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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με τίτλο:

«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»
Ερώτημα
Είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης στα πλαίσια
της πρόσκλησης που να αφορά έργα
εξοικονόμησης ενέργειας σε περισσότερες από μια
αθλητικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων δηλ. να
υποβληθεί μια πράξη με περισσότερα του ενός
υποέργα (όσες και οι εγκαταστάσεις) και έως τον
π/υ των 3.000.000 €;
Η πρόσκληση αφορά περιοχές περισσότερο
Αναπτυγμένες (Περιφέρεια Αττικής και Νοτίου
Αιγαίου) ;

Κατά την εκπόνηση προμελέτης της ενεργειακής
αναβάθμισης κολυμβητικής εγκατάστασης
προέκυψε μετά από στατικό έλεγχο ότι για την
τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών και Φ/Β πάνελ
απαιτείται στατική ενίσχυση.
-Είναι επιλέξιμη η δαπάνη της ενίσχυσης ή
ανακατασκευής της κατασκευής;

Απάντηση
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής
πρότασης που θα αφορά μόνο μία Αθλητική εγκατάσταση ανά δικαιούχο.
Ως Αθλητική εγκατάσταση νοείται αυτή η οποία ενδεχομένως περιλαμβάνει
περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες αλλά αναπτύσσεται σε ένα ενιαίο
οικόπεδο ή οικοδομικό τετράγωνο, είναι ιδιοκτησίας του δικαιούχου και
με ενιαία άδεια λειτουργίας εν ισχύ.
Το όριο των 3.000.000 € για τις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και των
1.000.000 € για ανοιχτές κολυμβητικές εγκαταστάσεις ισχύει για το σύνολο
των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στη μια Αθλητική Εγκατάσταση.
Αφορά μόνο τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα) και
τις σε Μετάβαση περιοχές (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά,
Κρήτη, Β. Αιγαίο και Στ. Ελλάδα)
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ενίσχυσης ή ανακατασκευής, εφόσον απαιτείται
από την μελέτη στατικής επάρκειας της όλης κατασκευής. Οι παρεμβάσεις
πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
στην κατηγορία Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, ενώ για Ανοικτές
κολυμβητικές εγκαταστάσεις οι παρεμβάσεις θα πρέπει να καταλήγουν σε
ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση ΑΠΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην
πρόσκληση.
Ισχύει το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού της πρότασης όπως
αναφέρεται στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος
προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του ορίου, ο δικαιούχος βαρύνεται με
κάλυψή του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους με έγγραφη δέσμευση του
επιπλέον ποσού στον προϋπολογισμό του.

Είναι επιλέξιμη η στέγαση Ανοικτού
κολυμβητηρίου και η μετατροπή του σε Κλειστό;

Στην πρόσκληση αναφέρει στην σελ 8 ’’Ειδικότερα για τις ανοικτές
κολυμβητικές Αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν κατηγοριοποιούνται
κατά ΚΕΝΑΚ, είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο δράσεις που
καταλήγουν σε ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση ΑΠΕ του φωτισμού
και της κάλυψης των αναγκαίων θερμικών φορτίων και που
αποδεδειγμένα συμβάλουν θετικά στους δείκτες της πρόσκλησης.’’
Η στέγαση Ανοικτού κολυμβητηρίου και η μετατροπή του σε Κλειστό
συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη

Το σύνολο της περιουσίας των Αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου έχει μεταβιβαστεί σε
ΝΠΔΔ (πχ στο «Αθλητικός Οργανισμός/Κέντρο
Δήμου ………») Ως εκ τούτου θα μπορούσε να
θεωρηθεί δικαιούχος της Πρόσκλησης ο Δήμος;

Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης στους Δικαιούχους
περιλαμβάνονται και τα Δημοτικά ΝΠΔΔ που έχουν σκοπό και τη λειτουργία
Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Επομένως, δικαιούχος της Πρόσκλησης μπορεί να είναι το εν λόγω ΝΠΔΔ

Μπορεί να υποβληθεί πρόταση από Δήμο για
Αθλητική Εγκατάσταση που ανήκουν μεν
ιδιοκτησιακά στον Δήμο οι εγκαταστάσεις, έχει δε
παραχωρηθεί η λειτουργία και συντήρηση της από
το Δήμο σε Νομικό Πρόσωπο του;

Στην ενότητα 5.3 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η αρμοδιότητα για την
υλοποίηση ή/και λειτουργία της πράξης εκχωρείται σε άλλο οργανισμό ή
φορέα, υποβάλλεται προγραμματική σύμβαση ή σχετικές αποφάσεις των
Δ.Σ. των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Είναι αποδεκτά για υποβολή τα Σχολικά
Γυμναστήρια;

Τα κλειστά γυμναστήρια των σχολικών συγκροτημάτων, εφόσον είναι
αποκλειστικής χρήσης από τα σχολεία και όχι Δημοτικά γυμναστήρια, δεν
είναι αποδεκτά για υποβολή στην πρόσκληση.

Στην αίτηση μπορεί να συμπεριληφθούν μικτές
αθλητικές εγκαταστάσεις (πχ κολυμβητήριο +
κλειστό γυμναστήριο - γήπεδο μπάσκετ) οι οποίες
ανήκουν σε ένα Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ή θα
περιοριστούν μόνο σε μία αθλητική εγκατάσταση
πχ κολυμβητήριο;

Ως Αθλητική εγκατάσταση νοείται αυτή η οποία ενδεχομένως περιλαμβάνει
περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες (ανοικτές ή κλειστές) αλλά
αναπτύσσεται σε ένα ενιαίο οικόπεδο ή οικοδομικό τετράγωνο, είναι
ιδιοκτησίας του δικαιούχου και με ενιαία άδεια λειτουργίας εν ισχύ.
Το όριο των 3.000.000 € για κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και των
1.000.000 € για ανοικτές κολυμβητικές εγκαταστάσεις αντίστοιχα ισχύει
για το σύνολο των επεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην ενιαία Αθλητική
Εγκατάσταση.
Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός των επιμέρους επεμβάσεων θα καθορίσει
το είδος της Αθλητικής εγκατάστασης ως ανοικτή κολυμβητική
εγκατάσταση ή κλειστή αθλητική εγκατάσταση, και επομένως θα
προσδιορίσει τον τρόπο αξιολόγησης και το όριο του προϋπολογισμού. Πχ
αν ο προϋπολογισμός της επέμβασης σε κλειστό γυμναστήριο είναι
μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό της επέμβασης σε ανοικτό
κολυμβητήριο τότε η Αθλητική εγκατάσταση θεωρείται Κλειστή Αθλητική
Εγκατάσταση και το όριο του προϋπολογισμού της Πρότασης είναι
3.000.000€

Τι περιλαμβάνει η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και
εξουσιοδότηση εκπροσώπου;

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει την έγκριση του για
την υποβολή πρότασης στη συγκεκριμένη πρόσκληση και εξουσιοδότηση
του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης.

