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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) 

ΜΕΤΡΟ 2.1 
ΔΡΑΣΗ 2.1.3 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ……….. 

 
 

Σύμβαση συγχρηματοδότησης συνολικής δαπάνης επένδυσης     
........................................................................................................ Ευρώ  

(Ευρώ................................................)  
 

του έργου «..................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.....................................................................................................................» 
 
 
Στην Aθήνα, Πάτρα κλπ…….. σήμερα, την ..................................... 2002 οι 
συμβαλλόμενοι με την παρούσα: 
α.  αφ’ ενός η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «EΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ………»,  που εδρεύει στην ……….., οδός ……………., νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον κ. ………, εφεξής αποκαλούμενη «ΕΦΔ» ενεργούσα 
ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Ανάπτυξης, 
ΥΠΑΝ) και  

β. αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «....…………………………....... 
..................................................................................................................................
..................................................» που εδρεύει στην 
................................................................................... (ΑΦΜ ......................., ΔΟΥ 
.......................), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον/την κ. 
...................................................................................................... δυνάμει του 
................................................................................................... 

εφεξής αποκαλούμενη «ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ», 
 
έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’αριθ C (2001)550/14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» και ειδικότερα τις διατάξεις εφαρμογής Κεφ. 4. 

2. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση της 
11ης Μαΐου 2001 της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης  του ΕΠΑΝ, τη γραπτή 
διαδικασία του Απριλίου 2002 και την απόφαση της 31ης Μαΐου 2002 της 2ης 
Επιτροπής Παρακολούθησης.   

3. Την με Α.Π.298/4.7.2001 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
Επιλογή Ενδιαμέσων Φορέων Διαχείρισης Δράσεων του ΕΠΑΝ.   

4. Την από ……………….(ημερομηνία υπογραφής) σύμβαση ανάθεσης στον 
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της εφαρμογής δράσεων του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα 2000-2006, από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝ. 

5. Το Π.Δ. 98/96 (ΦΕΚ 77Α/8.5.96) «Όροι και διαδικασίες  ανάθεσης  σε 
ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης που αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, έρευνας 
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και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της 
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων». 

6. Το άρθρο 7, παρ. 4 του Ν.2244/94 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17, παρ. 2 του Ν.2308/95 
(ΦΕΚ 114Α/15.6.95). 

7. Το Καθεστώς Ν323/2001 – Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις 
σε εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11.12.2001 [C (2001) 
3968fin]. 

8. Την Υπουργική Απόφαση Φ90/13066/671/5.09.02 με θέμα: «Έγκριση οδηγού 
ενεργειακών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1.: «Ενίσχυση 
Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόμησης 
ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και ενθάρρυνση της 
Επιχειρηματικότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

9. Την Υπουργική Απόφαση Φ90.1/13071/675/6.09.02 με θέμα: «Πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 “Ενίσχυση 
Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας” του Άξονα Προτεραιότητας 2: “Στήριξη και Ενθάρρυνση της 
Επιχειρηματικότητας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος   
“Ανταγωνιστικότητα” του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006». 

10. Την Υπουργική Απόφαση Φ90.1/19244/981/31.12.02 με θέμα: «Συγκρότηση 
Κύριας Επιτροπής και Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των υποβληθεισών 
επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 “Ενίσχυση Επενδύσεων 
σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας” του Άξονα 
Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας” του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 
2000-2006». 

11. Την Υπουργική Απόφαση Φ90/21469/1616/12.12.01 με θέμα: Έγκριση 
Μητρώου Προαξιολογητών προτάσεων Ενεργειακών Επενδύσεων στο 
πλαίσιο του ΕΠΑΝ –ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

12. Την Υπουργική Απόφαση Φ80/3309/193/28.02.02 με θέμα: Έγκριση 
Μητρώου Χρηματοοικονομικών Αξιολογητών προτάσεων ενεργειακών 
επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ-ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

13. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΝ Φ90.1/1444/95/28.1.03 με θέμα: 
«Συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών για την υποστήριξη της Κύριας Επιτροπής 
Αξιολόγησης (ΚΕΑ) των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο 
του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, 
ΑΠΕ και Εξοικόμηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και 
Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

14. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΝ Φ90.1/2340/172/12.2.03 με θέμα: 
«Συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών Τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης για την 
υποστήριξη της Κύριας Επιτροπής Αξιολόγησης (ΚΕΑ) των υποβληθεισών 
επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση 
Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και Εξοικόμηση 
Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και Ενθάρρυνση της 
Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

15. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΝ Φ90/3424/222/27.2.03 με θέμα: 
«Παράταση της λειτουργίας της Κύριας Επιτροπής  και Ειδικών Επιτροπών 
Αξιολόγησης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του 
Μέτρου 2.1: «Ενίσχυση Επενδύσεων σε Συστήματα Συμπαραγωγής, ΑΠΕ και 
Εξοικόμηση Ενέργειας» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Στήριξη και 
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Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 

16. Την  από 17-03-03 Γνωμοδότηση της Κύριας Επιτροπής Αξιολόγησης προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και τα συνημμένα Πρακτικά των συνεδριάσεων 
τους. 

17. Την Υπουργική Απόφαση Φ90.1/4652/293/21.3.2003 ένταξης 39 έργων 
ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.3 «Οικονομικά κίνητρα για την 
ενίσχυση μεμονωμένων ιδιωτικών επενδύσεων» του ΕΠΑΝ του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-
2006. 

18. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα Α.Π.2291/ 
Ε12 (2.1.3)568/5.6.02 ανάθεσης στο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ 
της εφαρμογής των ενισχύσεων επενδύσεων σε Αιολική Ενέργεια της 
Δράσης 2.1.3 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με διασυνδεδεμένο σύστημα 
και στις περιφέρειες με μη διασυνδεδεμένο σύστημα για εγκαταστάσεις 
ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW, και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων. 

19. Την υποβληθείσα στον Ε.Φ.Δ.  πρόταση του Τελικού Αποδέκτη. 
20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 

περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία . 
21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 του Συμβουλίου, όσο αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου  2000 
για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών 
ταμείων.        

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας  Μαρτίου  2001 
για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 του Συμβουλίου όσο αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων. 

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά 
τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση 
που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.  

25. Π.Δ. 22/2002 (ΦΕΚ Α 45) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί 
συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, 
των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 1998 και τροποποίηση του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α/2.3.2000). 

26. Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ Α 45) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το 
Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και 
υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 14 Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών 

 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 
 
 
 
 

Αρθρο 1  
 Αντικείμενο της Σύμβασης 
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1.1 Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ (Τ.Α.) αναλαμβάνει την σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Τεχνικό 
Παράρτημα (Παράρτημα Ι), το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της αρχικής πρότασης και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

 
1.2 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα, στο Παράρτημα Ι και στην πρόταση του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, η 
σειρά αναφοράς και επικρατήσεως αυτών είναι η πιο κάτω: 
1.2.1 Σύμβαση 
1.2.2  Παράρτημα I 
1.2.3  Πρόταση ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 

 
 

Αρθρο 2 
Διάρκεια της Σύμβασης 

 
2.1  Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. 
2.2  O χρόνος υλοποίησης του έργου και πραγματοποίησης των αντιστοίχων 

δαπανών, παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που 
περιέχεται στο Τεχνικό Παράρτημα (Παράρτημα Ι) και πάντως δεν θα υπερβεί 
την 31.12.06. 

 
2.3  Ο ΕΦΔ, δικαιούται αναφορικά με τις προθεσμίες που θέτει το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του έργου: 
2.3.1 να τις παρατείνει, πάντοτε βέβαια στα χρονικά πλαίσια της 

παραγράφου 2.2 ανωτέρω, και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, που θα πρέπει να υποβάλλεται απαραιτήτως 
πριν από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου που 
περιέχεται στο Τεχνικό Παράρτημα (Παράρτημα Ι), και να συνοδεύεται 
από τεχνική και οικονομική έκθεση για το ως τότε έργο.  

2.3.2 να τις συντομεύσει, θεωρώντας ότι το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο 
προγενέστερο του αναφερομένου στο χρονοδιάγραμμα του Τεχνικού 
Παραρτήματος (Παράρτημα Ι), εφόσον το έργο του ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ολοκληρωθεί ενωρίτερα. 

 
 

Αρθρο 3 
Προϋπολογισμός Έργου - Δημόσια Χρηματοδότηση  

(Επιχορήγηση) 
 
3.1 Το σύνολο της πραγματικής δαπάνης επένδυσης, το οποίο ανέρχεται σε 

........................................ Ευρώ και αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, 
αντιστοιχεί στην Κατηγορία Επένδυσης ……..  

 
 Η επένδυση θα καλυφθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που 

προβλέπονται, κατά ..................%, ήτοι Ευρώ ...................................... εξ ιδίων 
πόρων του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ και κατά ..................%, ήτοι Ευρώ 
...................................... από δημόσια επιχορήγηση μέσω του ΕΦΔ.  
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Η δημόσια επιχορήγηση αναλύεται σε: 
- Για την αρχική επένδυση …… %, ήτοι Ευρώ ……. Εθνική Συμμετοχή και 

…..%, ήτοι Ευρώ ………Κοινοτική Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ό,τι αφορά το ποσό των 
........................................................... Ευρώ ..................………..%, 

- Για την περιβαλλοντική επένδυση …… %, ήτοι Ευρώ ……. Εθνική 
Συμμετοχή και …..%, ήτοι Ευρώ ………Κοινοτική Συμμετοχή από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ό,τι αφορά το 
ποσό των ........................................................... Ευρώ 
..................………..%.  

Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον 
αφορά  την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειών, στη μείωση  της καθυστέρησης  των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών, στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην 
Κοινότητα, στην ανάπτυξη  και διαρθρωτική  προσαρμογή  των αναπτυξιακά 
καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική  
ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

 
3.2 H παρούσα σύμβαση είναι σύμβαση Δημόσιας συμμετοχής στις πραγματικές 

δαπάνες του έργου, που ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, 
δηλαδή χωρίς αναθεώρηση λόγω τιμαριθμικών αναπροσαρμογών, ή λόγω 
χρονικών παρατάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κονδύλια τα 
οποία διατίθενται για κάθε πρόγραμμα, είναι προκαθορισμένα από την 
Eυρωπαϊκή Ένωση.  

 Aποκλείεται επίσης και κάθε άλλη αξίωση από τον δικαιούχο, η οποία θα ήταν 
δυνατό να εγερθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 388 του Aστικού Kώδικα 
(απρόοπτος μεταβολή συνθηκών). 

 
3.3  Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται απ’ ευθείας στην ενισχυόμενη 

εταιρεία και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση είναι 
δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή 
βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης με 
σκοπό την επίσπευση ολοκλήρωσης του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου. 

  
 

Αρθρο 4  
Υπεύθυνος Έργου  

 
4.1  Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ορίζει ως Υπεύθυνο Έργου ......................... 

........................................................ με αναπληρωτή αυτού για την περίπτωση 
προσωρινού κωλύματος ή απουσίας του ............................................ 
..................................... σύμφωνα με την ..................................................... 
............................……………………………….. 
Ο Υπεύθυνος Έργου εκπροσωπεί τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ στις σχέσεις του 
με τον ΕΦΔ και έχει την άμεση ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή και υλοποίηση 
του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.  

 
4.2 O Yπεύθυνος Έργου είναι εξουσιοδοτημένος από τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ να 

κατευθύνει κατά την εκτέλεση του έργου την ομάδα υλοποίησης έργου και είναι 
υπεύθυνος για την τεχνική και διοικητική διεκπεραίωσή του.  
Eίναι επίσης εξουσιοδοτημένος για την πραγματοποίηση δαπανών σύμφωνα 
με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου και ευθύνεται για την 
πιστή τήρησή του.  
Τέλος υποχρεούται να παρίσταται στις διενεργούμενες οικονομικές και τεχνικές 
πιστοποιήσεις του εκτελούμενου έργου. 
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4.3 Ο Yπεύθυνος Έργου θα αποτελεί το μοναδικό υπεύθυνο για την υποβολή 

όλων των εγγράφων, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία του ΕΦΔ με τον 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.  

 
4.4  Σε περίπτωση αντικατάστασης του Yπευθύνου Έργου, ο ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως τον EΦΔ, 
με στοιχεία για το νέο πρόσωπο που θα κατευθύνει το έργο και θα διαθέτει τα 
αναγκαία προς τούτο προσόντα. 

 Ο νέος Υπεύθυνος Έργου θα ορίζεται, όπως και ο αρχικός, με απόφαση του 
Δ.Σ. της εταιρείας, με την οποία θα εξουσιοδοτείται να αναλάβει τις 
υποχρεώσεις του αντικατασταθέντος Υπευθύνου Έργου. 

 
 

Άρθρο 5 
Eιδικές υποχρεώσεις ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  

 
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ αναλαμβάνει πέραν των διαλαμβανομένων στην 
παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων και τις ακόλουθες ειδικές υποχρεώσεις:  
 
5.1 Εξασφαλίζει τον εξοπλισμό και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την 

προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης και επιδεικνύει τη δέουσα επιδεξιότητα, 
προσοχή και επιμέλεια κατά την εκτέλεση του έργου. 

 
5.2 Συμμετέχει στην κάλυψη του προϋπολογισμού (Παράρτημα I) κατά ....... %, 

ήτοι Ευρώ .......................................... και παρέχει την εν γένει διοικητική 
υποστήριξη κατά την εκτέλεση του έργου.  
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  είναι υποχρεωμένος  να καλύψει οποιαδήποτε 
επιπλέον δαπάνη για το έργο κατά 100%, πέραν των προβλεπομένων στο 
Παράρτημα Ι της παρούσης συμβάσεως, χωρίς τούτο να στοιχειοθετεί 
δικαίωμα ή αξίωση έναντι οποιουδήποτε (ΕΦΔ, Ελληνικό Δημόσιο, Ευρωπαϊκή 
Ένωση).  
Στις υποχρεώσεις του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  περιλαμβάνεται και η ευθύνη 
τήρησης των κειμένων φορολογικών ή άλλων διατάξεων και υποχρεώσεών του 
συναφών με την δραστηριότητά του αυτή. 

 
5.3 Σε περίπτωση που ανακύπτει ανάγκη να παρασχεθούν πρόσθετες υπηρεσίες 

από αρμόδια τεχνικά ή διοικητικά όργανα του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ , για την 
πραγματοποίηση μιας φάσης του έργου που έχει εγκριθεί από τον ΕΦΔ, οι 
υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με ευθύνη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  κατά 
προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του 
έργου. 

 
5.4  Υποχρεούται να τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις του Kώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για το σύνολο των 
δαπανών του έργου. Όλα τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα τιμολόγια κλπ  
παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου, κατάλληλα σφραγισμένα με ειδική 
σφραγίδα που θα περιλαμβάνει τον τίτλο του προγράμματος και τον αριθμό 
της παρούσας σύμβασης, τηρούνται από τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ σε ειδικό 
φάκελλο, αλλά και στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο από το Ενιαίο 
Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΣ) ειδικό λογαριασμό καθ’όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά 
και μέχρι το 2012 και τίθενται  στη διάθεση του ΕΦΔ, ή του ΥΠΑΝ, ή των 
άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων που προβλέπονται από την εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία. 
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  Η προαναφερθείσα χρονική υποχρέωση τήρησης του ειδικού φακέλλου των 
πρωτοτύπων παραστατικών του έργου από τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ   
εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αν από  φορολογικές διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας προκύπτει ότι ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ απέκτησε δικαίωμα 
καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά το φορολογικό έλεγχο. 
Επισημαίνεται ότι η καταστροφή των στοιχείων που θα έχει ως συνέπεια την 
αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά 
όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης 
και επιστροφή (διόρθωση) του συνόλου της δημόσιας δαπάνης.  

 Η μη τήρηση όλων των πρωτοτύπων δικαιολογητικών δαπανών του έργου 
στον ως άνω ειδικό φάκελλο συνεπάγεται αδυναμία πιστοποίησης των 
δαπανών αυτών και άρα αδυναμία πληρωμής του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.    
Φωτοαντίγραφα των τηρουμένων στον ειδικό αυτό φάκελλο πρωτοτύπων 
παραστατικών πληρωμών θα τηρούνται στους οικείους φακέλλους των 
λογιστηρίων των ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ με την επ’αυτών ένδειξη ότι «το 
πρωτότυπο του παρόντος βρίσκεται στον ειδικό φάκελλο του έργου ........... της 
σύμβασης ...........».  

 
5.5 Υποχρεούται επίσης να θέτει στη διάθεση του ΥΠΑΝ και παντός άλλου 

αρμοδίου οργάνου, εξουσιοδοτημένου από το ΥΠΑΝ ή την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ή άλλου αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 
όλα τα στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο του έργου.   

 
5.6 Κάθε δαπάνη ή αμοιβή πέραν των διαλαμβανομένων στην παρούσα, η οποία 

σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το έργο και αφορά είτε τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, 
είτε αντισυμβαλλόμενή του εταιρεία, είτε οποιοδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε 
φύσεως, της ασφαλίσεως έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, 
περιουσίας), ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση του έργου, ή εξ 
αφορμής αυτού, βαρύνουν αποκλειστικά τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 

 
 
 

Αρθρο 6 
Εκθέσεις Προόδου - Προθεσμίες παράδοσης 

6.1 Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να 
αποστέλει στον ΕΦΔ σε έντυπη (τρία αντίτυπα) ή και ηλεκτρονική μορφή τις 
ακόλουθες εκθέσεις (παραδοτέα) σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 
ΕΦΔ:  

6.1.1  Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών που περιλαμβάνουν 
απαραιτήτως:  

 
6.1.1.1. Τη φυσική πρόοδο του έργου, τόσο κατά το διαρρεύσαν 

εξάμηνο όσο και από την έναρξή του (σωρρευτικά), όπως 
αυτή θα προκύπτει από την επιμέρους πρόοδο των 
φάσεων, δραστηριοτήτων, παραδοτέων και ποσοτικών 
στοιχείων. 

 
6.1.1.2. Το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τόσο 

κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η έκθεση 
προόδου, όσο και αθροιστικά από την έναρξη του έργου. 
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6.1.1.3. Τη σύγκριση της φυσικής προόδου και του κόστους προς 
τον αρχικό σχεδιασμό και κατάλογο εκκρεμοτήτων. 

 
6.1.1.4. Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του 

έργου και τις δοθείσες λύσεις. 
  
6.1.1.5. Εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 

δυσχερειών ή αποκλίσεως από τον αρχικό σχεδιασμό. 
 
6.1.1.6. Τον προϋπολογισμό του επόμενου εξαμήνου. 
 
6.1.1.7. Έτερα στοιχεία που κατά περίπτωση διευκολύνουν τη 

διαδιακασία των πιστοποιήσεων, όπως συνοπτικές ή 
αναλυτικές καταστάσεις πραγματικών δαπανών κ.α. 

  
6.1.2 Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, μετά την ολοκλήρωσή του, όπου 

αναφέρονται λεπτομερώς οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το 
έργο σύμφωνα με τη σύμβαση, τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν, ο 
τρόπος που αντιμετωπίσθηκαν και τα αποτελέσματα που τελικά 
επιτεύχθηκαν. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και 
οικονομικός απολογισμός του έργου που αναλύει όλες τις κατηγορίες 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και τις συγκρίνει με τον 
προϋπολογισμό κατά το υπόδειγμα του ΕΦΔ.  

 Σε περίπτωση που ορισμένες κατηγορίες δαπανών που 
προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό δεν πραγματοποιήθηκαν, ο 
Yπεύθυνος Έργου επισυνάπτει επεξηγηματικό σημείωμα. 

  
6.2 Οι ανωτέρω εκθέσεις πρέπει να έχουν περιέλθει απαραιτήτως στον ΕΦΔ ως 

ακολούθως: 
 
6.2.1  Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου 

μήνα μετά τη λήξη του εξαμήνου, όπως αυτά καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσης. 

 
6.2.2 Σχέδιο της Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Έργου, σύμφωνα με 

υπόδειγμα που δίνεται από τον ΕΦΔ, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
την ημερομηνία της τεχνικοοικονομικής πιστοποίησης του τελευταίου 
εξαμήνου. Ο EΦΔ γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις του για το σχέδιο 
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του και ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 
υποχρεούται να υποβάλει τη διορθωμένη σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις του ΕΦΔ Έκθεση Ολοκλήρωσης του έργου εντός 10 
ημερών από τη λήψη των εν λόγω παρατηρήσεων. 
Σε περίπτωση δε μη γνωστοποίησης παρατηρήσεων μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία το σχέδιο θεωρείται  εγκεκριμένο.  

 
 
 
 
 

Αρθρο 7 
Παρακολούθηση και έλεγχος  

της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου 
 
7.1 H συστηματική παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου, η 

πιστοποίηση και η παραλαβή του πραγματοποιούνται από τον ΕΦΔ με ειδικά 
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εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, τα στοιχεία των οποίων 
γνωστοποιούνται έγκαιρα στον Υπεύθυνο Έργου. 

  
7.2 Οι εκπρόσωποι του ΕΦΔ συνεργάζονται στενά με τον Υπεύθυνο Έργου, ο 

οποίος υποχρεούται να παρίσταται στις διενεργούμενες περιοδικές 
πιστοποιήσεις (τεχνικές και οικονομικές) του εκτελούμενου έργου, και έχουν 
την ευχέρεια να ζητούν στοιχεία και πληροφορίες για την πορεία του έργου. 

  
7.3 H παρακολούθηση αυτή γίνεται βασικά ανά εξάμηνο, με βάση τη μελέτη των 

στοιχείων που παρέχει ο Υπεύθυνος του έργου, τις εκθέσεις προόδου και τις 
επί τόπου εξαμηνιαίες πιστοποιήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό του ΕΦΔ. Κατά τις πιστοποιήσεις αυτές ελέγχεται η 
φυσική και η οικονομική πρόοδος του έργου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 
παρούσας, επαληθεύεται η επιλεξιμότητα και το εύλογο των δαπανών και 
ελέγχονται τα παραστατικά δαπανών ως προς την ορθότητα, εγκυρότητα, 
νομιμότητα και πληρότητα. Τα πρωτότυπα παραστατικά όλων των δαπανών 
που χρεώνονται στο έργο σφραγίζονται και μονογράφονται από το 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΕΦΔ. 

7.4 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8.1.3. της παρούσας αποπληρωμή της δημόσιας 
επιχορήγησης δεν καταβάλλεται στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ εάν κατά την 
πιστοποίηση παρατηρηθεί σημαντική αρνητική απόκλιση των εκτιμουμένων 
αποτελεσμάτων της επένδυσης από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που 
αναγράφονται στη σύμβαση σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ή 
υποκατάσταση ενέργειας.  
Θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική αρνητική απόκλιση εάν η ετήσια 
εξοικονόμηση πρωτογενούς συμβατικής ενέργειας (όπως ορίζεται στην 
Τεχνικοοικονομική Μελέτη) που επιτυγχάνεται με την επένδυση υπολείπεται 
των αναμενομένων κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 20%.  
Ο έλεγχος της εξοικονόμησης ή υποκατάστασης ενέργειας προκύπτει από 
ενεργειακή επιθεώρηση (όπως ορίζεται και περιγράφεται στο ΦΕΚ 1526Β, 
27/7/1999, ΚΥΑ Δ6/8/οικ.11038), η οποία διενεργείται από τον ΕΦΔ εντός 
τριμήνου από την αποπεράτωση του έργου.  
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ δικαιούται να επιδιώξει τη διόρθωση της 
σημειωθείσας απόκλισης, μέσα στο επόμενο έτος και να ζητήσει επανάκριση, 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι διαδικασίες της επαναληπτικής ενεργειακής 
επιθεώρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των χρονικών ορίων του 
προγράμματος (31.12.06).  Στην περίπτωση αυτή καταβάλλει ο ίδιος τις 
δαπάνες της νέας επιθεώρησης. 

 
Αν από την (πρώτη ή δεύτερη) επιθεώρηση προκύπτει ότι: 
α) η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση του 20%, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

δικαιούται την αποπληρωμή του υπολοίπου της δημόσιας επιχορήγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 8 και την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με 
το άρθρο 10 της παρούσας σύμβασης, 

β) η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20% και μικρότερη ή ίση του 40%, 
καταβάλλεται τελικά στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ποσοστό συνολικής 
δημόσιας επιχορήγησης ίσο με 40% μείον το ποσοστό απόκλισης,  

γ) εάν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 40%, τότε σταματάει η διαδικασία 
επιχορήγησης, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο 20% της δημόσιας 
επιχορήγησης, το έργο δεν παραλαμβάνεται και καταπίπτει υπέρ του ΕΦΔ η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
Ειδικά για την ενεργειακή επιθεώρηση, αυτή μπορεί να διενεργηθεί εάν 
συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι σε ευθετότερο χρόνο (π.χ. εποχιακή λειτουργία), 
που πάντως, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι πέραν του έτους από την 
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αποπεράτωση της επένδυσης, διενεργείται δε πάντοτε στα πλαίσια των 
οικονομικών δεσμεύσεων και πρέπει να είναι συμβατή με το πρόγραμμα.  
 

 
7.5 Ο EΦΔ έχει δικαίωμα επίσης να προβεί σε έκτακτο έλεγχο της χρησιμοποίησης 

και διαχείρισης των κονδυλίων της σύμβασης, σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του 
έργου, πέραν των εξαμηνιαίων πιστοποιήσεων. 

 
 

Αρθρο 8 
Καταβολή Δημόσιας Επιχορήγησης στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

   
8.1 Ο ΕΦΔ προβαίνει στην τμηματική καταβολή των δαπανών που δικαιούται να 

εισπράξει ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και 
τον προγραμματισμό των πληρωμών, εφόσον σε κάθε περίπτωση του έχουν 
καταβληθεί από το ΥΠΑΝ οι αντίστοιχοι πόροι.  

  
 Η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται σε δύο φάσεις: 
 

8.1.1 Ενδιάμεση Καταβολή Δημόσιας Επιχορήγησης. Ποσό μέχρι 80% 
της δημόσιας επιχορήγησης θα καταβάλλεται σε δόσεις, ανάλογα με τις 
πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες, ανά συμβατική περίοδο, 
δαπάνες.  
Όλες οι δόσεις θα καταβάλλονται εφόσον υποβληθούν τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση παραδοτέα στοιχεία και πραγματοποιηθεί 
τεχνικοοικονομικός έλεγχος, αποδοχή και εκκαθάριση των επιλεξίμων 
δαπανών από τον ΕΦΔ, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από 
νόμιμα, πρωτότυπα, εξοφλημένα παραστατικά. 

 
8.1.3 Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης. Το υπόλοιπο ποσοστό 

20% της συνολικής Δημόσιας Επιχορήγησης θα καταβληθεί στον 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ως αποπληρωμή, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7, εντός δύο μηνών από την οριστική παραλαβή του συνόλου 
του έργου από τους αρμόδιους εκπροσώπους του ΕΦΔ, δηλαδή μετά 
τη φυσική πιστοποίηση, την οριστική εκκαθάριση και τη διενέργεια της 
Ενεργειακής Επιθεώρησης, για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων 
που αναφέρονται στην υποβληθείσα πρόταση και την παρούσα 
σύμβαση, από τον ΕΦΔ και σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. 

 
8.2 Εάν, από τον έλεγχο του ΕΦΔ ή του ΥΠΑΝ  ή άλλων αρμοδίων οργάνων του 

Δημοσίου, ή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύψει ότι ορισμένες 
δαπάνες που πραγματοποίησε ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, και για τις οποίες 
έχει καταβληθεί ποσό δημόσιας επιχορήγησης, δεν είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση και την απόφαση υπαγωγής ή αντιστοιχούν σε ποσό 
χρηματοδότησης μικρότερο από το ήδη καταβληθέν, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18.1 της παρούσας.  

Αρθρο 9 
Εγγυήσεις 

 
9.1  Kατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  

κατέθεσε την υπ’αριθμ. .................................................................  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε από τ......... 
..................................................................................... υπέρ του ΕΦΔ, ύψους 
................................................................…………………………………... Ευρώ 



Σύμβαση ΕΦΔ με Τελικούς Αποδέκτες   - Β’ Προκήρυξη                                          Σελ. 13 από 20 
 
 

(........................................................ Ευρώ) που αντιστοιχεί στο 10% του 
συνολικού ποσού της επιχορήγησης.  
Η εγγυητική επιστολή θα τηρηθεί από τον EΦΔ, μέχρι της πλήρους και καλής 
εκτέλεσης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων από το ΤΕΛΙΚΟ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ και θα επιστραφεί σ’ αυτόν μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου, εκτός εάν η πρόοδος του έργου δεν είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση, οπότε η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και το 
εισπραχθέν ποσό αποδίδεται αμελητί από τον ΕΦΔ στο Ελληνικό Δημόσιο 
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). 

 
9.2 Στην εγγυητική επιστολή του παρόντος άρθρου, η οποία θα είναι αορίστου 

χρόνου λήξεως, ο εγγυητής που την εκδίδει θα δηλώνει, παραιτούμενος της 
ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής 
απροφασίστως στον ΕΦΔ, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου περί της 
γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς του από τον ΕΦΔ. 

 
 

Αρθρο 10 
 Παραλαβή του έργου 

 
10.1 Μετά την ολοκλήρωση του έργου του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  ο ΕΦΔ συντάσσει 

Πράξη Προσωρινής Παραλαβής με βάση την προβλεπόμενη στο άρθρο 
6.1.3 Έκθεση Ολοκλήρωσης του έργου. 

 
10.2 Μετά και τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων του έργου, ο οποίος 

πραγματοποιείται με βάση τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης, ο 
ΕΦΔ προβαίνει στην έκδοση Πράξης Οριστικής Παραλαβής του έργου του 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, την οποία γνωστοποιεί στην Αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΑΝ και με βάση την οποία προβαίνει στην αποπληρωμή του ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 

 
 

Αρθρο 11 
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 

 
11.1 Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, τις οποίες ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  

θα πραγματοποιήσει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα Ι), για 
την εκτέλεση του έργου είναι οι εξής και τελούν υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
11.1.1 Δαπάνες κύριου εξοπλισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες 

αγοράς εξοπλισμού, λογισμικού, μετατροπής στις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις, ειδικών εγκαταστάσεων, λοιπού εξοπλισμού και υλικών, 
καθώς και δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης, οι οποίες μπορούν 
να αποτελέσουν το σύνολο του προϋπολογισμού της επένδυσης, σε 
καμία όμως περίπτωση δεν θα υπολείπονται του 88% του συνολικού 
προϋπολογισμού. Αντί του μηχανισμού της αγοράς, είναι αποδεκτός και 
ο μηχανισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου οι δαπάνες 
αναφέρονται επί τις αξίας κτήσης του εξοπλισμού, λογισμικού, υλικών 
και παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, εγκατάστασης από την εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματοδοτική 
μίσθωση λήγει με τη λήξη της επένδυσης και η κυριότητα του 
εξοπλισμού, λογισμικού, υλικών τότε περιέρχεται στην κυριότητα του 
επενδυτή. 
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 Στις Δαπάνες αυτές εντάσσονται και οι δαπάνες δικτύων μεταφοράς σε 
επενδύσεις τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, όπως και οι δαπάνες έργων 
πολιτικού μηχανικού που είναι αναγκαία για την κατασκευή, λειτουργία 
και συντήρηση μικρού υδροηλεκτρικού έργου (π.χ. φραγμάτων, 
σηράγγων, αγωγών προσαγωγής, λοιπών υδραυλικών εν γένει έργων 
κλπ). 

  
11.1.2 Υποστηρικτικές δαπάνες, οι οποίες έχουν ανώτατα όρια συμμετοχής 

στον προϋπολογισμό της επένδυσης και είναι ειδικότερα οι εξής: 
11.1.2.1    Ενεργειακή Επιθεώρηση με ανώτατο όριο 2% για Π/Υ 

μεγαλύτερο των 150 εκ. δρχ. (ευρώ.....) ή 3% για Π/Υ 
μικρότερο των 150 εκ. δρχ. (ευρώ......). 

11.1.2.2  Επεμβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και έργα υποδομής, με 
ανώτατο όριο 8%. 

11.1.2.3  Εκπαίδευση στη λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού με 
ανώτατο όριο 3%. 

11.1.2.4   Αμοιβή Συμβούλων, με ανώτατο όριο  6%. 
11.1.2.5  Μίσθωση βοηθητικού εξοπλισμού ή και μετρητικών οργάνων 

με ανώτατο όριο 3%. 
 
11.1.3  Το σύνολο των επιλέξιμων υποστηρικτικών δαπανών δεν θα 

υπερβαίνει το 12% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Οι 
ανωτέρω υποστηρικτικές δαπάνες  αναλύονται ως εξής: 

 
11.1.3.1  Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες που 

προέρχονται από την ενεργειακή επιθεώρηση ή από την 
εφαρμογή επιστημονικά αποδεκτής μεθόδου προσδιορισμού 
του προς εκμετάλλευση ενεργειακού δυναμικού. 

 
11.1.3.2 Στη δεύτερη κατηγορία σε άμεση σχέση με την επένδυση 

περιλαμβάνονται δαπάνες έργων υποδομής, ήτοι εκσκαφές, 
χωματουργικά έργα, έργα σταθεροποίησης εδάφους για 
ειδικές κατασκευές (π.χ. ανέγερση λεβητοστασίων), 
παρεμβάσεις σε οικόπεδα, αναγκαίες χωροταξικές εργασίες 
και κατασκευή καναλιών διανομής σωληνώσεων. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι κοινόχρηστες δαπάνες των 
εργοταξίων και λοιπές δαπάνες. 

 
11.1.3.3 Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες εκπαίδευσης 

του προσωπικού του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ , στη λειτουργία 
εξοπλισμού και λογισμικού, ώστε να μπορέσει να χειριστεί 
κατάλληλα το νέο εξοπλισμό και να εξοικειωθεί με το 
λογισμικό. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται αυστηρά μόνο από 
τον κατασκευαστή ή/και προμηθευτή του εξοπλισμού και 
λογισμικού. 

 
11.1.3.4 Στην τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνεται η αμοιβή συμβούλων 

που προέρχεται από τη μελέτη εφαρμογής της επένδυσης, 
καθώς και οργάνωσης και επίβλεψης της κατασκευής της. 

 
11.1.3.5 Στην πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες μίσθωσης 

βοηθητικού εξοπλισμού και/ή μετρητικών οργάνων αντί της 
αγοράς τους, η οποία θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν. 1892/90. 
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11.2 Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες δύνανται να χρεώνονται στο 
έργο από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης για την 
αρχική επένδυση και από την ημερομηνία της Προκήρυξης της Δράσης για 
την περιβαλλοντική επένδυση (αναγράφεται η ημερομηνία προκήρυξης). 
Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες της ενεργειακής επιθεώρησης, οι οποίες 
θεωρούνται επιλέξιμες εφ’ όσον εκτελούνται μετά την 1.1.2000. 

 
11.3  Οι καταβολές για να είναι επιλέξιμες μετά την υπογραφή της σύμβασης με 

τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ θα πρέπει να γίνονται με επιταγές ή  μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών, με εξαίρεση δαπάνες κάτω των 100.000 δραχμών 
ή των 294 ευρώ, που πληρώνονται από το ταμείο του Τελικού Αποδέκτη. 
Επίσης, δεν αποτελούν επιλέξιμη πληρωμή οι εξοφλήσεις τιμολογίων για 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τον Τελικό Αποδέκτη με επιταγές 
πελατών. 

  
11.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν περιλαμβάνεται σε καμμία 

κατηγορία δαπανών, γιατί δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, και επομένως 
επιβαρύνει τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.  Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις 
που εμπίπτουν στα άρθρα 18 και 23, του Ν. 1642/86 χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης, όπως αυτό θα βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ στην οποία ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  υπάγεται. 

 
11.5 Τέλος, δεν θεωρείται επιλεξιμη δαπάνη το κόστος εγγυητικών επιστολών που 

σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης και τη χρηματοδότηση της. 
 
 

Αρθρο 12 
Συμμετοχή τρίτων 

 
 Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  μπορεί να συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας με 

τρίτους για την εκτέλεση τμημάτων του έργου χωρίς να απαλλάσσεται για το 
λόγο αυτό από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του έναντι του ΕΦΔ που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του ΕΦΔ, ως ο μόνος 
δικαιούχος και υπόχρεος βάσει της παρούσας, για την τήρηση των όρων της, 
καθώς και για τις πράξεις ή παραλείψεις των τρίτων (υπεργολάβων), οι οποίοι 
δεν συνδέονται με καμία συμβατική σχέση με τον ΕΦΔ.  Επίσης παραστατικά 
επ’ ονόματι τρίτων δεν γίνονται αποδεκτά. 

 
 
 
 
 
 

Αρθρο 13 
Ευθύνη ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  

 
13.1 Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  είναι υπεύθυνος έναντι του ΕΦΔ για την τήρηση 

των όρων της παρούσας και συγκεκριμένα για την εκτέλεση του έργου και για 
την πραγματοποίηση επιλέξιμων δαπανών.   

 
13.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τον ΕΦΔ λάθη ή παραλείψεις ή 

καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ , ο ΕΦΔ του τις γνωστοποιεί εγγράφως και τον καλεί να 
συμμορφωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης. Στο 
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διάστημα αυτό και μέχρι τη διαπίστωση από τον ΕΦΔ της συμμόρφωσης του 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε τυχόν 
οφειλομένου ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα 
παραπάνω εφαρμόζονται τα άρθρα 17 & 18 της παρούσας, ανάλογα. 

 
 

Αρθρο 14 
Ευθύνη ΕΦΔ,  Ευρωπαϊκής Ένωσης  

και  Ελληνικού Δημοσίου 
 
14.1 Ο EΦΔ, ο οποίος ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας, απαλλάσσεται πάσης 

ευθύνης έναντι του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  στην περίπτωση κατά την οποία 
δεν περιήλθαν στον ΕΦΔ οι προβλεπόμενες πιστώσεις από το ΥΠΑΝ, εν μέρει 
ή εν όλω, για την υλοποίηση του υπόψη προγράμματος. 

 
14.2 Επίσης ο EΦΔ, καθώς και η Eπιτροπή της Eυρωπαϊκής Ένωσης, το ΥΠΑΝ και 

γενικά το Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη πέρα από 
εκείνες που ρητώς αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση.  

 
 

Αρθρο 15 
Ανωτέρα Βία  

 
15.1. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων “ανωτέρας βίας”, στην έννοια της 

οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και 
αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένας των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά 
το χρόνο, που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Προς τούτο ο επικαλούμενος περιστατικό ανωτέρας βίας 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβη, να το 
γνωστοποιήσει εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, διαβιβάζοντάς του και 
όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
15.2 Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κατά τη διάρκεια της 

ως άνω αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου 
των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται όμως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η 
καταβολή δαπανών που έχουν καταστεί απαιτητές, πριν από την επέλευση 
των άνω γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, 
δικαιολογούν αίτημα ευλόγου παρατάσεως της διάρκειας της Σύμβασης. 

 
15.3 Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου από το ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

καθυστερεί ή προβλέπεται να καθυστερήσει πέραν του εξαμήνου ή του χρόνου 
περατώσεως του προγράμματος (άρθρο 2, παρ.2), για λόγους ανωτέρας βίας, 
ο ΕΦΔ δύναται να προβεί στην πρόωρη λύση της σύμβασης, κατόπιν 
ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΝ, με την οποία θα καθορίζονται 
και οι συνέπειες της πρόωρης αυτής λύσης. 

 
 

Άρθρο 16 
Πτώχευση – Λύση– Μεταβολή Νομικής Μορφής του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

 
16.1. Σε περίπτωση πτώχευσης, ή διάλυσης του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, η 

παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί εφόσον ο ΕΦΔ δηλώσει εγγράφως στον 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ή τον σύνδικο, ή τον εκκαθαριστή που τον εκπροσωπεί, 
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την πρόθεσή του  για λύση της σύμβασης αζημίως προς τον ΕΦΔ. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, δεν μπορεί να προβάλει καμία 
απαίτηση αποζημίωσής του για την παραπάνω ενέργεια του ΕΦΔ, ή για 
συνέχιση της συμβατικής του σχέσης με αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται 
αυτομάτως απαιτητό το σύνολο της Δημόσιας χρηματοδότησης που έχει 
καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ και ο 
ΕΦΔ εκχωρεί στο Δημόσιο τη σχετική απαίτηση προς επιστροφή του 
αντίστοιχου ποσού εντόκως.  Με βάση την εκχώρηση αυτή το ποσό της 
απαίτησης βεβαιούται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις κείμενες 
διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

 
16.2. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή οποιασδήποτε μεταβολής της νομικής μορφής 

του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ, όλες οι υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα μορφή. 

 
 

Αρθρο 17 
Παραβίαση Συμβατικών Όρων - Λύση της Σύμβασης 

 
17.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ΕΦΔ η υπαίτια μη έγκαιρη και μη 

προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  που 
απορρέουν από την παρούσα, ο ΕΦΔ του γνωστοποιεί εγγράφως την 
παράβαση και τον προσκαλεί να συμμορφωθεί αμέσως προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, τάσσοντάς του προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης. 

 
17.2 Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι υφίσταται σπουδαίος 

λόγος που συνιστά σοβαρή παράβαση των όρων της σύμβασης και ο ΕΦΔ 
δύναται να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΝ. 

 
17.3 Στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης καταπίπτει η εις χείρας του ΕΦΔ 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  και 
επιστρέφεται με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία εισπράξεως στον ΕΦΔ 
οποιοδήποτε καταβληθέν μέχρι τότε χρηματικό ποσό. 

 
17.4 Όλοι οι όροι της συμβάσεως είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε παράβαση 

οιουδήποτε τέτοιου όρου εκ μέρους του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  θα παρέχει 
στον ΕΦΔ το δικαίωμα να καταγγέλλει τη σύμβαση (με σχετική ενημέρωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΝ) χωρίς αυτή η καταγγελία να γεννά δικαιώματα 
οποιασδήποτε φύσεως για τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 

 
17.5  Σε περίπτωση διακοπής ή μη εκτέλεσης του έργου από τον ΤΕΛΙΚΟ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ή υποβολής αίτησης απένταξης μετά το χρονικό πλαίσιο 
ανάληψης νομικών δεσμεύσεων του ΕΠΑΝ (31.12.2006), ο ΕΦΔ έχει το 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης (με σχετική ενημέρωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του ΥΠΑΝ) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
του έργου και επιστροφής σ’ αυτόν με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία 
εισπράξεως οποιουδήποτε καταβληθέντος μέχρι τότε χρηματικού ποσού.  
Πριν προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ο ΕΦΔ δύναται να καλεί 
τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ να πληρώσει τα οφελούμενα ποσά μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) ημερών. 

 
 

Αρθρο 18 
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Διαφορές μεταξύ ΕΦΔ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
 

18.1 Εάν, από τον έλεγχο του ΕΦΔ ή του ΥΠΑΝ  ή άλλων αρμοδίων οργάνων του 
Δημοσίου, ή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύψει ότι ορισμένες 
δαπάνες που πραγματοποίησε ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, και για τις οποίες 
έχει καταβληθεί ποσό δημόσιας επιχορήγησης, δεν είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση και την απόφαση υπαγωγής ή αντιστοιχούν σε ποσό 
χρηματοδότησης μικρότερο από το ήδη καταβληθέν, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  
επιστρέφει στον ΕΦΔ εντόκως από την ημερομηνία καταβολής το ποσό ή τη 
διαφορά, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της εγγράφου 
ειδοποιήσεώς του, άλλως ο ΕΦΔ εκχωρεί στο Δημόσιο τη σχετική απαίτηση 
προς επιστροφή του αντίστοιχου ποσού. Με βάση την εκχώρηση το ποσό της 
απαίτησης βεβαιούται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις κείμενες 
διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Ανάλογη διαδικασία ισχύει και σε περίπτωση 
που το θέμα προκύψει κατά την ολοκλήρωση ή ακόμη και την παύση των 
εργασιών βάσει της σύμβασης. 

 
18.2 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως θα ανακύψει 

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της παρούσας και θα 
αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση των όρων αυτής και την έκταση των εξ 
αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και η οποία δεν θα μπορεί 
να διευθετηθεί στα πλαίσια της μεταξύ τους καλής πίστης και αγαστής 
συνεργασίας, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 
Δικαστηρίων. 

 
 

Αρθρο 19 
Διατηρησιμότητα επένδυσης - Κυριότητα αποτελεσμάτων - Ευρεσιτεχνίες 

 
19.1 Η επιχορήγηση για την επένδυση δίνεται υπό τον όρο της διατήρησης της 

επένδυσης αυτής για τουλάχιστον πέντε έτη. Αν η επένδυση δεν διατηρηθεί και 
καταργηθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα, η επιχορήγηση θα πρέπει να 
επιστραφεί στο σύνολό της. 

 
19.2 Tα μερικά ή ολικά αποτελέσματα του έργου ανήκουν στην κυριότητα του 

ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.  
 
19.3 O ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στην Eλλάδα 

ή το εξωτερικό για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που προήλθε από 
το έργο. Aν προβεί σε τέτοια ενέργεια, ενημερώνει τον EΦΔ. 

 
 

Αρθρο 20 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

 
20.1 Ο ΕΦΔ έχει το δικαίωμα να κάνει μνεία των αποτελεσμάτων του έργου, σε 

σχετικές ανακοινώσεις ή εκθέσεις προς την Eυρωπαϊκή Ένωση ή το 
Yπουργείο Ανάπτυξης. 

 
20.2 O ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  όμως, έχει το δικαίωμα να χαρακτηρίσει μέρος απο 

τα αποτελέσματα του έργου ως εμπιστευτικά. Σ’αυτή την περίπτωση, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη έγκρισή του, πριν τα αποτελέσματα που 
αφορούν το εγκεκριμένο αυτό μέρος του έργου ανακοινωθούν απο τον EΦΔ. Η 
έγκριση αυτή μπορεί να δίδεται με όρους ή περιορισμούς, έτσι ώστε να μην 
αποκαλύπτεται η ταυτότητα προσώπων (φυσικών ή νομικών),  ή οργανισμών. 
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Αρθρο 21 
Τροποποίηση της σύμβασης 

 
21.1. Τροποποίηση της σύμβασης ή του Τεχνικού Παραρρτήματος (Παράρτημα Ι) 

μετά την υπογραφή τους, μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή συμφωνία 
των αντισυμβαλλομένων μερών, υπογεγραμμένη από τους νομίμους 
εκπροσώπους τους και εφόσον δεν αφορά όρους που προβλέπονται στην 
Υπουργική Απόφαση ένταξης ή στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, οπότε απαιτείται και ανάλογη απόφαση της Α.Α. 

 
21.2. Στη σχετική αίτηση του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ θα πρέπει να αναφέρονται και 

να αιτιολογούνται κατά τρόπο σαφή η επερχόμενη τροποποίηση, οι τυχόν 
οικονομικές και χρονικές επιπτώσεις και να συμπληρώνονται οι απαιτούμενοι 
πίνακες σύμφωνα με οδηγίες του ΕΦΔ. Ειδικότερα για περιπτώσεις 
τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ο ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ υποχρεούται να υποβάλει και τεκμηριωμένη ενεργειακή 
ανάλυση, από την οποία θα προκύπτει ο νέος ενεργειακός στόχος. 

 
 

Άρθρο 22 
Ανάρτηση αναμνηστικής πλάκας 

 
22.1 Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  υποχρεούται να 

αναρτήσει αναμνηστική πλάκα για χρονική διάρκεια ενός έτους 
ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού του έργου του, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που θα του παρασχεθούν από τον ΕΦΔ. 

 
22.2 Στην περίπτωση που με δική του πρωτοβουλία ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

αποφασίσει να αναρτήσει πινακίδα, πρέπει να αναφέρεται η κοινοτική 
συμμετοχή και το Ταμείο που παρέχει τη χρηματοδότηση. 

 
 
 
 

Άρθρο 23 
Παράλειψη ενάσκησης δικαιωμάτων ΕΦΔ 

 
 Ρητά συμφωνείται ότι η τυχόν μη ενάσκηση από τον ΕΦΔ οιουδήποτε 

δικαιώματος που του παρέχεται βάσει της παρούσας δε σημαίνει αναγκαστικά 
παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 

 
 
 Η παρούσα σύμβαση με τα Παραρτήματά της ως ανωτέρω, συνετάγησαν εις 

τετραπλούν και υπογράφονται από τους κατωτέρω νόμιμους εκπροσώπους 
των συμβαλλομένων, οι οποίοι δεσμεύονται κατά το περιεχόμενο αυτών και 
έκαστος των οποίων έλαβε από δύο πρωτότυπα πλην των Τεχνικών 
Παραρτημάτων. 

 
Το Τεχνικό Παράρτημα της παρούσης υπόκειται στην τελική έγκριση από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΝ. Μετά την έγκριση αυτού από το ΥΠΑΝ, η οποία 
θα παρασχεθεί  εντός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο 
Τελικός Αποδέκτης θα παραλάβει τα δύο εγκεκριμένα αντίτυπα του Τεχνικού 
Παραρτήματος. 
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Oι συμβαλλόμενοι, 
 

          Για τον EΦΔ         Για το ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ  
 
 
 
  
 ..................................... .....................................  
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 2.1.3  
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ΤΜΗΜΑ Α - Γενικές Πληροφορίες 
 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ  

ΜΕΤΡΟ:   ΔΡΑΣΗ: 2.1.3 ΕΡΓΟ :  

 

Α1.  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

 

 

 

 

Α2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Α 2.1 ΤΟΠΟΣ/ΟΙ:  ΚΩΔΙΚΟΣ:  

Α 2.3 ΝΟΜΟΣ/ΟΙ:  ΚΩΔΙΚΟΣ:  

Α 2.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΕΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ:  

 

Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

Α3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Α3.1.1  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  

Α3.1.2  ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

Α3.1.3  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:  

Α3.1.4 ΑΦΜ :  Α3.5.  ΔΟΥ :  

Α3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

Α3.2.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Α3.2.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ :   

Α3.2.3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 

 

Α3.2.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α3.2.5 FAX :  

Α3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Α3.3.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Α3.3.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ :   

Α3.3.3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 

 

Α3.3.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α3.3.5 FAX :  

 

 

Α3.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΈΡΓΟΥ 
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Α3.4.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Α3.4.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ :   

Α3.4.3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 

 

Α3.4.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α3.4.5 FAX :  

Α3.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α3.5.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Α3.5.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ :   

Α3.5.3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 

 

Α3.5.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α3.5.5 FAX :  

Α3.6  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ   

 1999 2000 2001 

Α3.6.1  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(μέσο ετήσιο) 

   

Α3.6.2  ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (εκατ. Ευρώ)  

   

 

Α3.7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ   

         (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)  
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Α4  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α4.1 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :  

Α4.1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ :  ΚΩΔΙΚΟΣ:  

Α4.1.2 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

Α4.1.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ :  

Α4.1.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α4.1.5  FAX:  

Α4.1.6  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :  

Α4.1.7 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α4.1.8  FAX:  

 

Α4.2   ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :   

Α4.2.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ :  ΚΩΔΙΚΟΣ:  

Α4.2.2 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

Α4.2.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ :  

Α4.2.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α4.2.5 FAX:  

Α4.2.6 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :  

Α4.2.7 ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  Α4.2.8 FAX:  

 
 

Α 4.3   ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ Β - Φυσικό Αντικείμενο 
 

Β1  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Β1.1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

 

 

Β1.2  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  
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Β1.3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Β1.4  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ  (ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ) 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2001 2002 ……. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

1           

1.1           

1.2           

1.3           

2           

2.1           

2.2           

2.3           

3.4           

2.5           

3           

3.1           

3.2           
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Β2  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 
α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΡΓΟΥ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
13    
12    
13    
14    
15    
16    

 

Β3  ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Β3.1  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ :  

Β3.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ :  

Β3.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  

Β3.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ  
       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : 

 

Β3.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) : 
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Β4  ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Β4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
       ΑΔΕΙΕΣ 

 

 
 
 
Β4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ  

  
 
 
 
 
Β4.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  

 
 
 
 

 
 

Β5  ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
Β5.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ 

  

Β5.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

  

Β5.3 ΕΡΓΑ  ΤΟΥ Ε.Π.ΑΝ.  ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 
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Β6  ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Β6.2. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Β6.3 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

Β6.4 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣ/ΤΕΣ 
ΕΡΓΟΥ 

    

    

    

    

    
    
    

    

    



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»-Δράση 2.1.3 Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης …………./  

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ - Οικονομικό Αντικείμενο 

Γ.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ      
   ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ

1  Δαπάνες Εξοπλισμού   
 1.1  Κύριος Εξοπλισμός      
 1.2  Δαπάνες Λογισμικού       
 1.3  Μετατροπές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις      
 1.4  Ειδικές Εγκαταστάσεις      
 1.5  Λοιπός Εξοπλισμός      
 1.6  Δαπάνες Υλικών       
 1.7  Λοιπές Δαπάνες      

   Σύνολο Δαπανών Εξοπλισμού      
2  Ενεργειακή Επιθεώρηση       
3  Αμοιβή συμβούλων      
4  Επεμβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια, έργα υποδομής       
5  Εκπαίδευση στη λειτουργία εξοπλισμού & 

Λογισμικού 
     

6  Μίσθωση εξοπλισμού και μετρητικών οργάνων      
        

  ΣΥΝΟΛΟ      

   Ιδιωτική Συμμετοχή      
   Δημόσια Δαπάνη      
  ΣΥΝΟΛΟ σε ΕΥΡΩ      
   Ιδιωτική Συμμετοχή      
   Δημόσια Δαπάνη      

  Χ Α Περίοδος        
  Ρ Β Περίοδος        
  Ο       
  Ν       
  /       
  Μ       

  Α ΣΥΝΟΛΟ      
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ΤΜΗΜΑ Δ - Ειδικά Στοιχεία 
 

Δ1  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 

Δ1.1  ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

 Ενέργεια 
(χιλ. kWh) 

Ισχύς (kW) Ενέργεια 
(χιλ. kWh) 

Ισχύς (kW) 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     

Αγορά (από ΔΕΗ) (ΑΗΕ)     

Παραγωγή από καύσιμα  

και θερμική ενέργεια (ΘΗΕ)  -  Η/Ζ 

    

Παραγωγή από ΑΠΕ1 (ΑΠΗ)     

-     

ΣΥΝΟΛΟ2     

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     

Ίδια Κατανάλωση (ΚΤΕΗ)     

Πώληση (προς ΔΕΗ) (ΠΗΕ)     

ΣΥΝΟΛΟ2     

 
Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση την παραγωγή προ την επένδυση (Λ=1). 
 

                                                           
1  Αναγράφεται στις επόμενες σειρές η τρέχουσα ή/και προβλεπόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

2  Οι ποσότητες ενέργειας στα δύο σύνολα («παροχή» και «χρήση») πρέπει να συμφωνούν, τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση. 
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Δ1.2 ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 
 2       3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 

  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 Ενέργεια 

ανά 
μονάδα  

(kWh / kg) 

Ποσότητα  
(τόνοι) 

Ενέργεια
(χιλ. 
kWh) 

Ενεργειακός 
βαθμός 

απόδοσης 

Τελική 
Ενέργεια 

(χιλ. 
KWh) 

Ισχύς 
(kW) 
Ονομα
στική 

Ποσότητα  
(τόνοι) 

Ενέργεια
(χιλ. 
kWh) 

Ενεργειακός 
βαθμός 

απόδοσης 

Τελική 
Ενέργεια 

(χιλ. 
KWh) 

Ισχύς 
(kW) 
Ονομα
στική 

ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ            
Αγορά (από τρίτους)3 (ΑΘΕ)            
            
            
Παραγωγή από καύσιμα4 (ΣηΚΘκ[ΚΚκ])            
            
            
Παραγωγή από ΑΠΕ5 (ΑΠΘ)            

            
            

ΣΥΝΟΛΟ6            

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ            

Ίδια Κατανάλωση (και απώλειες) (ΚΤΕΘ)            
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΘΗΕ)            
Πώληση (σε τρίτους)3  (ΠΘΕ)            

            
            

ΣΥΝΟΛΟ6            

 
3 Αφορά μόνο στην αγορά από τρίτους και πώληση προς τρίτους θερμικής ενέργειας, υπό μορφή θερμού φορέα (ατμού, θερμού νερού, θερμών αερίων, κ.λπ.). Στη στήλη 1 προσδιορίζεται το είδος της θερμικής ενέργειας (φορέας, 

πίεση, θερμοκρασία). Στη στήλη 2 τίθεται η ειδική ενέργεια του φορέα σε kWh/kg. Στη στήλη 3 και 8 τίθεται η ποσότητα του φορέα που αγοράζεται / πωλείται. Στη στήλη 6 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 3. Στη στ΄ληλ 11 τίθεται 
το γινόμενο των στηλών 2 και 8. 

4 Στη στήλη 1 αναφέρεται το καύσιμο που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για παραγωγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Στη στήλη 2 τίθεται η 
κατωτέρα θερμογόνος δύναμις του καυσίμου. Στη στήλη 3 τίθεται η ποσότητα του χρησιμοποιουμένου καυσίμου. Στη στήλη 4 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 3. Στη στήλη 6 τίθεται το γινόμενο των στηλών 4 και 5. Στη στήλη 9 
τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 8. Στη στήλη 11 το γινόμενο των στηλών 9 και 10. 

5 Αφορά στην παραγωγή μόνο θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στη στήλη 1 αναφέρεται η εφαρμογή ΑΠΕ  από την οποία παράγεται η εν λόγω ενέργεια. 
6 Οι ποσότητες ενέργειας στα δύο σύνολα («παροχή» και «χρήση») πρέπει να συμφωνούν, τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση, στις στήλες 6 και 11. 

                                                           
3 Αφορά μόνο στην αγορά από τρίτους και πώληση προς τρίτους θερμικής ενέργειας, υπό μορφή θερμού φορέα (ατμού, θερμού νερού, θερμών αερίων, κ.λπ.). Στη στήλη 1 προσδιορίζεται το είδος της θερμικής ενέργειας 

(φορέας, πίεση, θερμοκρασία). Στη στήλη 2 τίθεται η ειδική ενέργεια του φορέα σε kWh/kg. Στη στήλη 3 και 8 τίθεται η ποσότητα του φορέα που αγοράζεται / πωλείται. Στη στήλη 6 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 3. 
Στη στήλη 11 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 8. 

4 Στη στήλη 1 αναφέρεται το καύσιμο που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για παραγωγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Στη στήλη 2 τίθεται 
η κατωτέρα θερμογόνος δύναμις του καυσίμου. Στη στήλη 3 και 8 τίθεται η ποσότητα του χρησιμοποιουμένου καυσίμου. Στη στήλη 4 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 3. Στη στήλη 6 τίθεται το γινόμενο των στηλών 4 
και 5. Στη στήλη 9 τίθεται το γινόμενο των στηλών 2 και 8. Στη στήλη 11 τίθεται το γινόμενο των στηλών 9 και 10. 

5 Αφορά στην παραγωγή μόνο θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στη στήλη 1 αναφέρεται η εφαρμογή ΑΠΕ από την οποία παράγεται η εν λόγω ενέργεια. 

6 Οι ποσότητες ενέργειας στα δύο σύνολα («παροχή» και «χρήση») πρέπει να συμφωνούν, τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση, στις στήλες 6 και 11. 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»-Δράση 2.1.3 Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης …………./  

 

 
Δ1.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 
Δ1.3.1  Αέριοι ρύποι 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Πριν  την επένδυση (σε kg ανα τόνο καυσίμου) 
Καύσιμο CO2 CO HC SO2 NΟx Σωματίδια 

       

       

-       

-       

-       

 
Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα : 
Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνον εάν πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες : 
 Η επιχείρηση παράγει ήδη ενέργεια εντός του συστήματος και αυτή η παραγωγή προβλέπεται να μεταβληθεί εξ αιτίας της 

επένδυσης 
 Η επένδυση προβλέπει παραγωγή ενέργειας εντός του συστήματος με καύση καυσίμου. Στα καύσιμα συμπεριλαμβάνεται και η 

βιομάζα. 
Στήλη 1 : Αναγράφονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας εντός του 

συστήματος. Αυτά είναι τα ίδια που εμφανίζονται στον Πίνακα ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ (Πίνακας Δ1.2) 
 
 
Δ1.3.2  Υγρά απόβλητα για επενδύσεις άνω των 150 εκατ. δρχ. (440.205 ΕΥΡΩ)  
           (σχετίζονται με το ενεργειακό σύστημα της επένδυσης) 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ* (σε tn) 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(Όνομα και χημική σύσταση) 

Ποσότητα 

  

  

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  

* Ο πίνακας είναι απαραίτητος μόνο για επενδύσεις ΕΞΕ, ΥΠΟ, ΣΗΘ, ΑΠΕ/Β1 και ΑΠΕ/ΓΕ. 
 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»-Δράση 2.1.3 Υπουργείο Ανάπτυξης 

 

Τεχνικό Παράρτημα Σύμβασης …………./  

 

 
Δ1.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
 
Δ1 .4.1  Αέριοι ρύποι 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Μετά  την επένδυση (σε kg ανα τόνο καυσίμου) 
Καύσιμο CO2 CO HC SO2 NΟx Σωματίδια 

       

       

       

       

       

 
Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα : 
Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνον εάν πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες : 
 Η επιχείρηση παράγει ήδη ενέργεια εντός του συστήματος και αυτή η παραγωγή προβλέπεται να μεταβληθεί εξ αιτίας της 

επένδυσης 
 Η επένδυση προβλέπει παραγωγή ενέργειας εντός του συστήματος με καύση καυσίμου. Στα καύσιμα συμπεριλαμβάνεται και η 

βιομάζα. 
Στήλη 1 : Αναγράφονται τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας εντός του 

συστήματος. Αυτά είναι τα ίδια που εμφανίζονται στον Πίνακα ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ (Πίνακας Δ1.2) 
 
 
 
Δ1.4.2  Υγρά απόβλητα για επενδύσεις άνω των 150 εκατ. δρχ.  (440.205 ΕΥΡΩ) 
            (σχετίζονται με το ενεργειακό σύστημα της επένδυσης) 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ* (σε tn) 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(Όνομα και χημική σύσταση) 

Ποσότητα 

  

  

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  

* Ο πίνακας είναι απαραίτητος μόνο για επενδύσεις Κατηγορίας Α 
 
 
 
 


