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Απόφαση
ένταξης
Πράξης
Κρατικής
Ενίσχυσης
«Επέκταση/εκσυγχρονισµός
υφιστάµενης
εγκατάστασης
Τηλεθέρµανσης Κοζάνης»
µε κωδικό MIS 390247 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 2013"
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γεν. Γραµµατέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Το

Ν.

3614/2007

«∆ιαχείριση,

έλεγχος

και

εφαρµογή

αναπτυξιακών

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/312-2007) 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) 20072013 και άλλες διατάξεις.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε(2007) 5442/5-11-2007
που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
3. Την

µε

αρ.

Συστήµατος

πρωτ.

14053/ΕΥΣ

∆ιαχείρισης,

όπως

1749/27-3-2008
τροποποιήθηκε

µε

Υπουργική
τη

µε

Απόφαση
αρ.

πρωτ.

43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 και 28020/ ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
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4. Την µε αρ. 34576/11/5-1-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως τροποποιήθηκε µε τις
121308/18-7-2008, 166200/24-2-2011 και 54902/7-11-2012 Αποφάσεις.
5. Την µε αρ. 37032/23.7.2012 (ΦΕΚ 371/2-8-2012) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, διορισµού του Αλεξιάδη Σωκράτη στη θέση του Γενικού Γραµµατέα
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
6. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων
επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.
Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν.
7. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 164600/Π5/22-5-2009 πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., για την υποβολή προτάσεων για τη
χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1
«Προστασία

Ατµοσφαιρικού

Περιβάλλοντος

&

Αστικές

Μεταφορές

–

Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» και της
Θεµατικής

Προτεραιότητας

43

«Ενεργειακή

Απόδοση,

Συµπαραγωγή,

∆ιαχείριση Ενέργειας».
8. Την µε αρ. πρωτ. 1548/6-5-2011 αίτηση του ∆ικαιούχου προς την Ε.Υ.∆.
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για χρηµατοδότηση της υπόψη πράξης στα πλαίσια του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».
9. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης – πρακτικό 04/22-7-2011 της Επιτροπής
Αξιολόγησης – όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στα Φύλλα Εξέτασης
Πληρότητας και Αξιολόγησης των στοιχείων της πρότασης και τα οποία
αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
10. Το µε αρ. C(2012) 6361 τελικό/11-9-2012 έγγραφο της Ε.Ε., καθορισµού
καθεστώτος ενίσχυσης προς την ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για την κατασκευή
υποδοµής τηλεθέρµανσης, σύµφωνα µε το οποίο η πράξη αποτελεί κρατική
ενίσχυση συµβατή µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ).
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11. Την µε αρ. πρωτ. 124141/30.11.2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ για την ένταξη της πράξης κρατικής ενίσχυσης στο
Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Αποφασίζει
Α. ΓΕΝΙΚΑ
την

ένταξη

της Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης «Επέκταση/εκσυγχρονισµός

υφιστάµενης εγκατάστασης Τηλεθέρµανσης Κοζάνης» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου

Αναφοράς

2007-2013,

συνολικού

κόστους

18.225.719,03

€

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
Η απαιτούµενη δηµόσια δαπάνη για την ολοκλήρωση της πράξης ανέρχεται σε
8.051.764,38

€

και

θα

καλυφθεί

στο

Π∆Ε

µε

τον

ενάριθµο

έργου

2010ΣΕ07580007.

1.Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

2.Φυσικό αντικείµενο της πράξης:

390247
To έργο αποτελεί επέκταση / εκσυγχρονισµό των
υποδοµών
της
υφιστάµενης
εγκατάστασης
τηλεθέρµανσης Κοζάνης. Αφορά : (α) στην
επέκταση του υφιστάµενου δικτύου διανοµής
θερµικής ενέργειας µε την υπόγεια τοποθέτηση
προµονωµένων αγωγών συνολικά εκτιµώµενου
µήκους 21.737 m - που περιλαµβάνει και το
βορειοανατολικό τµήµα της πόλης όπου το δίκτυο
διανοµής
τηλεθέρµανσης
δεν
έχει
ακόµη
αναπτυχθεί - για την κάλυψη ολόκληρης της
γεωγραφικής
περιοχής
του
υφιστάµενου
εγκεκριµένου πολεοδοµικού σχεδίου Κοζάνης, (β)
της κατασκευής µίας 2ης χαλύβδινης δεξαµενής
εναποθήκευσης θερµικής ενέργειας 70 MWhth και
όγκου νερού 1.650 m3 νερού (γ) στην κατασκευή
τεσσάρων
νέων
επικουρικών
αντλιοστασίων
τηλεθέρµανσης µε εναλλάκτες θερµότητας για τον
υδραυλικό
και
θερµικό
διαχωρισµό
του
υφιστάµενου δικτύου διανοµής στις περιοχές Αγίας
Παρασκευής,
Μοναστηρίου,
Ηπειρώτικων
και
∆ηµοκρατίας στην πόλη Κοζάνης (δ) στην
ανανέωση / αναβάθµιση του υφιστάµενου αγωγού
µεταφοράς τηλεθέρµανσης µε αγωγό ονοµαστικής
διαµέτρου DN450 mm για συνολικό µήκος 6.200 m
(ε) στην προµήθεια 392 εναλλακτών θερµότητας
για την σύνδεση των κτιρίων των νέων
καταναλωτών τηλεθέρµανσης στο δίκτυο διανοµής
και τέλος (στ) στις απαραίτητες υπηρεσίες
διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευών

3. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 78,10 (µήνες)
4. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2015.
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Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης
Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός
Ιδιωτική Συµµετοχή

Ποσό (€)

Ποσοστό (%)

6.765.893,37

45,66

8.051.764,38

54,34

14.817.657,75

100

(Ιδιωτική συνεισφορά + δάνεια)
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
Σύνολο ενισχυόµενου
Προϋπολογισµού
Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός

3.408.061,28

(ΦΠΑ)
Συνολικός Προϋπολογισµός
Επένδυσης

18.225.719,03

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ειδικοί όροι που δεσµεύουν το δικαιούχο περιγράφονται κατωτέρω:
1. Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα
λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων
του να διασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσµα της Πράξης λαµβάνοντας όλα
τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό.
2. Το

Πρακτικό

Καθορισµού

Προσωρινής

Τιµολόγησης

Πώλησης

Θερµικής

Ενέργειας µεταξύ ∆ΕΥΑΚ και ∆ΕΗ, καθώς και η ανανέωση της ισχύουσας από
15-5-1998 έως 31-12-2012 Σύµβασης Παροχής Θερµικής Ενέργειας, θα
υπογραφούν παράλληλα µε την εξέλιξη του Έργου και πάντως εµπρόθεσµα,
ώστε

να

διασφαλίζεται

η

λειτουργικότητα

του

Έργου,

καθώς

και

η

ολοκλήρωσή του εντός της περιόδου επιλεξιµότητας.
3. Οι οικοδοµικές Άδειες ή απαλλαγές των Αντλιοστασίων των περιοχών
«Ηπειρώτικα» και «∆ηµοκρατίας» θα έχουν εκδοθεί πριν την δηµοπράτηση
των σχετικών Υποέργων.
4. Οι

Συµβάσεις που θα

υπογραφούν στο πλαίσιο του Έργου θα είναι

εναρµονισµένες µε το Π∆ 59/2007 (ΦΕΚ 63/16-3-2007) για την προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος,
της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε.
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Με Απόφαση του Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ ορίζεται Όργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για την πράξη.
2. Ο ∆ικαιούχος της πράξης (∆ΕΥΑ Κοζάνης) υποβάλει στην ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ αίτηµα
διοικητικής επαλήθευσης – πιστοποίησης του φυσικού

και οικονοµικού

αντικειµένου συνοδευόµενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (λογαριασµός
κ.α.).
3. Με την ολοκλήρωση της επαλήθευσης από το Όργανο Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης και προκειµένου να καταβληθεί η δηµόσια επιχορήγηση προς
τον

∆ικαιούχο,

το

αρµόδιο

Επαλήθευσης-Πιστοποίησης»,

όργανο

επαλήθευσης

συντάσσει

«Έκθεση

µε την οποία ολοκληρώνεται η διοικητική

επαλήθευση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
4. Μετά τη διοικητική επαλήθευση του φυσικού

και οικονοµικού αντικειµένου,

διενεργείται απόσβεση προκαταβολής ή χρηµατοδότηση από το Π∆Ε για να
πληρωθεί ο ∆ικαιούχος την δηµόσια συµµετοχή επί της

πιστοποιηµένης

δαπάνης.
5. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής - έως 50% της ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης - στον ∆ικαιούχο µετά από αίτηµά του, µε αντίστοιχη έκδοση
και υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου πιστωτικού
ιδρύµατος, ισχύος µέχρι την απόσβεση της προκαταβολής.
6. Η απόσβεση τµήµατος ή του συνόλου της προκαταβολής θα διενεργείται µετά
από αίτηµα του ∆ικαιούχου και εφόσον το

Όργανο Επαλήθευσης –

Πιστοποίησης πιστοποιήσει την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου, καθώς

και

την καταβολή της ιδιωτικής συµµετοχής και του

ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε τµήµα ή στο σύνολο της προκαταβολής.
7. Οι πληρωµές ∆ηµόσιας

Χρηµατοδότησης - πλην της προκαταβολής - θα

διενεργούνται µετά από αίτηµα του ∆ικαιούχου και πιστοποίηση από το
Όργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, της υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου και θα αφορούν τη ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση του ως
άνω πιστοποιηµένου αντικειµένου.
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8. Το 10% της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης που αντιστοιχεί στο σύνολο των
συναφθέντων

συµβάσεων

ολοκλήρωσης

του

θα

φυσικού

καταβληθεί

αντικειµένου

µετά
της

την

πράξης

πιστοποίηση
(µε

την

της

έκδοση

βεβαίωσης περαίωσης) από το Όργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης.
9. Μια φορά το χρόνο όπως και κατά την ολοκλήρωση της πράξης, θα
διενεργείται

Επιτόπια

Επαλήθευση

–

Πιστοποίηση

από

το

Όργανο

Επαλήθευσης – Πιστοποίησης.
10. Για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
πράξης, ο ∆ικαιούχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε τρείς µήνες
εκθέσεις παρακολούθησης εκτέλεσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.

∆. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ
Οι δικαιούχοι χρηµατοδοτήσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (συγχρηµατοδοτούµενα
έργα) υποχρεούνται, πέραν των οριζοµένων στη παρούσα και για τα ακόλουθα:
1. την αποδοχή όλων των προβλεπόµενων από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά
όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.
2. την τήρηση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε το επενδυτικό
σχέδιο

(τιµολόγια,

λογιστικά

βιβλία,

άδειες,

εγκρίσεις

κλπ),

που

συγχρηµατοδοτήθηκε, για διάστηµα δέκα ετών/ή άλλο µετά την ολοκλήρωση
του σχεδίου και τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2020 ανεξάρτητα από την
άρση της σχετικής υποχρέωσης που ενδεχοµένως προκύπτει

από την

εφαρµογή φορολογικών διατάξεων.
3. τη δηµοσιοποίηση της δικαιούχου επιχείρησης, της ονοµασίας του έργου και
του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότης

που χορηγείται στο έργο, στο

δηµοσιοποιηµένο κατάλογο των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
www.espa.gr σύµφωνα µε το άρθρο 6 και 7 του Κανονισµού ( ΕΚ) 1828/2006.
4. Για τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, οι
δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης για:
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α. την τοποθέτηση διαφηµιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο του έργου κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη διαφηµιστική πινακίδα, η
τοποθέτηση της οποίας εντάσσεται στα προβλεπόµενα µέτρα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας για το κοινό, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ)
1828/2006, περιλαµβάνονται το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε
τα

πρότυπα

γραφιστικής

παρουσίασης

που

ορίζονται

στο

Παράρτηµα

I

του

Κανονισµού), αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ταµείο χρηµατοδότησης
(Ταµείο Συνοχής) και στο επιλεγµένο από τη ∆ιαχειριστική Αρχή µήνυµα. Οι
πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
Επίσης στην πινακίδα περιλαµβάνονται το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η
αναφορά

στην

ονοµασία

του

έργου

και

στοιχεία

του

προϋπολογισµού

της

συγκεκριµένης επένδυσης (∆ηµόσια ∆απάνη και Ιδιωτική Συµµετοχή) καθώς και τη
φράση «Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η διαφηµιστική πινακίδα αντικαθίσταται από τη
µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα που αναφέρεται στην παράγραφο β.
β. την τοποθέτηση ευδιάκριτης και ευµεγέθους µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας το
αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση του έργου. Στην επεξηγηµατική πινακίδα, η
τοποθέτηση της οποίας εντάσσεται στα προβλεπόµενα µέτρα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας για το κοινό, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ)
1828/2006, περιλαµβάνονται το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύµφωνα µε
τα

πρότυπα

γραφιστικής

παρουσίασης

που

ορίζονται

στο

Παράρτηµα

I

του

Κανονισµού), αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ταµείο Χρηµατοδότησης
(Ταµείο Συνοχής) και στο επιλεγµένο µήνυµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Οι
πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
Επίσης στην πινακίδα περιλαµβάνονται το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η
αναφορά στον τύπο του έργου και στην ονοµασία του έργου καθώς και τη φράση «Με
τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Το υλικό κατασκευής της επεξηγηµατικής πινακίδας καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη µόνιµη εγκατάστασή της.
Σηµειώνουµε ότι το µέγεθος των ως άνω πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στο
µέγεθος και στη σηµασία του έργου.
Οι ακριβείς προδιαγραφές των σηµείων 4α, 4β και 5 δίνονται στο παράρτηµα Τεχνικές
Προδιαγραφές Σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ του Επικοινωνιακού Οδηγού για την
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Πληροφόρηση και τη ∆ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
2007-2013 (http://www.espa.gr/el/Pages/staticInstructions.aspx).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Σ. ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(Φορέας Χρηµατοδότησης)
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
- ∆/νση Οικονοµικού
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
- ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
- Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου 11 και Βουλής, 105 57 Αθήνα
- Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- Μονάδα Α’: Φάκελος έργου 390247
- Μονάδα Γ’: Φάκελος έργου 390247
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