βάσει αριθµητικής κλίµακας (Παρ. 4.5.3 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). 

 

Τα κριτήρια του ΠΙΝΑΚΑ 5 εξειδικεύονται όπως παρακάτω: 

 

Οµάδα Α- Πληρότητα και σαφήνεια πρότασης 

Τα κριτήρια της Οµάδας Α αποτελούν ποιοτικά κριτήρια  και λαµβάνουν 

δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ).             

Η πρόταση λαµβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Α, 

όταν λάβει απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας Α (Α1, 

Α2 και Α3). Αν η πρόταση λάβει αρνητική αξιολόγηση η αξιολόγηση της 

πρότασης διακόπτεται. 
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Α1 Πληρότητα και σαφήνεια περιγραφής της πρότασης 

Εξετάζεται η πληρότητα  και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης ως 

προς την εξειδίκευση του Προγράµµατος και την αναλυτική περιγραφή του 

φυσικού αντικειµένου του έργου, ως προς τα βασικά τεχνικά / λειτουργικά 

κ.α. χαρακτηριστικά της. 

Α2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της πράξης σε σχέση µε το 

φυσικό αντικείµενο  

 Ενδεικτικά στοιχεία που αξιολογούνται αφορούν: 

α) την πληρότητα του προτεινόµενου Π/Υ(περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία 

κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου) 

β) την ορθή και ρεαλιστική κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών 

σε σχέση µε το προτεινόµενο φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες 

επιλεξιµότητας και τα αναφερόµενα στον παρόντα οδηγό. 

Α3 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της πράξης 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος δύναται να εξεταστεί σε σχέση 

µε: 

α) το φυσικό αντικείµενο,  

β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ), 

γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του 

έργου (πχ ειδικές τοπικές συνθήκες) 

 

Οµάδα Β- Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων 

Τα κριτήρια της Οµάδας Β αποτελούν ποιοτικά κριτήρια  και λαµβάνουν 

δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ) εκτός της  περίπτωσης µη εφαρµογής του 

κριτηρίου όπου το κριτήριο χαρακτηρίζεται «δεν εφαρµόζεται».  

Η πρόταση λαµβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Β, 

όταν λάβει απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας Β (Β1, 

Β2, Β3 και Β4). Αν η πρόταση λάβει αρνητική αξιολόγηση η αξιολόγηση της 

πρότασης διακόπτεται. Στην περίπτωση που κριτήριο αξιολόγησης της 

οµάδας Β δεν εφαρµόζεται για την εξεταζόµενη πρόταση, τότε 

αντιµετωπίζεται ως θετικά αξιολογηθείσα για το κριτήριο αυτό.   

 

Β1 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών 

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο ∆ικαιούχος 

έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής  της αίτησης χρηµατοδότησης, 
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την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία (πχ κατά το στάδιο της δηµοπράτησης, 

της σύµβασης και πιθανών  τροποποιήσεων αυτής). Η εξέταση γίνεται µε 

βάση τις προβλεπόµενες στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λίστες 

ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δηµοσίων 

συµβάσεων της πράξης . 

 

 

 

Β2 Τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για το 

περιβάλλον.                     

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πράξης, αν ο ∆ικαιούχος 

έχει τηρήσει µέχρι τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, 

την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον.  

 

Β3 Προαγωγή της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και µη 

διάκριση σε θέµατα απασχόλησης 

Τήρηση/δέσµευση του  ∆ικαιούχου και των αναδόχων αυτού όπως κατά τις 

διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρµόζει κανονιστικό 

πλαίσιο που δεν αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της 

µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της 

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του 

γενετήσιου προσανατολισµού.  

 

Β4 Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των 

ατόµων µε αναπηρία    

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες 

ΑµΕΑ. 

Ενδεικτικά εξετάζεται:  

                                                                                                                                   

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό ή/και στο δοµηµένο περιβάλλον:  

(Β) Πρόσβαση στις υπηρεσίες   

(Γ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Οµάδα Γ- Σκοπιµότητα πράξης 
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Από τα κριτήρια της οµάδας Γ το κριτήριο Γ1 αποτελεί ποιοτικό κριτήριο  

και λαµβάνει δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Η πρόταση λαµβάνει θετική 

αξιολόγηση ως προς το κριτήριο Γ1 της οµάδας Γ, όταν λάβει απάντηση 

(ΝΑΙ). Αν η πρόταση λάβει αρνητική αξιολόγηση ως προς το κριτήριο Γ1 η 

αξιολόγηση της πρότασης διακόπτεται. 

Τα υπόλοιπα κριτήρια της οµάδας Γ αποτελούν ποσοτικά κριτήρια και 

λαµβάνουν τιµές βαθµολογίας κλίµακας. Το εύρος και οι τιµές της κλίµακας 

εξειδικεύονται στο «Λ.2.- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική 

Αξιολόγηση» που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Ο βαθµός   ΒΓ που 

λαµβάνει η πρόταση ως προς τα κριτήρια της οµάδας Γ είναι το άθροισµα 

των τιµών των επιµέρους κριτηρίων: 

 

ΒΓ=0,5 x [Τιµή κριτηρίου Γ2] + 0,5 x [Τιµή κριτηρίου Γ3] 

 

Γ1 Συµβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων του 

Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων 

Ανοικτών Χώρων» 

Η Πράξη θα πρέπει να εκπληρώνει τους βιοκλιµατικούς στόχους του 

προγράµµατος. 

Εξετάζεται αν η πρόταση εκπληρώνει τους βιοκλιµατικούς στόχους του 

προγράµµατος και ειδικότερα: 

• Μείωση της µέσης µεγίστης θερινής θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και σε ύψος 1.80 µ, κατά 

τουλάχιστον ενάµισι βαθµό. 

• Μείωση του τυπικού ηµερήσιου αθροίσµατος των βαθµοωρών 

βάσης  26οC, της µέσης θερµοκρασίας του περιβάλλοντος της 

περιοχής, σε ύψος 1.80µ, κατά τη θερινή περίοδο, κατά τουλάχιστον 

20%.  

• Μείωση της µέσης χωρικής µεγίστης θερµοκρασίας 

επιφάνειας στον χώρο των παρεµβάσεων κατά τουλάχιστον 5 

βαθµούς για τη θερινή περίοδο σε σχέση µε την σηµερινή 

κατάσταση.  

• Βελτίωση των µέσων χωρικών επιπέδων θερµικής άνεσης κατά 

τουλάχιστον 15% σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα της άνεσης 

που επικρατούν στην περιοχή κατά τη θερινή περίοδο πριν την 

εφαρµογή της µελέτης.  



 

 
Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 
Χώρων  Σελίδα 46 από 92 

Οδηγίες για τον υπολογισµό των προαναφερθέντων βιοκλιµατικών στόχων 

δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

Γ2 Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης 

Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών του δικαιούχου από την 

υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε την κρισιµότητα του 

αντίστοιχου προβλήµατος.        

Γ3 Ρεαλιστικότητα των βιοκλιµατικών στόχων του έργου σε σχέση 

µε τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν και τις συνθήκες 

µικροκλίµατος της περιοχής παρέµβασης. 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα των βιοκλιµατικών στόχων του  έργου σε 

σχέση µε: 

α)  µε το φυσικό αντικείµενο του έργου,  

β) µε τα µέσα και τις τεχνικές που θα εφαρµοστούν για την υλοποίηση του 

φυσικού αντικείµενου (υλικά επίστρωσης, είδη πρασίνου, τεχνικές 

φύτευσης, κλπ) 

γ) το µικροκλίµα της περιοχής παρέµβασης 

δ) τα εργαλεία και την ακρίβεια των υπολογισµών για τον προσδιορισµό 

των στόχων (εγκυρότητα, αξιοπιστία, κλπ) 

ε) την τεκµηρίωση τυχόν παραδοχών και εκτιµήσεων    

 

Οµάδα ∆- Ωριµότητα πράξης 

Τα κριτήρια της Οµάδας ∆ αποτελούν ποιοτικά κριτήρια  και λαµβάνουν 

δυαδικές τιµές (ΝΑΙ/ΟΧΙ).             

Η πρόταση λαµβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια της οµάδας ∆, 

όταν λάβει απάντηση (ΝΑΙ) σε κάθε ένα από τα κριτήρια της οµάδας ∆ (∆1, 

∆2, ∆3 και ∆4). Αν η πρόταση λάβει αρνητική αξιολόγηση ως προς τα 

κριτήρια αξιολόγησης της οµάδας ∆ (∆1, ∆2 και ∆4) η αξιολόγηση της 

πρότασης διακόπτεται. Εάν η πρόταση λάβει αρνητική τιµή "ΟΧΙ" στο 

κριτήριο αξιολόγησης ∆3 θα πρέπει στην Απόφαση Ένταξης να 

συµπεριληφθεί ο δεσµευτικός όρος της εξειδίκευσης του κριτηρίου και η 

αξιολόγηση της πρότασης συνεχίζεται όπως στην περίπτωση της θετικής 

αξιολόγησης. 

   

∆1 Εγκρίσεις - Αδειοδοτήσεις 
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Ελέγχεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει υποβάλλει δήλωση ότι εντός διαστήµατος 

τριών µηνών από την ηµεροµηνία λήψης σχετικής ειδοποίησης (Κεφ 

4.2.2.2 & 4.5.1) από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ θα υποβάλλει 

όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του 

έργου.  Η µη υποβολή των αναγκαίων εγκρίσεων σηµαίνει µη ένταξη της 

πράξης στο πρόγραµµα.   

∆2 Τεύχη δηµοπράτησης 

Ελέγχεται εάν ο ∆ικαιούχος έχει υποβάλλει δήλωση ότι εντός διαστήµατος 

τριών µηνών από την ηµεροµηνία λήψης σχετικής ειδοποίησης (Κεφ. 

4.2.2.2 & 4.5.1) από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ θα υποβάλλει 

τα απαραίτητα τεύχη δηµοπράτησης για την υλοποίηση του έργου.  Η µη 

υποβολή των απαραίτητων τευχών δηµοπράτησης σηµαίνει µη ένταξη της 

πράξης στο πρόγραµµα.     

 

∆3 Φορέας λειτουργίας του έργου 

Ο ∆ικαιούχος θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας 

λειτουργίας του έργου, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει 

εξασφαλίσει τον ορισµό ή τη δηµιουργία συγκεκριµένης επαρκούς δοµής ή 

υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε βάθος τουλάχιστον 

5ετίας από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και λειτουργίας του. Η δέσµευση 

αυτή θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης. 

 

Οµάδα Ε- Ποιότητα, Οικονοµικότητα, Κλιµατική Βελτίωση και Κοινωνική 

Απήχηση 

Τα κριτήρια της οµάδας Ε αποτελούν ποσοτικά κριτήρια και λαµβάνουν 

τιµές βαθµολογίας κλίµακας. Το εύρος και οι τιµές της κλίµακας 

εξειδικεύονται στο  «Λ.2.- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική 

Αξιολόγηση» που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.  

Ο βαθµός ΒΕ, που λαµβάνει η πρόταση ως προς τα κριτήρια της οµάδας 

κριτηρίων Ε είναι το άθροισµα των τιµών των επιµέρους κριτηρίων:  

ΒΕ = 0,35 x [Τιµή Κριτηρίου Ε1] + 0,35 x [Τιµή Κριτηρίου Ε2] + 0,10 

x [Τιµή Κριτηρίου Ε3] + 0,20 x [Τιµή Κριτηρίου Ε4] 
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Ε1 Αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου είναι 35%. Η βαθµολογία του 

δείκτη αξιολογείται σε σχέση µε την: 

α. Συµβολή στην υλοποίηση στόχων του εγκεκριµένου 

πολεοδοµικού  σχεδίου και υπερκείµενου φυσικού σχεδιασµού. 

β. Συµβατότητα µε άλλες εγκεκριµένες µελέτες (ή και πράξεις) 

αναπλάσεων και αειφόρου αναβάθµισης της πολεοδοµικής 

ενότητας στην οποία υπάγεται. 

γ. Συµβολή στην ανάδειξη της φυσιογνωµίας και των ιδιαίτερων 

πολιτισµικών και φυσικών χαρακτηριστικών του αστικού χώρου. 

δ. Συµβολή στην αναζωογόνηση τµηµάτων της πόλης που 

βρίσκονται σε παρακµή. 

ε.  Συµβατότητα µε τις θεσµοθετηµένες ενδεδειγµένες χρήσεις και 

τις λειτουργικές τους ανάγκες. 

στ.Συµβατότητα µε βελτιωτικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που 

οδηγούν στην µείωση των επιφανειών που είχαν αποδοθεί στην 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων, προς όφελος κοινόχρηστων 

επιφανειών άλλων χρήσεων και της πριµοδότησης της 

κυκλοφορίας των πεζών καθώς και της κυκλοφορίας µε ήπια 

µέσα. 

ζ. Ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης ως προς την 

λειτουργικότητά της για την εξυπηρέτηση όλων των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται πέριξ αυτής.  

η. Αρτιότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης ως προς την συγκρότησή 

της από επιµέρους λειτουργικά στοιχεία (ροές/στάσεις πεζών, 

καθιστικά, επιφάνειες φύτευσης, σκληρές επιφάνειες). 

θ. Μορφολογία και η αισθητική της ώστε να αποδίδει ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική φυσιογνωµία στην περιοχή, να την αναβαθµίζει 

πολιτισµικά και να την καθιστά ελκυστική αξιοποιώντας και 

υπάρχοντα αξιόλογα στοιχεία. 

 ι. Σωστή επιλογή υλικών, κατασκευών, και φυτεύσεων µε 

κατάλληλες προδιαγραφές ως προς την βιοκλιµατική ανάπλαση, 

ως προς την χρήση, µε ικανοποιητική αναλογία κόστους ως προς 

τον προσδόκιµο χρόνο ζωής και µε περιορισµένη ανάγκη 

συντήρησης. 
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Ε2  Κλιµατική βελτίωση 

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου είναι 35% και η βαθµολογία του 

είναι αποτέλεσµα της αξιολόγησης του δείκτη Βαθµός βελτίωσης του 

µικροκλίµατος. Για την εκτίµηση του βαθµού βελτίωσης του 

µικροκλίµατος λαµβάνονται υπόψη οι τέσσερεις δείκτες που υπολογίζονται 

στην βιοκλιµατική µελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τ.1.6 Τεχνική Περιγραφή 

Βιοκλιµατικής Μελέτης). 

 

Ε3 Οικονοµικότητα της πρότασης 

Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι 10% και η βαθµολογία του κριτηρίου 

προκύπτει από το αποτέλεσµα του δείκτη οικονοµικότητας της πρότασης: 

( )

( )2∆ηµόσιου   Επιφάνεια

€ΠρότασηςσµόςΠρoϋπολογι

mώύ ρουνοικτο ΧΑ

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το µοναδιαίο κόστος της βιοκλιµατικής 

αναβάθµισης δηµόσιου ανοικτού χώρου (€/m2). Ο τρόπος βαθµολογίας 

αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ_2 – Κατηγορία 

κριτηρίων Ε. 

Ε4 Συµβολή στην κοινωνία 

Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι 20% και η βαθµολογία του προκύπτει από 

την αξιολόγηση του δείκτη Κοινωνικού Οφέλους που αξιολογείται βάσει: 

α.  Της εµβέλειας της βιοκλιµατικής αναβάθµισης (τοπική ή η 

υπερτοπική). 

β.  Του πληθυσµού που ωφελείται από τις βιοκλιµατικές παρεµβάσεις   

και της  κοινωνικής του σύνθεση. 

γ. Της συµβολής στην άρση της ανασφάλειας της παραβατικότητας και 

άλλων κοινωνικών προβληµάτων.  

δ. Της συµβολής στην οικονοµική αναζωογόνηση. 

 

Η συνολική βαθµολογία Βολ της κάθε πρότασης προκύπτει ως το 

άθροισµα του επιµέρους βαθµού της κάθε οµάδας κριτηρίων: 

Βολ = ΒΓ+ΒΕ 

Και αποτυπώνεται στο «Λ.2.- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική 

Αξιολόγηση» που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. 
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4.4.2. ∆ιαδικασία αξιολόγησης 

 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται ανεξάρτητα από τη σειρά 

προτεραιότητας υποβολής τους στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ. 

Η αξιολόγηση όπως και η υποβολή των προτάσεων θα πραγµατοποιηθεί σε 

µια περίοδο. Η κάθε πρόταση αξιολογείται συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 

που θα υποβληθούν. 

Η έναρξη της αξιολόγησης γίνεται µετά το πέρας της κατάθεσης των 

προτάσεων των δικαιούχων. Η συνολική χρονική περίοδος της αξιολόγησης 

των πράξεων καθορίζεται στους 2 µήνες από την έναρξή της. Η διάρκεια 

της αξιολόγησης µπορεί να παραταθεί τεκµηριωµένα µέχρι και τριάντα (30) 

ηµέρες.  

Στο Στάδιο Αξιολόγησης Α, ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ 

µπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει εγγράφως από τον 

δικαιούχο να συµπληρώσει ως προς τα δικαιολογητικά που αφορούν 

την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών, να διευκρινίσει ή να 

τεκµηριώσει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία της πρότασης. Στην περίπτωση 

αυτή η αξιολόγηση της πρότασης τίθεται σε αναστολή, µέχρι την υποβολή 

των στοιχείων αυτών, ενώ η αξιολόγηση των υπολοίπων προτάσεων 

συνεχίζεται κανονικά. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα στοιχεία 

που θα ζητηθούν από τον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από 

την επόµενη της ηµεροµηνίας παραλαβής σχετικού εγγράφου, σε 

διαφορετική περίπτωση η πρόταση αξιολογείται βάσει των αρχικά 

υποβληθέντων στοιχείων. Με την υποβολή των συµπληρωµατικών 

στοιχείων, η πρόταση επανέρχεται σε φάση αξιολόγησης.  

Ο έλεγχος της  πληρότητας στο Στάδιο Αξιολόγησης Α γίνεται από στελέχη 

του ΚΑΠΕ σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος οδηγού όπως αυτά 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.1.  

Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου Αξιολόγησης Α δεν επιτρέπεται η 

συµπλήρωση οποιουδήποτε στοιχείου του φακέλου υποψηφιότητας εκτός 

από τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που θα ζητήσει ο Ενδιάµεσος 

Φορέας ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ από τον δικαιούχο εφόσον η πρόταση 

αξιολογηθεί θετικά στο Στάδιο Αξιολόγησης Β.  

 

Το Στάδιο Αξιολόγησης Β αρχίζει µε την ολοκλήρωση του Σταδίου 

Αξιολόγησης Α και αφορά στις προτάσεις που έχουν λάβει θετική 

αξιολόγηση (είναι πλήρης) στο Στάδιο Αξιολόγησης Α. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων στο στάδιο Β γίνεται από αξιολογητές οι 

οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Αξιολογητών που θα καταρτίσει για το 

σκοπό αυτό ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ, όπως αναφέρεται 
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στην παρ. 3.2.1. Ο ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) θα ενηµερώσει τους επιλεγέντες 

αξιολογητές σχετικά µε τη διαδικασία και τα εξειδικευµένα κριτήρια 

αξιολόγησης.   

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια του 

παρόντος οδηγού όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.1. 

 

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 

• Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς 

εξέταση στους αξιολογητές µε κλήρωση που γίνεται µε ηλεκτρονικό 

τρόπο. Σε περίπτωση αδυναµίας ηλεκτρονικής κλήρωσης η κλήρωση 

θα γίνει µε ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

• Κανένα εµπλεκόµενο µέλος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό 

πρόσωπο που θα αναλάβει την αξιολόγηση. 

• Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο ζεύγη αξιολογητών. Το κάθε 

ζεύγος αποτελείται από έναν αξιολογητή για τα αρχιτεκτονικά 

κριτήρια και έναν για τα βιοκλιµατικά κριτήρια. Ο προσδιορισµός των 

αρχιτεκτονικών και βιοκλιµατικών κριτηρίων αποτυπώνεται στο 

«Λ.2.- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική Αξιολόγηση» που 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Τα προσόντα των αξιολογητών 

για τα αρχιτεκτονικά και τα βιοκλιµατικά κριτήρια θα εξειδικεύονται 

στην πρόσκληση του ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) για την κατάρτιση του 

προβλεπόµενου στην παρ. 3.2.1 Μητρώου αξιολογητών. 

• Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε ειδικούς, ελεγχόµενους χώρους 

που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό και η όλη διαδικασία θα 

εποπτεύεται από αρµόδια στελέχη του ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ).  

• H αξιολόγηση, σε ηµερήσια βάση θα ξεκινάει στις 09:30 και θα 

ολοκληρώνεται στις 17:30. Από την έναρξη της αξιολόγησης, έως 

και την ολοκλήρωση της δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος του 

αξιολογητή από τους προβλεπόµενους χώρους και η οποιαδήποτε 

επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση 

αναγκαστικής διακοπής της αξιολόγησης, ακυρώνεται η σχετική 

διαδικασία και η πρόταση αξιολογείται εξ αρχής. 

• Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων προτάσεων εξετάζεται 

η εξάντληση ή µη του προϋπολογισµού του προγράµµατος. Στην 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρηµατοδότηση και των δύο 

προτάσεων η επιλογή της πρότασης που θα χρηµατοδοτηθεί κρίνεται 

από την βαθµολογία που συγκέντρωσαν οι προτάσεις στην οµάδα 
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κριτηρίων Ε. Ειδικότερα, η πρόταση που συγκεντρώνει την 

µεγαλύτερη βαθµολογία στην οµάδα κριτηρίων Ε προκρίνεται.  

• Η βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης είναι αποτέλεσµα 

ουσιαστικής κρίσης κατά την αξιολόγηση και θα πρέπει να 

τεκµηριώνεται επαρκώς για κάθε κατηγορία κριτηρίων στα Φύλλα 

Αξιολόγησης (Λ-1 και Λ-2 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και IV). 

• Σε περίπτωση που η συνολική βαθµολογία των προτάσεων, όπως 

αποτυπώνεται στο «Λ.2.- Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης-Συγκριτική 

Αξιολόγηση- Φύλλο ΦΑΠ» που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, 

µεταξύ των 2 ανεξάρτητων ζευγών αξιολογητών αποκλίνει σε 

ποσοστό µεγαλύτερο από 30% (µε βάση την µεγαλύτερη 

βαθµολογία) τότε η πρόταση αξιολογείται και από τρίτο ανεξάρτητο 

ζεύγος αξιολογητών. Στην περίπτωση αυτή η τελική βαθµολογία της 

πρότασης προκύπτει ως το άθροισµα των δύο βαθµολογιών των 

ζευγών αξιολογητών που αποκλίνουν λιγότερο. 

    

4.4.3 Αποτέλεσµα της αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση των Σταδίων Αξιολόγησης Α και Β το αποτέλεσµά 

της αξιολόγησης καταγράφεται σε ειδικό έντυπο  (τυποποιηµένο σύµφωνα 

µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) και επικυρώνεται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι προτάσεις στο έντυπο αυτό κατατάσσονται σε 

φθίνουσα σειρά µε βάση τη βαθµολογία τους.  

Η αξιολόγηση της πρότασης χαρακτηρίζεται: 

� Θετική (προτείνεται η ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα 

«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων).  

 Θετική αξιολόγηση δίδεται όταν η πρόταση, σε όλα τα κριτήρια, έχει 

λάβει: 

• Θετική τιµή "ΝΑΙ" στις κατηγορίες κριτηρίων Α, Β και ∆ καθώς και 

στο κριτήριο Γ1 ή "δεν εφαρµόζεται". 

• Βαθµολογία τουλάχιστον 5, όταν το κριτήριο βαθµολογείται µε 

κλίµακα  τιµών από 0 µέχρι και 10, 

• Βαθµολογία τουλάχιστον 3, όταν το κριτήριο βαθµολογείται µε 

κλίµακα τιµών από 0 µέχρι και 5, 

• Βαθµολογία τουλάχιστον 2, όταν το κριτήριο βαθµολογείται µε 

κλίµακα τιµών από 0 µέχρι και 4, 

• Βαθµολογία τουλάχιστον 1, όταν το κριτήριο βαθµολογείται µε 

κλίµακα τιµών από 0 µέχρι και 2, 
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στις κατηγορίες κριτηρίων Γ (εκτός του κριτηρίου Γ1) και Ε. 

� Αρνητική (προτείνεται η µη ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα 

«Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων). 

Αρνητική αξιολόγηση δίδεται όταν η πρόταση, σε ένα τουλάχιστον 

κριτήριο,  έχει λάβει: 

• Αρνητική τιµή "ΟΧΙ" στις κατηγορίες  κριτηρίων Α, Β και ∆ καθώς 

και στο κριτήριο Γ1. 

• Βαθµολογία µικρότερη από 5, όταν το κριτήριο βαθµολογείται 

από 0 µέχρι και 10, 

• Βαθµολογία µικρότερη από 3, όταν το κριτήριο βαθµολογείται 

από 0 µέχρι και 5, 

• Βαθµολογία µικρότερη από 2, όταν το κριτήριο βαθµολογείται 

από 0 µέχρι και 4, 

• Βαθµολογία µικρότερη από 1, όταν το κριτήριο βαθµολογείται 

από 0 µέχρι και 2. 

στις κατηγορίες κριτηρίων Γ (εκτός του κριτηρίου Γ1) και Ε. 

 

Σε περίπτωση απόρριψης της πράξης η Ενδιάµεση Φορέας ∆ιαχείρισης 

(ΚΑΠΕ) ενηµερώνει τον ∆ικαιούχο µε επιστολή, στην οποία αιτιολογείται η 

απόρριψη. 
 
 
 

4.5 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.5.1  Προϋποθέσεις ένταξης της πράξης  

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη µιας πράξης στο πρόγραµµα είναι: 

1. Η πρόταση να έχει λάβει θετική αξιολόγηση. 

2. Έχει λάβει τη µεγαλύτερη κατά σειρά συνολική 

βαθµολογία στον  Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων 

Προτάσεων και µέχρι της κάλυψης του συνολικού 

προϋπολογισµού του προγράµµατος.  

3. Ο ∆ικαιούχος έχει προσκοµίσει όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις 

και τις αδειοδοτήσεις, όπως έχει δηλώσει µε δήλωση του, για 

την έναρξη του έργου (Κεφ. 4.2.2.2). 

4. Ο ∆ικαιούχος έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα τεύχη 

δηµοπράτησης του έργου (Κεφ. 4.2.2.2).    

5. Η υπογραφή του συµφώνου αποδοχής όρων 



 

 
Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 
Χώρων  Σελίδα 54 από 92 

Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) ειδοποιεί εγγράφως τους 

δυνητικούς ∆ικαιούχους των οποίων οι προτάσεις πληρούν τα 

προαναφερθέντα στοιχεία 1. και 2., να υποβάλλουν όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 

εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής ειδοποίησης. 

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν υποβάλλει ένα από τα 

προαναφερθέντα στοιχεία 3., 4. και 5.  η πράξη δεν εντάσσεται και η 

διαδικασία ένταξης συνεχίζεται µε την πρόταση που βρίσκεται στην αµέσως 

κατώτερη σειρά κατάταξης στον Πίνακα Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης µε 

την προϋπόθεση ότι έχει λάβει θετική αξιολόγηση.  

Η ένταξη των πράξεων µπορεί να γίνεται µέχρι την εξάντληση του 

διαθέσιµου προϋπολογισµού του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων» και χωρίς υπέρβαση αυτού.      

Σε περίπτωση που µετά την αρχική ένταξη των πράξεων υπάρξει 

υπόλοιπο ποσό προς διάθεση σε δικαιούχους µπορεί να ενταχθεί η 

επόµενη κατά σειρά πράξη στον Πίνακα Αποτελεσµάτων 

Αξιολόγησης εφόσον: 

• ∆εν προκαλείται υπέρβαση του διαθέσιµου προϋπολογισµού του 

προγράµµατος.  

• Η υλοποίηση του έργου θα γίνει εντός του χρονοδιαγράµµατος 

υλοποίησης του προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 

∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων».   

 

4.5.2  Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης 

ένταξης  

Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης και την πλήρωση των 

προϋποθέσεων ένταξης της  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 το ΚΑΠΕ. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα 

αντίγραφο του συµφώνου εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του, 

υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του το οποίο προσαρτάται στην 

απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.  

 

4.5.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης 

Ακολούθως, το σχέδιο απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα το 

υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης και το υπογεγραµµένο 

Σύµφωνο αποδοχής των όρων υποβάλλεται  µαζί µε τα σχετικά πρακτικά 

για την έκδοση της απόφασης ένταξης στον Ειδικό Γραµµατέα που 
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προΐσταται της ∆ιαχειριστικής Αρχής για την έκδοση της απόφασης 

ένταξης.  Η σχετική απόφαση δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά.                      

Η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ένταξης ολοκληρώνεται σε 5 

εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του συµφώνου αποδοχής των όρων 

της απόφασης ένταξης από το ΚΑΠΕ.  

 

Τα βασικά στοιχεία της απόφασης ένταξης είναι τα εξής: 

• Ο τίτλος της Πράξης, ο άξονας προτεραιότητας, το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, ο κωδικός της Πράξης στο ΟΠΣ και ο ∆ικαιούχος της 

Πράξης. 

• Το φυσικό αντικείµενο της Πράξης το οποίο περιλαµβάνει τα κύρια 

επί µέρους στοιχεία της πράξης από τα οποία συντίθεται η Πράξη ως 

ενιαίο σύνολο και τα βασικά λειτουργικά της χαρακτηριστικά. 

• Τα παραδοτέα και οι δείκτες εκροών της Πράξης. 

• Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της 

Πράξης και οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού 

αντικειµένου. 

• Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών της 

Πράξης. 

• Τα οικονοµικά στοιχεία της Πράξης. 

• Η συλλογική απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

και ο φορέας χρηµατοδότησης της Πράξης 

• Το επιλεγµένο µήνυµα, το οποίο προβάλλει την προστιθέµενη αξία 

της κοινοτικής παρέµβασης, και ολογράφως το Ταµείο από το οποίο 

συγχρηµατοδοτείται η πράξη. 

• Αναφορά του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης 

ένταξης, το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Οι ∆ικαιούχοι των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης προκριθούν, 

συµφωνούν πως η έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση, του 

τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον 

κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στις 

ιστοσελίδες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

και του ΚΑΠΕ – www.cres.gr  ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006).  
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5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Με την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης έχει οριστικοποιηθεί στο 

ΟΠΣ το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης το οποίο συµπεριλαµβάνει τον ενδεικτικό 

κατάλογο Υποέργων µε τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες - προθεσµίες για την 

δηµοπράτηση και την ανάληψη των νοµικών δεσµεύσεων για κάθε 

Υποέργο. 

Οι εν λόγω προθεσµίες συµπεριλαµβάνονται δεσµευτικά στο Σύµφωνο 

Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης και παρακολουθούνται 

συστηµατικά από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο των µέτρων για την επιτάχυνση της 

εκταµίευσης των πληρωµών από το Ταµείο Συνοχής. 

 

5.1 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Με την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης θα πρέπει να υλοποιείται 

από το δικαιούχο η πράξη, ο οποίος µεριµνά ώστε να ολοκληρωθούν στο 

σύνολό τους επιτυχώς όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες όπως αναλύονται 

περαιτέρω στον παρόντα Οδηγό. 

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα έξι (36) µηνών από την 

ηµεροµηνία παράδοσης της απόφασης ένταξης και θεωρείται 

ολοκληρωµένο εφόσον πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο 

του από τα αρµόδια όργανα ελέγχου του ΚΑΠΕ και εγκριθούν οι 

υλοποιηθείσες δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση).  

Η τήρηση της παραπάνω προθεσµίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 

διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για την υλοποίηση του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου της εγκεκριµένης Πράξης, η προθεσµία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτιολογηµένου 

αιτήµατος από το δικαιούχο και αντίστοιχης έγκρισης. 

 Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν καταφέρει να τηρήσει τις ανωτέρω 

χρονικές προθεσµίες χωρίς προηγούµενο αίτηµα παράτασης ολοκλήρωσης 

της Πράξης πριν την παρέλευση του τριανταεξάµηνου απεντάσσεται από το 

Πρόγραµµα. .  

 

5.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

Μόλις ο ∆ικαιούχος ενηµερωθεί µε σχετική επιστολή για την ένταξη του 

προτεινόµενου έργου του, οφείλει να: 

• µελετήσει τους όρους και τους περιορισµούς της απόφασης ένταξης, 

• υπογράψει το Σύµφωνο αποδοχής όρων ένταξης, 

• ξεκινήσει άµεσα την υλοποίηση των προτεινόµενων Βιοκλιµατικών 

Αναβαθµίσεων ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων  µεριµνώντας για την 
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τήρηση των χρονικών προθεσµιών και των όρων συµµετοχής στην 

Πράξη. 

Οι επιλέξιµες ενέργειες που αποτελούν το φυσικό αντικείµενο του έργου θα 

καθορίζονται σαφώς στην απόφαση ένταξης και ο ∆ικαιούχος είναι 

υποχρεωµένος να τις υλοποιήσει όπως αυτές εγκρίθηκαν. 

 

5.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

5.3.1 Εξόφληση δαπανών 

Κάθε ∆ικαιούχος κατά την υλοποίηση της πράξης πρέπει να συγκεντρώνει 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παραστατικά) που να τεκµηριώνουν κάθε 

δαπάνη που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης 

και πραγµατοποιήθηκε για την υλοποίηση της ενταγµένης πράξης.  

Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή 

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τα δελτία αποστολής και βεβαιώσεις του 

κατασκευαστή/προµηθευτή του εξοπλισµού που να αποδεικνύει ότι είναι 

καινούργιος καθώς και οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί 

απαραίτητο.  

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, 

πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 

(ΦΕΚ 58Α/23/04/2010).  

Επισηµαίνεται ότι: 

� ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

� Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την 

υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η εξόφληση των σχετικών παραστατικών 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων 

και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη δαπάνη, µόνο στην 

περίπτωση που βαρύνει τεκµηριωµένα πραγµατικά και οριστικά το 

∆ικαιούχο. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί ή συµψηφιστεί µε 

οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη ακόµη και εάν δεν 

ανακτάται από το δικαιούχο. Αν ένας ∆ικαιούχος απαλλάσσεται από ΦΠΑ, 

τότε ο εν λόγω φόρος είναι επιλέξιµος για πληρωµή από το πρόγραµµα.  
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5.3.2 Χρηµατοδότηση και ∆ιαδικασία Πληρωµών 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/07 η απόφαση 

ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση 

εγγραφής της πράξης σε συλλογική απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε) του Φορέα Χρηµατοδότησης.  

Προκειµένου η εικόνα αυτή να είναι πλήρης, υπάρχει πρόβλεψη στα 

τυποποιηµένα έντυπα Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, Απόφαση Ένταξης ώστε να 

καταχωρούνται στο ΟΠΣ τα απαραίτητα στοιχεία της χρηµατοδότησης, που 

ενδεχοµένως έχει ήδη λάβει µια πράξη κατά το παρελθόν από το Π∆Ε.  

Η δηµόσια συνεισφορά σε κάθε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη θα 

καταβάλλεται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Για την εγγραφή 

σε ενάριθµο του Π∆Ε θα προηγείται η αξιολόγηση της αίτησης 

χρηµατοδότησης από τον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) και η έκδοση απόφασης ένταξής της 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-

2013». 

Με βάση την απόφαση αυτή η συνολική δηµόσια δαπάνη της πράξης θα 

εγγράφεται σε ενάριθµο στο Π∆Ε από το οποίο και διατίθενται πιστώσεις 

στο λογαριασµό του Φορέα Χρηµατοδότησης της πράξης στην Τράπεζα της 

Ελλάδας. Με εντολή του Φορέα Χρηµατοδότησης προς την Τράπεζα της 

Ελλάδας οι πιστώσεις αυτές θα κατανέµονται σε επί µέρους πράξεις και οι 

υπόλογοι διαχειριστές θα προχωρούν σε χρεώσεις του λογαριασµού της 

Πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους 

αναδόχους θα βαρύνουν το λογαριασµό της Συλλογικής Απόφασης της 

Πράξης. Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

οι πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος θα µεταφέρονται στο λογαριασµό 

του δικαιούχου. Οι κινήσεις αυτές της χρηµατοδότησης θα καταχωρίζονται 

στο ΟΠΣ και είναι άµεσα διαθέσιµες στην Αρχή Πιστοποίησης, η οποία και 

θα παρακολουθεί την οµαλή διακίνηση των χρηµατοδοτήσεων προς τους 

δικαιούχους.  

Στο επίπεδο του δικαιούχου µε την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και την εγγραφή σε ενάριθµο στο 

Π∆Ε, η οικονοµική υπηρεσία του θα ανοίξει ειδική οικονοµική µερίδα – 

λογαριασµό στον προϋπολογισµό (για την είσπραξη της δηµόσιας 

συνεισφοράς στους κωδικούς των εσόδων και για τις πληρωµές στους 

κωδικούς των εξόδων). Έτσι για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη θα 

τηρείται στο λογιστικό σύστηµα του δικαιούχου διακριτή λογιστική µερίδα. 

Με την έκδοση κάθε παραστατικού από το δικαιούχο (έκθεση ανάληψης 

δαπάνης, εντολή πληρωµής, επιταγή) γίνεται ενηµέρωση των λογαριασµών 
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του έργου και των αντίστοιχων βιβλίων. Στο λογαριασµό αυτό της πράξης 

καταχωρείται κάθε παραστατικό που εκδίδεται  (ενηµερώνονται οι κωδικοί 

του λογαριασµού του έργου ή της λογιστικής κωδικοποίησης και τα 

αντίστοιχα βιβλία).  

Η χρηµατοδότηση των λογαριασµών των έργων θα πραγµατοποιείται 

µηνιαίως µε εντολή του ΥΠΑΑΝ προς την Τράπεζα της Ελλάδας µε βάση τις 

προτάσεις του ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ). Οι λογαριασµοί των έργων που τηρούνται στην 

Τράπεζα της Ελλάδας θα εξοφλούνται µε επιταγές των υπόλογων 

διαχειριστών φυσικών ή νοµικών προσώπων σε βάρος των αναλυτικών 

λογαριασµών. 

Οι δικαιούχοι θα έχουν την ευθύνη µέχρι την 15η Νοεµβρίου κάθε έτους 

για την υποβολή προτάσεων προγραµµατισµού της χρηµατοδότησης των 

πράξεων τους. Ειδικότερα τα στοιχεία που θα δίδονται θα είναι: οι 

προτεινόµενες πιστώσεις της πράξης για όλο το έτος κα οι εκτιµώµενες 

δαπάνες της πράξης για κάθε µήνα του έτους.  

Οι προτάσεις θα καταρτίζονται σε συνεργασία των δικαιούχων µε τις 

αρµόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών και Βουλής. Κατά τη 

διαδικασία αυτή ο ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) θα καθοδηγεί τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες 

λαµβάνοντας υπόψη τους ετήσιους στόχους που πρέπει να ικανοποιεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  

Οι προτάσεις χρηµατοδότησης θα συνοδεύονται από στοιχεία του/ των 

υπόλογων διαχειριστών (είδος, επωνυµία και ΑΦΜ) και τον αντίστοιχο 

λογαριασµό της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και το υποκατάστηµα 

µέσω του οποίου γίνονται οι πληρωµές.  

Ο ΕΦ∆ ΚΑΠΕ θα εξετάζει και θα επιβεβαιώνει τις προτάσεις 

χρηµατοδότησης των έργων και θα καταχωρεί τα αναγκαία στοιχεία στο 

ΟΠΣ. Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται µέχρι τις 30 Νοεµβρίου κάθε 

έτους.  

Τα καταχωρηµένα στοιχεία των πιστώσεων του ΟΠΣ θα επιβεβαιώνονται 

από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων και θα ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων η 

οποία θα µεριµνά για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης των ετήσιων 

πιστώσεων των πράξεων του επόµενου έτους µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου.  

Τονίζεται επίσης ότι θα επιτρέπεται η ανάληψη προκαταβολών για την 

κάλυψη περιορισµένου ύψους δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 

λόγω δαπάνες είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση 

κάθε έργου θα γίνεται εντός των ορίων της ετήσιας πίστωσης του. 
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5.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγµατοποιείται 

µέσω διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων που θα διενεργούνται από 

τα αρµόδια στελέχη του ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ). Η επαλήθευση του υλοποιηθέντος 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κατά τη διαδικασία υλοποίησης των 

έργων γίνεται υποχρεωτικά στο σύνολο των ενταγµένων πράξεων. Στην 

διαδικασία επαλήθευσης µπορούν να συµµετέχουν και στελέχη της ΕΥ∆ 

ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Για τις ανάγκες τις παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της πράξης ο 

ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) µπορεί να προβαίνει σε επιτόπιες τεχνικές επισκέψεις σε όποιο 

στάδιο του έργου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Στην περίπτωση που το υλοποιηθέν έργο της βιοκλιµατικής αναβάθµισης 

µετά από έλεγχο/επιθεώρηση του ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) αποκλίνει από τα οριζόµενα 

στην απόφαση ένταξης ο ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ): 

• Κοινοποιεί εγγράφως στον δικαιούχο το αποτέλεσµα του 

ελέγχου/επιθεώρησης εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από 

την σύνταξής της για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. 

• Εκδίδει απόφαση επί των αντιρρήσεων εντός δεκαπέντε ηµερών(15) 

από την υποβολή τους. 

• Προβαίνει στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή και 

δηµόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει 

πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου καταχωρώντας τις 

αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. 

• ∆ιαβιβάζει την Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης στον αρµόδιο 

διατάκτη για την έκδοση της Απόφασης Ανάκτησης του συνόλου ή 

µέρους της χρηµατοδότησης. 

Για την διαδικασία ανάκτησης των παρανόµως καταβληθέντων ποσών 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ 

540/Β΄/27.03.08) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆). 

 

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου 

θα συνταχθεί, από τον ∆ικαιούχο πλήρης Έκθεση Επίτευξης Βιοκλιµατικών 

Στόχων µε τους απαιτούµενες υπολογισµούς και τις µετρήσεις 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ή οποία θα συνυποβάλλεται µε την Έκθεση Ολοκλήρωσης 

της πράξης από τον ∆ικαιούχο. Στην έκθεση επίτευξης βιοκλιµατικών 

στόχων θα αξιολογείται το αποτέλεσµα της υλοποίησης της βιοκλιµατικής 

παρέµβασης/έργου στο µικροκλίµα της περιοχής και θα υπολογίζονται οι 

δείκτες παρακολούθησης του προγράµµατος. Η έκθεση ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης ο ∆ικαιούχος υποβάλλει 
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στον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης συνοδευόµενη από την 

αναγκαία τεκµηρίωση. Στην Έκθεση περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό 

αντικείµενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν, το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το 

εγκεκριµένο και το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, προκειµένου ο 

ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) να οριστικοποιήσει το συγχρηµατοδοτούµενο φυσικό και 

οικονοµικό αντικείµενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων 

που είχε αναλάβει ο ∆ικαιούχος µε την Απόφαση Ένταξης της πράξης και 

το Σύµφωνο Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης. Οι απαιτούµενοι 

υπολογισµοί και οι µετρήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν από 

εξειδικευµένο στο αντικείµενο εργαστήριο, που διαθέτει τον κατάλληλο 

εξοπλισµό και εµπειρία. 

Η έκθεση µε τους απαιτούµενους υπολογισµούς και µετρήσεις ελέγχεται 

από τον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) και στην περίπτωση που η απόκλιση από τους δείκτες 

είναι: 

• Αρνητική και µικρότερη ή ίση του 20% τότε δεν υπάρχει επίπτωση 

στην χρηµατοδότηση της πράξης 

• Αρνητική  και κυµαίνεται µεταξύ 20% και 40% τότε γίνεται 

δηµοσιονοµική διόρθωση για την ακύρωση του µέρους της 

χρηµατοδότησης της πράξης που αντιστοιχεί στο ποσοστό της 

απόκλισης. 

• Αρνητική και µεγαλύτερη από 40% τότε γίνεται δηµοσιονοµική 

διόρθωση για την ακύρωση του συνόλου της χρηµατοδότησης της 

πράξης που έλαβε ο ∆ικαιούχος.  

 

Η πράξη ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης 

από τον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) µετά από έγκριση του Ειδικού Γραµµατέα ο οποίος 

προΐσταται της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 

5.5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της 

προθεσµίας των 36 µηνών οι δικαιούχοι µπορούν να αιτούνται 

τεκµηριωµένα στον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) την παράταση της ολοκλήρωσης της 

πράξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση σε 

χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

36µηνης προθεσµίας η οποία ξεκινά από την ηµεροµηνία παράδοσης της 

Υπουργικής Απόφαση ένταξης και να ικανοποιεί τα οριζόµενα στο Κεφ 

4.3.4.. Το αίτηµα παράτασης εξετάζεται και εγκρίνεται από το ΚΑΠΕ µετά 

από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Παράταση δίνεται µόνο 
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του 

δικαιούχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.  

 

5.6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι µεταβολές αυτές δεν συνιστούν σηµαντική τροποποίηση της πράξης, 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 57 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης µπορεί να προκύψει: 

• Από το δικαιούχο, µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος τροποποίησης 

τής πράξης στον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ). Στο αίτηµα θα πρέπει να αναφέρονται 

τα σηµεία τροποποίησης και να τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι 

τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Στο αίτηµα επισυνάπτονται όλα 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την ανάγκη 

τροποποίησης. 

• Από τον ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ), κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και 

περιοδικής αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της πράξης στην 

περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως 

αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης.  

 
Στην περίπτωση που διαφοροποιούνται στοιχεία της απόφασης ένταξης, 
όπως:  

• η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου, 

• το φυσικό  αντικείµενο της πράξης, 

• τα στοιχεία της συνολικής δηµόσιας δαπάνης της πράξης,  

• ο δικαιούχος ή ο φορέας χρηµατοδότησης, 

• ή άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ∆Α ή του ΕΦ∆ θεωρούνται 

ουσιώδη,  

τότε ο ΕΦ∆ (ΚΑΠΕ) επαναξιολογεί την πράξη µε βάση τα κριτήρια ένταξης 

κατά τα αναφερόµενα στο Κεφ. 4.4. Προκειµένου η τροποποίησή της 

πράξης να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει το νέο αποτέλεσµα της αξιολόγησης 

να µην αλλάζει τη σειρά κατάταξής της πρότασης σε σχέση µε τις 

απορριφθείσες προτάσεις ή να συνεχίσει να έχει συνολικό βαθµό 

µεγαλύτερο της ορισθείσας βάσης πάνω από την οποία οι προτάσεις 

εντάσσονται προς χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Βιοκλιµατικές 

Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων». 
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5.7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι δείκτες παρακολούθησης, εκροών και περιβάλλοντος του Προγράµµατος 

δίνονται στους παρακάτω Πίνακες.  

Οι δείκτες αυτοί υποχρεωτικά θα αποτυπώνονται στο Τεχνικό ∆ελτίο 

της Πράξης.   

 
 Πίνακας 1 

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

9224 Αύξηση Χώρων Πρασίνου m2 

9227 Αναπλάσεις και Αναβαθµίσεις περιοχών m2 

 
Πίνακας 2 

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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I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (Π2) 

II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

III. ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Λ_1 

IV. ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Λ_2 

V. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
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Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (Π2) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1. Μελέτη διαµόρφωσης      

1.2. Μελέτη κτηρίου      

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.1. Τοπογραφική αποτύπωση       

2.2. Η/Μ µελέτη      

2.3. Φυτοτεχνική µελέτη      

2.4. Κυκλοφοριακή µελέτη- 
σήµανση  

     

2.5. Μελέτη αποχέτευσης όµβριων       

2.6. Στατική µελέτη      

2.7. ΦΑΥ_ΣΑΥ       

2.8. Τεύχη δηµοπράτησης      

       Άλλες µελέτες 
 

     

3.Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ- 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.1. Περιβαλλοντικών όρων       

3.2. Αρχαιολογικής 
υπηρεσίας(εντός ορίων 
αρχαιολογικού χώρου ή 
ιστορικού τόπου (άρθρο 14, 
παρ. 2 & άρθρο 13, παρ. 1 / 
άρθρο 16 ν.3028.02 ή  
πλησίον αρχαίου ή νεώτερου 
µνηµείου (άρθρο 10, παρ. 3 
ν.3028.02). 

     

3.3. ∆ασικής  
υπηρεσίας(σε δάση, δασικές 
εκτάσεις και άλση) 

     

3.4. Κυκλοφοριακών παρεµβάσεων      

3.5. ΕΠΑΕ      

3.6. Καταλληλότητας χώρου 
παιδικής χαράς 

     

3.7. Οικοδοµική άδεια      

3.8. Γνωµοδότηση ∆ήµου για 
παρέµβαση σε κοινόχρηστο 
χώρο που συντηρεί 

     

       Άλλες αδειοδοτήσεις      

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4.1. Οριογραµµών αιγιαλού και 
παραλίας  

     

4.2. Οριοθέτηση ρέµατος ή 
ποταµού 

     

5. ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.1. ∆ιέλευση δικτύου  
∆ΕΗ,/έγκριση για  µεταβολή  

     

5.2. ∆ιέλευση δικτύου  
ΕΠΑ,/έγκριση για  µεταβολή 

     

5.3. ∆ιέλευση δικτύου  
ΟΤΕ/έγκριση για  µεταβολή 

     

5.4. ∆ιέλευση δικτύου  ύδρευσης 
/έγκριση για  µεταβολή 

     

5.5. ∆ιέλευση δικτύου  
αποχέτευσης-οµβρίων 
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6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6.1. Στοιχεία κυριότητας/ δικαίωµα 
παρέµβασης 

     

6.2. Αποµάκτρυνση υφισταµένων 
δραστηριοτήτων  

     

6.3. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας 
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ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

Κ.Σ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Α.Σ.1 Απόσπασµα ισχύοντος Ρυµοτοµικού Σχεδίου 

της περιοχής 
Αποτύπωση των ισχυόντων για την 
περιοχή µελέτης πολεοδοµικών 
δεδοµένων, όρων δόµησης και κανονισµών 
ώστε να αποφευχθούν ασυµβατότητες µε 
την προτεινόµενη επέµβαση 

Επισήµανση τυχόν διαφοροποιήσεων του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου σε σχέση µε τα υλοποιηµένα. 
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Α.Σ.2 Εντοπισµός της περιοχής παρέµβασης στον 
αστικό ιστό (σε αεροφωτογραφίες, χάρτες, 
google-maps, google-earth, κτλ) 

Αποτύπωση της περιοχής µελέτης µέσα 
στον αστικό ιστό. Η περιοχή παρέµβασης 
θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο σύνολό 
της, ενώ η έκταση της πόλης που θα 
απεικονίζεται αφήνεται στην κρίση του 
µελετητή. 

Χάρτης όπου θα επισηµαίνονται: 
• η θέση της περιοχής επέµβασης στον αστικό ιστό,  
• οι θέσεις των βασικότερων δηµόσιων κτηρίων,  
• οι βασικοί υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι 

πρασίνου 
• στοιχεία σχετιζόµενα µε την κυκλοφοριακή ροή και τη 

στάθµευση των οχηµάτων (κατευθύνσεις δρόµων, 
σταθµοί ΜΜΜ, χώροι στάθµευσης, κτλ) 

• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο κατά τη γνώµη 
των µελετητών, µπορεί να συµβάλει στην ακριβή 
καταγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης 
και να δώσει πληροφορίες για τη σκοπιµότητα και την 
αξιολόγηση του έργου. 
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Κ.Σ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Α.Σ.3 Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης της περιοχής 

παρέµβασης, όπως αυτή είναι σήµερα, σε 
κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη κατά την κρίση 
µελετητή, ανάλογα µε το µέγεθος της περιοχής 
παρέµβασης. 

Αποτύπωση της περιοχής παρέµβασης 
όπως αυτή είναι σήµερα, µε όλες τις 
λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες και 
χρήσιµες για την αξιολόγηση των 
βιοκλιµατικών παραµέτρων σχεδιασµού. 

Tοπογράφηση µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που 
µπορεί να είναι χρήσιµες για τη βιοκλιµατική και 
αρχιτεκτονική αξιολόγηση. Κατ’ ελάχιστο θα περιλαµβάνεται 
απεικόνιση των ακόλουθων: 
• οριοθέτηση και εµβαδοµέτρηση της περιοχής 

παρέµβασης, 
• βασικά υψόµετρα, αν και όπου αυτά απαιτούνται κατά 

την κρίση του µελετητή, 
• βασικές διαστάσεις, αν και όπου αυτές απαιτούνται κατά 

την κρίση του µελετητή, 
• αδόµητα οικόπεδα και κτήρια σε επαφή µε την περιοχή 

επέµβασης, µε τα υφιστάµενα και τα επιτρεπόµενα ύψη 
τους ή ορόφους και καταγραφή των χρήσεων των 
κτηρίων σε επαφή µε την περιοχή παρέµβασης, 

• υπάρχουσες διαµορφώσεις και προσδιορισµός των 
υλικών εδαφοκάλυψης, 

• στοιχεία που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους, 
δηλαδή: κλίµακες, υπάρχοντα φωτιστικά σώµατα, 
αστικός εξοπλισµός, περίπτερα, κοκ 

• υπάρχοντα στέγαστρα ή άλλου είδους σκίαστρα των 
ανοικτών κοινόχρηστων χώρων, 

• υπάρχουσες φυτεύσεις και δένδρα,  
• γενικά, κάθε πληροφορία που θα µπορούσε να 

χρησιµεύσει στην αποτύπωση των στοιχείων που 
επιβαρύνουν θερµικά το περιβάλλον της περιοχής 
παρέµβασης. 
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Α.Σ.4 Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης της περιοχής 
παρέµβασης, όπως αυτή είναι σήµερα, σε 
κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη κατά την κρίση 
µελετητή, ανάλογα µε το µέγεθος της περιοχής 
παρέµβασης και φωτογραφική αποτύπωση. 

Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση 
της περιοχής παρέµβασης όπως αυτή είναι 
σήµερα, µε όλες τις λεπτοµέρειες που είναι 
αναγκαίες και χρήσιµες για την αξιολόγηση 
των βιοκλιµατικών παραµέτρων 
σχεδιασµού. 

Όπως το Α.Σ.3 µε την προσθήκη φωτογραφιών στο 
περίγραµµα του σχεδίου και ένδειξη των σηµείων 
φωτοληψίας. 
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Α.Σ.5 Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης της πρότασης 

σε κλίµακα 1:500 ή µικρότερη 
Απεικόνιση του συνόλου της πρότασης µε 
τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, αν αυτά έχουν 
αλλάξει από την υφιστάµενη κατάσταση 

Το σχέδιο Α.Σ.4 απαιτείται µόνο στην περίπτωση που η 
περιοχή παρέµβασης δε µπορεί αποδοθεί στο σύνολό της, 
στο σχέδιο Α.Σ.6.  
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 Α.Σ.6 Γενικό Σχέδιο ∆ιαµόρφωσης της πρότασης, 

σε κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη 
Απεικόνιση των βασικών στοιχείων της 
πρότασης. 

Απεικόνιση των ακόλουθων:  
•  οριοθέτηση και εµβαδοµέτρηση της περιοχής παρέµβασης, 
• βασικά υψόµετρα, σε σχέση µε τα υπάρχοντα υψόµετρα, 
κατά την κρίση του µελετητή, 

• βασικές διαστάσεις που απαιτούνται κατά την κρίση του 
µελετητή, 

    προτεινόµενες διαµορφώσεις και προσδιορισµός των 
υλικών εδαφοκάλυψης,  

• διατηρούµενα και νέα δένδρα και φυτεύσεις µε 
διαφορετική σήµανση µεταξύ διατηρούµενων και νέων1, 

• προβολή των προτεινοµένων (διατηρουµένων ή/και 
νέων) στεγάστρων στο έδαφος, µε διαφορετική σήµανση 
µεταξύ διατηρούµενων και νέων και επισήµανση των 
υψών τους, 

• θέσεις φωτιστικών σωµάτων,  
• συνοδευτικός πίνακας µε το επιστηµονικό και το κοινό 
όνοµα κάθε φυτού, ένα σύµβολο για κάθε είδος, ένας 
χρωµατικός συµβολισµός για την διάκριση των αειθαλών 
από τα φυλλοβόλα είδη και καταγραφή της ποσότητας 
κάθε είδους, 

• γενικά, κάθε πληροφορία που θα µπορούσε να 
χρησιµεύσει στην αποτύπωση των στοιχείων που 
βελτιώνουν θερµικά το περιβάλλον της περιοχής 
παρέµβασης. 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
1
 Σηµειώνεται πως τα νέα δένδρα θα πρέπει να σχεδιαστούν στο σχέδιο Α.Σ.5 µε πραγµατική διάµετρο κόµης σε στάδιο ωριµότητας. 
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Α.Σ.7 Τοµές και Όψεις σε κλίµακα κατά την κρίση 

του µελετητή 
Όπου απαιτούνται µε στόχο την 
πληρέστερη τεκµηρίωση της πρότασης και 
κυρίως σε στοιχεία που σχετίζονται µε 
προτάσεις βελτίωσης των κλιµατικών 
συνθηκών. 

Θα πρέπει να φαίνονται βασικά χαρακτηριστικά και 
στοιχεία που συνιστούν παράγοντες επιβάρυνσης/επίλυσης 
του κλιµατικού προβλήµατος της περιοχής, τα ύψη των 
περιβαλλόντων κτηρίων, τα στοιχεία σκίασης,κτλ. 
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Α.Σ.8 Σχέδια Λεπτοµερειών σε κλίµακα κατά την 
κρίση των µελετητών 

Απεικόνιση των λεπτοµερειών, 
βιοκλιµατικών στοιχείων/κατασκευών που 
αφορούν στη βελτίωση του µικροκλίµατος, 
αν και όπου απαιτούνται κατά την άποψη 
των µελετητών 
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Β.Μ.1 Ο µελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τη µέση 
µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε 
βάση τη χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος  στην περιοχή επέµβασης, το 
µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους.  Ο 
υπολογισµός θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
αφενός για την υπάρχουσα κατάσταση (πριν την 
επέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση 
µετά την επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά 
στοιχεία και από τη σύγκριση των αντίστοιχων 
αποτελεσµάτων να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται 
ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί.  

Μείωση της µέσης µεγίστης θερινής 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή 
επέµβασης και σε ύψος 1.80µ, κατά 
τουλάχιστον ενάµισι βαθµό.    

Ως µέση µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος ορίζεται ο 
γεωµετρικός µέσος της µεγίστης ηµερησίας θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος σε όλη την έκταση της περιοχής µελέτης. 
Παραδείγµατος χάριν εάν ο χώρος µελέτης αποτελείται από 
(i) δρόµους, µήκους κάθε δρόµου l(i), και µεγίστης 
ηµερησίας θερµοκρασίας δρόµου Τmx(i), η µέση µέγιστη 
θερµοκρασία υπολογίζεται από την σχέση Τmm= ∑(l(i) x 
Tmx(i)) /  ∑(l(i). Σηµειώνεται ότι η µεγίστη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος στους διαφόρους δρόµους της διαδροµής 
µπορεί να µην ταυτίζεται χρονικά. 
Στην πράξη, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο 
από τα υπάρχοντα λογισµικά (π.χ. κάποιο από αυτά που 
προτείνονται στον Οδηγό), κατάλληλα για την εκτίµηση 
βιοκλιµατικών παραµέτρων, τροφοδοτώντας το µε 
διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης  
κλιµατικά στοιχεία (π.χ. µετρήσεις του εγγύτερου 
µετεωρολογικού σταθµού για τη συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή). Τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας (τρισδιάστατη 
γεωµετρία, κάλυψη επιφανειών, βλάστηση) της περιοχής 
επέµβασης θα εισαχθούν επίσης στο λογισµικό. Η 
διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά την επέµβαση 
θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν και µετά, 
χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει στο 
λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την 
επέµβαση), µε τη βοήθεια του λογισµικού, θα 
προσοµοιωθεί, για κάθε στοιχείο (δρόµος, πλατεία)  της 
περιοχής επέµβασης, η θερµοκρασία περιβάλλοντος για το 
µεσηµέρι της θερµότερης (για το κάθε στοιχείο) ηµέρας του 
έτους. 
Τέλος, η µέση µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος 
θα υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, για 
τις καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση, και θα 
συγκριθούν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για να διαπιστωθεί 
αν επιτυγχάνεται  ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί. 

 
 
 



 

 
Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων  Σελίδα 72 από 92 

Κ.Σ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Υ
Π
Α
Ρ
Χ
Ο
Υ
Σ
Α
 Κ
Α
Ι 
Π
Ρ
Ο
Τ
Ε
ΙΝ

Ο
Μ
Ε
Ν
Η
 Κ
Α
Τ
Α
Σ
Τ
Α
Σ
Η
 Β.Μ.2 Ο µελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τις 

βαθµοώρες στην περιοχή επέµβασης, για µια 
τυπική ηµέρα του καλοκαιριού, για κάθε ώρα 
από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου και στη 
συνέχεια το τυπικό ηµερήσιο άθροισµα των 
βαθµοωρών βάσης 26 οC. Ο υπολογισµός θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφενός για την 
υπάρχουσα κατάσταση (πριν την επέµβαση) και 
αφετέρου για την κατάσταση µετά την 
επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία και από 
τη σύγκριση των  αποτελεσµάτων να προκύπτει 
ότι επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει τεθεί. 
 

Μείωση του τυπικού ηµερήσιου 
αθροίσµατος των βαθµοωρών βάσης 26 οC, 
της µέσης θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος της περιοχής, σε ύψος 1.80 
µ, κατά την θερινή περίοδο,  κατά 
τουλάχιστον 20%.  
 

Η µέση θερµοκρασία του περιβάλλοντος στην περιοχή την 
χρονική στιγµή (t), ορίζεται από την σχέση Τm(t)= ∑(l(i) x 
T(i,t)) /  ∑(l(i), όπου T(i,t), είναι η θερµοκρασία του δρόµου 
(i), την χρονική στιγµή (t). To ηµερήσιο άθροισµα των 
βαθµοωρών βάσης 26 οC (DH) υπολογίζεται από την σχέση 
: DH=∑ (Τm(t)-26)+, όπου ο δείκτης (+), υποδηλώνει ότι 
µόνο οι θετικές τιµές της  διαφοράς (Τm(t)-26), 
λαµβάνονται υπόψη, ενώ οι αρνητικές τιµές δεν 
αθροίζονται. Οι βαθµοώρες θα πρέπει να υπολογιστούν για 
κάθε ώρα, για το χρονικό διάστηµα από την ανατολή έως τη 
δύση του ηλίου.   
Στην πράξη, ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
κατάλληλο λογισµικό  (π.χ. κάποιο από αυτά που 
προτείνονται στον Οδηγό), τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα 
για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης  κλιµατικά 
στοιχεία. Η διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά 
την επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν 
και µετά, χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει 
στο λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την 
επέµβαση),  θα προσοµοιωθεί για κάθε στοιχείο της 
περιοχής επέµβασης η µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος,  
για κάθε ώρα από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου. 
Η  µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος για κάθε ώρα, καθώς 
και το  ηµερήσιο άθροισµα των βαθµοωρών βάσης 26 οC, θα 
υπολογιστούν χρησιµοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις, για 
τις καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση.  
Τέλος, τα αποτελέσµατα για το ηµερήσιο άθροισµα των 
βαθµοωρών βάσης 26 οC, για τις καταστάσεις πριν και µετά 
την επέµβαση, θα συγκριθούν ώστε να διαπιστωθεί αν 
επιτυγχάνεται  ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί. 
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Β.Μ.3 Ο µελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τη µέση 
χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας στο 
χώρο επέµβασης, µε βάση τη χωρική κατανοµή 
της θερµοκρασίας επιφάνειας στην περιοχή 
επέµβασης, το µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας 
του έτους.  Ο υπολογισµός θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί αφενός για την υπάρχουσα 
κατάσταση (πριν την επέµβαση) και αφετέρου 
για την κατάσταση µετά την επέµβαση, µε τα 
ίδια κλιµατικά στοιχεία και από τη σύγκριση των 
αντίστοιχων αποτελεσµάτων να προκύπτει ότι 
επιτυγχάνεται ο κλιµατικός στόχος που έχει 
τεθεί. 

Μείωση της µέσης χωρικής µέγιστης 
θερµοκρασίας επιφάνειας στον χώρο 
επέµβασης κατά τουλάχιστον 5 βαθµούς 
για την θερινή περίοδο σε σχέση µε την 
σηµερινή κατάσταση. 

Ως µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας ορίζεται ο 
γεωµετρικός µέσος της µέσης µεγίστης ηµερησίας 
θερµοκρασίας επιφάνειας σε όλα τα τµήµατα της περιοχής 
της µελέτης. Παραδείγµατος χάριν εάν ο χώρος µελέτης 
αποτελείται από (i) δρόµους µήκους l(i), και µέσης µεγίστης 
ηµερησίας θερµοκρασίας επιφάνειας Τmxs(i), η µέση 
χωρική µεγίστη θερµοκρασία υπολογίζεται από την σχέση 
Τmm= ∑(l(i) x Tmxs(i)) /  ∑(l(i).  Σηµειώνεται ότι η µεγίστη 
θερµοκρασία επιφάνειας στις διάφορες περιοχές της 
διαδροµής µπορεί να µην ταυτίζεται χρονικά. 
Στην πράξη, ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
κατάλληλο λογισµικό  (π.χ. κάποιο από αυτά που 
προτείνονται στον Οδηγό), τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα 
για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης  κλιµατικά 
στοιχεία. Η διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά 
την επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν 
και µετά, χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει 
στο λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την 
επέµβαση), µε τη βοήθεια του λογισµικού, θα προσοµοιωθεί 
για κάθε στοιχείο της περιοχής επέµβασης η θερµοκρασία 
επιφάνειας  για το µεσηµέρι της θερµότερης (για το κάθε 
στοιχείο) ηµέρας του έτους. 
Τέλος, η µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας θα 
υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, για τις 
καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση, και θα συγκριθούν 
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για να διαπιστωθεί αν 
επιτυγχάνεται  ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί. 
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Β.Μ.4 ∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται εθνικό η διεθνές 
πρότυπο µέτρησης της θερµικής άνεσης σε 
εξωτερικούς χώρους, επαφίεται στον µελετητή η 
επιλογή του δείκτη αξιολόγησης της θερµικής 
άνεσης. Ο δείκτης που θα χρησιµοποιηθεί θα 
πρέπει να περιλαµβάνει και αξιολογεί την 
επίδραση στον περιπατητή, της ηλιακής και 
θερµικής ακτινοβολίας, του άνεµου, της 
υγρασίας και της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
βελτίωση της τιµής του χρησιµοποιουµένου 
µέσου δείκτη θερµικής άνεσης κατά 15 % σε 
µέση τιµή κατά την περίοδο 10:00-18:00. Ο 
χρησιµοποιούµενος µέσος δείκτης θερµικής 
άνεσης θα πρέπει να υπολογιστεί αφενός για 
την υπάρχουσα κατάσταση (πριν την επέµβαση) 
και αφετέρου για την κατάσταση µετά την 
επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία και από 
τη σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων 
να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται ο κλιµατικός 
στόχος που έχει τεθεί. 

Βελτίωση των µέσων χωρικών επιπέδων 
θερµικής άνεσης κατά τουλάχιστον 15% 
σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα της 
άνεσης που επικρατούν στην περιοχή κατά 
την θερινή περίοδο πριν την εφαρµογή της 
µελέτης.  
 

O µέσος δείκτης θερµικής άνεσης σε ένα δρόµο κατά την 
χρονική στιγµή (t), υπολογίζεται µε βάση τα µέσα κλιµατικά 
χαρακτηριστικά στον δρόµο την ιδία χρονική στιγµή. Ο 
µέσος χωρικός δείκτης θερµικής άνεσης υπολογίζεται σαν ο 
γεωµετρικός µέσος  του µέσου δείκτη θερµικής άνεσης σε 
όλους τους δρόµους της µελέτης. Παραδείγµατος χάριν εάν 
ο χώρος µελέτης αποτελείται από (i) δρόµους, µήκους κάθε 
δρόµου l(i), και µέσου δείκτη θερµικής άνεσης ΤΗΑ(i), ο 
µέσος χωρικός δείκτης θερµικής άνεσης υπολογίζεται από 
την σχέση ΤΗΑm= ∑(l(i) x THA(i)) /  ∑(l(i). 
Στην πράξη, ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει 
κατάλληλο λογισµικό  (π.χ. κάποιο από αυτά που 
προτείνονται στον Οδηγό), τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα 
για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης  κλιµατικά 
στοιχεία για µια τυπική καλοκαιρινή ηµέρα. Η 
διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά την επέµβαση 
θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν και µετά, 
χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει στο 
λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την 
επέµβαση), µε τη βοήθεια του λογισµικού, θα υπολογιστεί 
για κάθε στοιχείο της περιοχής επέµβασης ο µέσος δείκτης 
θερµικής άνεσης κατά τη χρονική περίοδο 10:00-18:00 της 
τυπικής καλοκαιρινής ηµέρας. 
Τέλος, ο µέσος χωρικός δείκτης θερµικής άνεσης θα 
υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, για τις 
καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση, και θα συγκριθούν 
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για να διαπιστωθεί αν 
επιτυγχάνεται  ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί.  
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Β.Μ.5 Ο µελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει το πεδίο 
του ανέµου σε κάθε σηµείο την περιοχής 
επέµβασης, για µία τυπική καλοκαιρινή ηµέρα 
κατά την περίοδο 10:00-18:00. Ο υπολογισµός 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφενός για την 
υπάρχουσα κατάσταση (πριν την επέµβαση) και 
αφετέρου για την κατάσταση µετά την 
επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία. Η 
αποτύπωση του πεδίου του ανέµου θα 
χρησιµοποιηθεί στην εκτίµηση του 
προαναφερθέντος δείκτης θερµικής άνεσης, 
καθώς και για την εξαγωγή συµπερασµάτων για 
τη µεταβολή στη ροή του αέρα που πιθανόν 
προκαλεί η επέµβαση όταν αυτή έχει επιπλέον 
στόχο την ανεµοπροστασία. 

Βελτίωση της θερµικής άνεσης και 
ανεµοπροστασία. 

Ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλο 
λογισµικού  (π.χ. κάποιο από αυτά που προτείνονται 
στον Οδηγό), τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για 
την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης  κλιµατικά 
στοιχεία για µια τυπική καλοκαιρινή ηµέρα. Η 
διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά την 
επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για 
πριν και µετά, χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που 
θα εισάγει στο λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και 
µετά την επέµβαση), θα προσοµοιωθεί σε  κάθε  
στοιχείο της επιφάνειας το διάνυσµα (ταχύτητα και 
διεύθυνση) του ανέµου κατά τη χρονική περίοδο 
10:00-18:00 της τυπικής καλοκαιρινής ηµέρας. 
Τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν αφενός για 
τον υπολογισµό του προαναφερθέντος δείκτη 
θερµικής άνεσης και αφετέρου για την αποτύπωση 
της µεταβολής στη ροή του αέρα που προκαλεί η 
επέµβαση.  
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Τ.1 Τεύχος Περιγραφής Έργου. Περιγραφή όλων των παραµέτρων και 
στοιχείων που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση της πρότασης. 

Το Τεύχος Τ.1 θα περιλαµβάνει τα υποτεύχη: 
 
Τ.1.1 Tεχνική Περιγραφή του Έργου 
Τ.1.2 Φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής 

παρέµβασης 
Τ.1.3 Πίνακα περιγραφής των υπαρχόντων και των 

προτεινόµενων υλικών εδαφοκάλυψης 
Τ.1.4 Τεκµηρίωση του Βιοκλιµατικού-Θερµικού 

προβλήµατος της περιοχής 
Τ.1.5 Τεκµηρίωση επιλογής δένδρων-φυτών 
Τ.1.6 Τεχνική περιγραφή αρχιτεκτονικής πρότασης 
Τ.1.7 Τεχνική Περιγραφή Βιοκλιµατικής Μελέτης 
Τ.1.8 Σµίκρυνση όλων των προαναφερθέντων 

σχεδίων και όποιων άλλων σχεδίων 
προσκοµίσουν προς αξιολόγηση οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι σε κόλλες Α4.  

Η Περιγραφή των στοιχείων του Τεύχους Τ.1 
δίνονται στις επόµενους παραγράφους. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.1  
 
Τ.1.1 Tεχνική Περιγραφή του Έργου 
 
Η Τεχνική Περιγραφή είναι επιθυµητό να περιλαµβάνει κείµενο που δε θα 
ξεπερνά τις 20 σελίδες και πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες, 
επεξηγηµατικά σκαριφήµατα ή ό,τι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο για την 
υποστήριξη της πρότασης από τους µελετητές. 
 
Τ.1.2 Λεπτοµερής Φωτογραφική Αποτύπωση της Περιοχής 

Παρέµβασης 
 
Αποτύπωση µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια της περιοχής 
παρέµβασης, µε σκοπό τη σύγκρισή της µε την προτεινόµενη κατάσταση 
αλλά και επαλήθευση των στοιχείων που έχουν περιγραφεί-αποτυπωθεί 
στις προαναφερθείσες µελέτες, µε έγχρωµες φωτογραφίες. Απαραιτήτως 
θα πρέπει να απεικονίζονται:  
• τα υλικά εδαφοκάλυψης,  
• τα δένδρα,  
• τα γειτονικά κτήρια,  
• οι κατασκευές ειδικών διαµορφώσεων και  
όλα τα στοιχεία τα οποία συµβάλουν στην υποβάθµιση του µικροκλίµατος 
και της αισθητικής εικόνας της περιοχής επέµβασης. 
 
Τ.1.3 Πίνακας περιγραφής των υπαρχόντων και των προτεινόµενων 

υλικών εδαφοκάλυψης 
 
Ο Πίνακας θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 
• πλήρη περιγραφή του υλικού και του τρόπου τοποθέτησής του, 
• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται το υλικό αυτό στη 

σηµερινή κατάσταση, σε τετραγωνικά µέτρα,  
• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται κάθε υλικό, 

εκφρασµένο σαν επί τοις εκατό ποσοστό της συνολικής έκτασης της 
περιοχής παρέµβασης 

•  φωτογραφία του υλικού,  
• επισήµανση αν το υλικό αυτό είναι συµβατικό ή ψυχρό. 

Οµοίως για τα υλικά που περιλαµβάνει η πρόταση: 
• πλήρης περιγραφή του υλικού και του τρόπου τοποθέτησής του,  
• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται το υλικό αυτό στην 

προτεινόµενη κατάσταση, σε τετραγωνικά µέτρα,  
• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται κάθε υλικό, 

εκφρασµένο σαν επί τοις εκατό ποσοστό της συνολικής έκτασης της 
περιοχής παρέµβασης 

• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζονται ψυχρά, φωτο-
καταλυτικά ή/και θερµο-χρωµικά υλικά, εκφρασµένο σαν επί τοις 
εκατό ποσοστό της συνολικής έκτασης της περιοχής παρέµβασης 

•  φωτογραφία του υλικού,  
• επισήµανση αν το υλικό αυτό είναι συµβατικό ή ψυχρό. 
 



 

 
Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών 
Χώρων  Σελίδα 78 από 92 

Τ.1.4 Τεκµηρίωση του Βιοκλιµατικού-Θερµικού προβλήµατος της 
περιοχής 

Με µετρήσεις ή προσοµοιώσεις θερµοκρασίας στην περιοχή παρέµβασης και 
στην ευρύτερη αστική περιοχή. 
 
Τ.1.5 Τεκµηρίωση επιλογής δένδρων-φυτών 
Ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση µε την επίτευξη των 
βιοκλιµατικών στόχων του προγράµµατος και των προτεραιοτήτων του 
σχεδιασµού. 
 
Τ.1.6 Τεχνική Περιγραφή Βιοκλιµατικής Μελέτης 
Επεξήγηση των διαδικασιών προσοµοιώσεων, αναφορά στα δεδοµένα και 
στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη βιοκλιµατική µελέτη. Ειδικότερα, 
στην βιοκλιµατική µελέτη απαιτείται: 

Α. Να πραγµατοποιηθούν προσοµοιώσεις ώστε να διαπιστωθούν τα 

κλιµατικά οφέλη που θα προκύψουν από το όλο σχεδιασµό τόσο κατά 

την χειµερινή όσο και κατά την θερινή περίοδο. Απαιτούνται 

υπολογισµοί του θερµικού καθεστώτος πριν την εφαρµογή των 

προτεινόµενων µέτρων καθώς και µετά την εφαρµογή τους.             

Οι υπολογισµοί θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν τόσο για θερινές όσο 

και χειµερινές συνθήκες µε το ίδιο υπολογιστικό εργαλείο.                 

Οι προσοµοιώσεις θα πρέπει να αφορούν την χωρική και χρονική 

µεταβολή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, της ταχύτητας και 

διεύθυνσης του άνεµου σε ύψη 1.80µ σε κάθε χώρο, καθώς και της 

θερµοκρασίας επιφάνειας σε κάθε τµήµα και θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν για τυπικές χειµερινές και θερινές κλιµατικές 

συνθήκες που θα επιλέγουν από τον µελετητή. Η επιλογή των 

κλιµατικών οριακών συνθηκών θα πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς. 

Εφόσον το επιθυµεί ο µελετητής, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

περισσότερες του ενός συνόλου οριακές κλιµατικές συνθήκες, η και 

πραγµατικές χρονοσειρές κλιµατικών δεδοµένων. Θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν τα ιδία αδιατάρακτα κλιµατικά στοιχεία εισόδου, 

(οριακές συνθήκες), για τις προσοµοιώσεις του θερµικού καθεστώτος 

πριν και µετά την εφαρµογή των µέτρων, π.χ. ιδία θερµοκρασία, 

ταχύτητα και διεύθυνση του άνεµου στα όρια του χώρου 

προσοµοίωσης.  Η παραγωγή ανθρωπογενούς θερµότητας στην 

περιοχή µελέτης δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Απαιτείται να 

συνταχθεί ειδική έκθεση όπου θα παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα 

στοιχεία της µελέτης καθώς και τα κλιµατικά πλεονεκτήµατα που 

προκύπτουν. Η παρουσίαση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση των αποτελεσµάτων από 

ανεξαρτήτους εκτιµητές. Τα αποτελέσµατα της όλης προσοµοίωσης 

µπορούν να παρουσιαστούν µε την µεθοδολογία και τα 

χαρακτηριστικά που επιθυµεί ο µελετητής. 
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Β. Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων πριν και µετά την εφαρµογή των 

µέτρων που να αποδεικνύεται µείωση της µέσης µεγίστης θερινής 

θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και σε ύψος 

1.80µ, κατά τουλάχιστον ενάµισι βαθµό. Οι τυπικές θερινές κλιµατικές 

συνθήκες για τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η σύγκριση µπορούν να 

επιλέγουν από τον µελετητή εφόσον δικαιολογηθούν επαρκώς. 

Γ. Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων πριν και µετά την εφαρµογή των 

µέτρων που να αποδεικνύεται µείωση του τυπικού ηµερήσιου 

αθροίσµατος των βαθµοωρών βάσης 26οC, της µέσης θερµοκρασίας 

του περιβάλλοντος της περιοχής, σε ύψος 1.80 µ, κατά την θερινή 

περίοδο, κατά τουλάχιστον 20%. Οι τυπικές θερινές κλιµατικές 

συνθήκες για τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η σύγκριση  θα πρέπει να 

είναι όµοιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στο Α. παραπάνω. 

∆. Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων πριν και µετά την εφαρµογή των 

µέτρων που να αποδεικνύεται µείωση της µέσης χωρικής µεγίστης 

θερµοκρασίας επιφάνειας στα τµήµατα της περιοχής µελέτης κατά 

τουλάχιστον 5 βαθµούς για την θερινή περίοδο σε σχέση µε την 

σηµερινή κατάσταση, για τις ίδιες τυπικές θερινές κλιµατικές συνθήκες 

που χρησιµοποιήθηκαν στο Α. παραπάνω. 

Ε. Με βάση τα αποτελέσµατα θα πρέπει να υπολογιστεί η βελτίωση των 

συνθηκών της θερµικής άνεσης ιδίως κατά την θερινή περίοδο και να 

συνταχθεί σχετική έκθεση όπου θα αποδεικνύεται βελτίωση των 

µέσων χωρικών ηµερήσιων επιπέδων θερµικής άνεσης κατά 

τουλάχιστον 15% σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα της άνεσης 

που επικρατούν στην περιοχή κατά την θερινή περίοδο πριν την 

εφαρµογή της µελέτης. Οι τυπικές θερινές κλιµατικές συνθήκες για τις 

οποίες θα πραγµατοποιηθεί η σύγκριση  θα πρέπει να είναι όµοιες µε 

αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στο Α. παραπάνω. 
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ΙΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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IV ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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V. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Κλιµατική απόδοση υλοποιηµένων παρεµβάσεων 

Mε την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του έργου, απαιτείται η 

διεξαγωγή µετρήσεων στην περιοχή παρέµβασης από το ∆ικαιούχο, ώστε 

να διαπιστωθεί η κλιµατική απόδοση της υλοποίησης του έργου της 

βιοκλιµατικής αναβάθµισης.  

Οι µετρήσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν επί τριήµερο και για την 

χρονική περίοδο 8:00-20:00, για Συνθήκες Καθαρού Ουρανού. 

Θα µετρηθούν οι παρακάτω παράµετροι: 

o Κατανοµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος σε όλη την περιοχή 

παρέµβασης σε ύψος 1.80 µέτρα από το έδαφος, 

o Κατανοµή της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου σε ύψος 3 

µέτρων από το έδαφος, 

o Θερµογράφηση της περιοχής παρέµβασης ανά ώρα, για τη µέτρηση 

της επιφανειακής θερµοκρασίας, 

o Κατανοµή της υγρασίας σε ύψος 1.80 µέτρα, από το έδαφος. 

Ταυτόχρονα πρέπει να ευρεθούν ή να µετρηθούν τα αντίστοιχα δεδοµένα 

της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την περίοδο της µέτρησης.  

Στη συνέχεια, οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν 

προσοµοιώσεις βάσει δυναµικών προσοµοιωτικών µοντέλων (ενδεικτικά 

εργαλεία προσοµοίωσης δίνονται στον Οδηγό Μελετών), της χωρικής και 

χρονικής κατανοµής της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος καθώς και της 

θερµοκρασίας επιφάνειας της περιοχής παρέµβασης για τις ίδιες οριακές 

συνθήκες που µετρήθηκαν. Στόχος των προσοµοιώσεων είναι να 

διαπιστωθεί η υπολογιστική ακρίβεια του χρησιµοποιουµένου µοντέλου. Το 

υπολογιστικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι έγκυρο 

και ακριβές και να αποδεικνύεται η µέχρι σήµερα χρήση του από την διεθνή 

κοινότητα. 

Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων θα πρέπει να συγκριθούν αναλυτικά 

µε τις αντίστοιχες µετρήσεις και να διαπιστωθεί η σχετική ταύτιση 

µετρήσεων και προσοµοιώσεων και άρα η ακρίβεια του µοντέλου για όλη 

την περιοχή και για όλη τη χρονική διάρκεια που αναφέρονται οι τυπικές 

µετρήσεις. Επιτυχηµένη και αποδεκτή θεωρείται µια προσοµοίωση 

όταν η διαφορά ανάµεσα στις πειραµατικές και προσοµοιωµένες 

τιµές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος καθώς και της θερµοκρασίας 

επιφάνειας, δεν ξεπερνά τον 1οC. 

Εφόσον αποδειχθεί η ακρίβεια των προσοµοιώσεων απαιτείται να 

πραγµατοποιηθούν νέες προσοµοιώσεις ώστε να διαπιστωθούν τα κλιµατικά 
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οφέλη που θα προκύψουν από το σχεδιασµό κατά τη θερινή περίοδο. 

Απαιτούνται υπολογισµοί του θερµικού καθεστώτος µετά την εφαρµογή 

των υλοποιηµένων µέτρων, για τις ίδιες κλιµατικές συνθήκες, για τις ίδιες 

ακριβώς οριακές συνθήκες και µε το ίδιο λογισµικό που είχε χρησιµοποιηθεί 

κατά την υποβολή της πρότασης  

Με βάση τους αναθεωρηµένους υπολογισµούς της τελικής 

κατάστασης θα υπολογιστούν όλοι οι υποχρεωτικά απαιτούµενοι 

κλιµατικοί δείκτες και θα συγκριθούν µε τους αντίστοιχους για την 

αρχική κατάσταση. 

Εξοικονόµηση ενέργειας στην περιοχή παρέµβασης- Μείωση 

εκποµπών CO2 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί υπολογισµός της 

εξοικονοµούµενης ενέργειας στην περιοχή καθώς και της αντίστοιχης 

µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Η µεθοδολογία που θα 

πρέπει να ακολουθείται κατά τους υπολογισµούς των δυο αυτών 

παραµέτρων είναι προσεγγιστική αλλά ικανοποιητικά ακριβής και αναλύεται 

παρακάτω. 

Α) Για την τυπική ηµέρα του θέρους τα κλιµατικά δεδοµένα της οποίας 

χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των βαθµοωρών κλιµατισµού, θα 

δηµιουργηθούν µέσα ωριαία κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής για την πριν 

και την µετά την βιοκλιµατική αναβάθµιση κατάσταση. Τα δεδοµένα θα 

προκύψουν από τα αποτελέσµατα των αντίστοιχων προσοµοιώσεων της 

θερµοκρασιακής κατάστασης στην περιοχή µελέτης πριν και µετά την 

αναβάθµιση. ∆εδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας θα ληφθούν από τον 

πλησιέστερο κλιµατολογικό σταθµό. 

 

Β) Με βάση τις ωριαίες τιµές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος που έχουν 

µετρηθεί στον πλησιέστερο µετεωρολογικό σταθµό θα υπολογιστούν οι 

βαθµοώρες κλιµατισµού µε βάση τους 26οC για την τυπική αυτή ηµέρα, 

(ΒΚ1) αλλά και για το σύνολο της θερινής περιόδου (ΒΚ2). Θα υπολογιστεί 

το πηλίκο Ψ = ΒΚ2/ΒΚ1 . 

 

Γ) Θα επιλεγούν δυο τυπικά κτίρια της περιοχής µελέτης, ένα κτίριο 

κατοικίας και ένα κτίριο εµπορικής ή άλλης εκτός κατοικίας χρήσης. 

 

∆) Θα πραγµατοποιηθούν προσοµοιώσεις της θερµικής συµπεριφοράς των 

δυο κτιρίων για την πρότερα και την µετέπειτα κατάσταση µε αντίστοιχη 

χρήση των κλιµατικών δεδοµένων που αναφέρονται στην παράγραφο Α.    

Οι προσοµοιώσεις θα πραγµατοποιηθούν θεωρώντας ότι τα κτίρια 
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κλιµατίζονται καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους σε θερµοκρασία     

26οC. Οι ώρες λειτουργίας κάθε κτιρίου θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικές για τα κτίρια της περιοχής. Όλες οι οριακές συνθήκες 

και τα χαρακτηριστικά των προσοµοιώσεων θα παραµείνουν ακριβώς τα 

ίδια για όλες τις προσοµοιώσεις και θα µεταβάλλονται µονό τα κλιµατικά 

δεδοµένα. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί δυναµικό προσοµοιωτικό µοντέλο 

κοινά αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα. Οι υπολογισµοί θα πρέπει 

να πραγµατοποιηθούν για διάστηµα τεσσάρων συνεχοµένων ηµερών 

θεωρώντας τα ιδία κλιµατικά δεδοµένα κάθε µέρα ώστε να επιτευχθεί 

σύγκλιση του µοντέλου. Μόνο τα αποτελέσµατα της τελευταίας ηµέρας θα 

ληφθούν υπόψη. Τέλος, θα υπολογιστεί η κατανάλωση τελικής ενέργειας 

ανά µ2 κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό θα εκτιµηθεί τόσο η τυπική ηµερησία 

ενεργειακή κατανάλωση κλιµατισµού για κάθε τύπο κτιρίου στην πριν, 

(ΕΚ1), και µετέπειτα κατάσταση, (ΕΚ2). Η απόδοση των συστηµάτων 

κλιµατισµού θα θεωρηθεί για όλες τις περιπτώσεις ίση µε COP= 2.5 

 

∆) Για κάθε ένα από τα δυο κτίρια θα εκτιµηθεί το σύνολο της ενεργειακής  

κατανάλωσης ανά µονάδα επιφάνειας για όλη την θερινή περίοδο πριν, 

(ΣΕΚ1(ι)) και µετά την βιοκλιµατική αναβάθµιση, (ΣΕΚ2(ι)), από τις 

αντίστοιχες σχέσεις: 

 

ΣΕΚ1(ι)= ΕΚ1(ι) Χ Ψ (όπου το Ψ ορίστηκε στο σηµείο Β)) 

 

ΣΕΚ2(ι) = ΕΚ2(ι) Χ Ψ, όπου ο δείκτης (ι) χρησιµοποιείται για την 

διάκριση των οικιακών και εµπορικών 

κτιρίων. 

 

Η εξοικονοµούµενη ενέργεια για κάθε κτίριο και ανά µονάδα επιφάνειας θα  

είναι  πλέον: 

ΕΕ(ι)= ΣΕΚ1(ι)-ΣΕΚΟ(ι) 

 

Ε) Θα εκτιµηθεί η συνολική επιφάνεια των κτιρίων κατοικίας, ΕΚ, και των  

εµπορικών κτιρίων ΕΚΑ στην περιοχή µελέτης. 

 

Στ) Θα εκτιµηθεί η συνολική εξοικονόµηση ενέργειας, από τις σχέσεις: 

Για τα κτίρια κατοικίας:  
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ΣΕΚΕ = ΕΕ(ι) x ΕΚ 

Και τα εµπορικά κτίρια: 

ΣΕΙΕ = ΕΕ(j) x EKE 

Όλες οι ενεργειακοί παράµετροι θα εκφραστούν σε κιλοβατώρες. 

 

Ζ) Θα υπολογιστεί η αντίστοιχη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα µε βάση τους συντελεστές συσχέτισης ηλεκτρικής ενέργειας και 

παραγόµενου διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. 

 
 
 

 


