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«ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ»
ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είναι η βεληίυζη ηηρ ενεπγειακήρ αποδοηικψηηηαρ ηυν κηιπιακϊν
εγκαηαζηάζευν ηυν επιλέξιμυν επισειπήζευν, η εξοικονψμηζη ενέπγειαρ, η ζυζηή και
ςπεωθςνη διασείπιζη ηος ωδαηορ και ηυν αποππιμμάηυν καθϊρ και η ςλοποίηζη διαδικαζιϊν
πος δεν επιβαπωνοςν ηο πεπιβάλλον ενϊ παπάλληλα ππουθοων ηην εςαιζθηηοποίηζη ηυν
εμπλεκψμενυν ζε πεπιβαλλονηικά θέμαηα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ - ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Δλάσιζηορ πποχπολογιζμψρ επενδςηικοω ζσεδίος € 30.000,00 και μέγιζηορ € 400.000,00.
Το ωτορ ηος πποχπολογιζμοω δεν ππέπει να ςπεπβαίνει ηο μέζο εηήζιο κωκλο επγαζιϊν /
ακαθάπιζηυν εζψδυν ηηρ επισείπηζηρ καηά ηην ηελεςηαία διεηία. Το ζςνολικψ ποζψ ηυν
ενιζσωζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος σοπηγοωνηαι ζηην ίδια επισείπηζη, δεν μποπεί να
ςπεπβαίνει ηο ποζψ ηυν € 200.000 ζε πεπίοδο ηπιϊν εηϊν.
Το

ωτορ

ηηρ

Γημψζιαρ

Φπημαηοδψηηζηρ

ωο

πνζνζηό

επί

ηνπ

ζπλνιηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζην 40%. Δπιπλέον πποζαωξηζη
καηά 5% δίνεηαι ζε επενδςηικά ζσέδια πος ςλοποιοωνηαι ζε μικπά νηζιά κάηυ ηυν 3.100
καηοίκυν.

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα πος έσοςν κάνει έναπξη δπαζηηπιψηηηαρ ππιν ηην 01.01.2008 και
διαθέηοςν Διδικψ Σήμα Λειηοςπγίαρ, καθϊρ και ηιρ λοιπέρ πποβλεπψμενερ άδειερ.
Ννκηθή Μνξθή: ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ, Αηομικέρ, Κοινυνία Κληπονψμυν, ΜΚΟ
ΚΑΓ 2008: 55.1, 55.2 (εθηόο ηνπ 55.20.19), 55.30.11
Γεν εμπίπηει ζηα κπιηήπια διασυπιζμοω ππάξευν ηυν Ταμείυν ΔΤΠΑ, ΔΓΤΑΑ (Δςπυπαφκψ
Γευπγικψ

Ταμείο

Αγποηικήρ

Ανάπηςξηρ)

και

ΔΤΑ

(Δςπυπαφκψ

Ταμείο

Αλιείαρ)

πος

σπημαηοδοηοωνηαι μέζυ Τοπικϊν Σηπαηηγικϊν Ανάπηςξηρ.
Δηδηθέο Τπνρξεώζεηο
Η επισείπηζη θα ππέπει ή να διαθέηει καηάλληλερ ςποδομέρ για άπζη ηυν εμποδίυν
ππψζβαζηρ αηψμυν με αναπηπία (ΑμεΑ) ή να ςλοποιήζει ηιρ απαπαίηηηερ ςποδομέρ
ππψζβαζηρ μέζυ ηος παπψνηορ έπγος (δαπάνερ μέσπι € 15.000,00 ).
Η επισείπηζη δεζμεωεηαι να διαηηπήζει ζηαθεπψ ηον απιθμψ ηυν απαζσολοωμενυν μέσπι και
δωο έηη μεηά ηην έκδοζη ηηρ απψθαζηρ ολοκλήπυζηρ ηηρ επένδςζηρ.
Οι επισειπήζειρ πος λειηοςπγοων ζε σϊπο/εγκαηάζηαζη με ζωμβαζη μίζθυζηρ, δεζμεωονηαι
να πποζκομίζοςν μιζθυηήπιο ζςμβψλαιο ηοςλάσιζηον 5εηίαρ απψ ηην ημεπομηνία ςποβολήρ
ηος αιηήμαηορ ολοκλήπυζηρ.
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ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ
Δλδεηθηηθέο Δλέξγεηεο αλά Καηεγνξία
Καηεγνξία 1: Βειηίωζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη αμηνπνίεζε Α.Π.Δ.
Δνεπγειακή αναβάθμιζη ηος κηιπιακοω κελωθοςρ.
Δπεμβάζειρ εξοικονψμηζηρ ενέπγειαρ ζηιρ Η/Μ εγκαηαζηάζειρ ηος κηηπίος.
Αναβάθμιζη ηος ζςζηήμαηορ θςζικοω/ηεσνηηοω θυηιζμοω.
Υποκαηάζηαζη ζςμβαηικϊν μοπθϊν ενέπγειαρ με θςζικψ αέπιο ή ςγπαέπιο.
Δγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ ζςμπαπαγυγήρ θεπμψηηηαρ και ηλεκηπιζμοω, (μέσπι 50kWe).
Αξιοποίηζη ΑΠΔ για κάλςτη ιδίυν αναγκϊν θεπμψηηηαρ/τωξηρ ή ηλεκηπιζμοω.
Δγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ ενεπγειακήρ διασείπιζηρ (BEMS).
Καηεγνξία

2:

Αλάπηπμε

θαη

εθαξκνγή

ζπζηεκάηωλ εμνηθνλόκεζεο ύδαηνο.
Δγκαηάζηαζη μησανιζμϊν εξοικονψμηζηρ νεποω
Σωζηημα ανίσνεςζηρ διαπποϊν νεποω.
«Έξςπνο ζωζηημα» ποηίζμαηορ.
Αθαλάηυζη θαλαζζινοω/ςθάλμςπος νεποω.
Φωηεςζη πεπιβάλλονηορ σϊπος ή/και ζηεγϊν.
Σςγκένηπυζη ομβπίυν ςδάηυν.
Ανακςκλοθοπία, καθαπιζμψρ νεποω πιζίναρ με ηην
εθαπμογή

ηεσνολογιϊν

θιλικϊν

ππορ

ηο

πεπιβάλλον.
Καηεγνξία 3: Γηαρείξηζε απνξξηκκάηωλ (ξύπαλζε, ζηεξεά θαη πγξά απόβιεηα).
Γιασυπιζμψρ αποππιμμάηυν ανά καηηγοπία.
Δξαζθάλιζη δςναηψηηηαρ διασυπιζμοω αποππιμμάηυν απψ ηοςρ επιζκέπηερ.
Τοπικψρ βιολογικψρ καθαπιζμψρ.
Κομποζηοποίηζη ζε αποθάγια και αποππίμμαηα κήπος και σπήζη ηοςρ.
Ανακωκλυζη μαγειπικοω λαδιοω. Ανακωκλυζη σαπηιοω / γςαλιοω.
Δπεξεπγαζία νεπϊν για σπήζη ζε πψηιζμα και καθαπιψηηηα εξυηεπικϊν σϊπυν.
Καηεγνξία 4: Αλάπηπμε πξάζηλωλ δηαδηθαζηώλ θαη ελζωκάηωζε πξνηύπωλ.
Ανάπηςξη Σςζηήμαηορ Οικολογικήρ Γιασείπιζηρ και Δλέγσος EMAS / Easy EMAS.
Δθαπμογή ηος Κοινοηικοω Σςζηήμαηορ Απονομήρ Οικολογικοω Σήμαηορ (ECOLABEL).
Ανάπηςξη Σςζηήμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ καηά ηο ππψηςπο ISO 14001.
Καηεγνξία 5: Δλεκέξωζε θαη πξνβνιή.
Παπαγυγή ενηωπυν και θςλλαδίυν ζσεηικϊν με ηιρ ππάζινερ ενέπγειερ ηηρ επισείπηζηρ.
Παπαγυγή ενημεπυηικοω ςλικοω ζσεηικϊν με ηιρ ππάζινερ ενέπγειερ και πολιηικέρ.
Σσεδιαζμψρ ιζηοζελίδυν και παπαγυγή οπηικοακοςζηικοω ςλικοω ζσεηικϊν με ηιρ ππάζινερ
ενέπγειερ και πολιηικέρ ηηρ επισείπηζηρ.
Δνέπγειερ ενημέπυζηρ ηυν πελαηϊν για ηιρ ππάζινερ ενέπγειερ και πολιηικέρ ηηρ επισείπηζηρ.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΓΑΠΑΝΩΝ: η ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ επενδςηικήρ
ππψηαζηρ.
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
Γαπάλε 1: Πξνκήζεηα ζπζηεκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ (Πξνϋπνινγηζκόο 60%-100%)
Σε αςηή ηην καηηγοπία δαπανϊν πεπιλαμβάνονηαι:
Το κψζηορ αγοπάρ καινοωπιος εξοπλιζμοω και ζςζηημάηυν (κωπιυν και βοηθηηικϊν) για ηην
ςλοποίηζη ηυν επιλέξιμυν ενεπγειϊν.
Το κψζηορ μεηαθοπάρ και εγκαηάζηαζηρ ηος εξοπλιζμοω και εκπαίδεςζη ηος πποζυπικοω ζηη
σπήζη ηος εξοπλιζμοω ψπος ηεκμηπιυμένα απαιηείηαι.
Το κψζηορ ηυν απαιηοωμενυν ςλικϊν και επγαζιϊν για ηην εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ηος.
Γαπάλε 2: Κηηξηαθά, δηακόξθωζε ρώξωλ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο. (Πξνϋπνι/ζκόο
0%-20%)
Καηαζκεςέρ, διαμοπθϊζειρ, επεκηάζειρ κηιπιακϊν βοηθηηικϊν εγκαηαζηάζευν, με ηην
πποχπψθεζη ψηι αςηέρ θα σπηζιμοποιηθοων για ηη ζηέγαζη ηος νέος εξοπλιζμοω.
Γιαμψπθυζη πεπιβάλλονηορ σϊπος για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηος επενδςηικοω ζσεδίος.
Γαπάλε

3:

Γαπάλεο

πηζηνπνίεζεο,

επαιήζεπζεο,

επηθύξωζεο

ζπζηεκάηωλ

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 0%-15%
Μελέηη, πιζηοποίηζη ζςζηημάηυν πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ και απψκηηζη οικολογικοω
ζήμαηορ λειηοςπγίαρ ηηρ ηοςπιζηικήρ μονάδαρ. Γεν είναι επιλέξιμερ οι δαπάνερ για ανανέυζη
ζςζηημάηυν πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ.
Γαπάλε 4: Ακνηβέο ζπκβνύιωλ θαη άιιεο ππεξεζίεο 0%-6%
Παποσή ςπηπεζιϊν ςποζηήπιξηρ, οπγάνυζηρ και διοίκηζηρ ηος έπγος.
Έκθεζη-καηαγπαθή καηανάλυζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ και καςζίμυν, καηανάλυζηρ νεποω,
ψγκος αποππιμμάηυν ηος ηελεςηαίος έηοςρ ππιν ηην ςποβολή και ηεκμηπίυζη ζηψσυν ηηρ
επένδςζηρ.
Πποεηοιμαζία έκδοζηρ αδειϊν για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηηρ επένδςζηρ, ψπος απαιηείηαι.
Σςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη ζε έπεςνερ αγοπϊν ζσεηικϊν με ηο επενδςηικψ ζσέδιο.
Γαπάλε 5: Δλεκέξωζε θαη πξνβνιή 0%-5%
Δνέπγειερ πποβολήρ και επικοινυνίαρ ηηρ ςιοθέηηζηρ ππάζινηρ πολιηικήρ ή ηηρ πιζηοποίηζηρ
μέζυ ιζηοζελίδαρ κηλ, η παπαγυγή ενημεπυηικοω ςλικοω ζε πποζβάζιμερ μοπθέρ (ένηςπα
μεγάλυν σαπακηήπυν, εκηςπϊζειρ Braille, ένηςπα easy to read κλπ).

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Η σπονική διάπκεια ολοκλήπυζηρ ηυν επενδςηικϊν ζσεδίυν πος θα εγκπιθοων είναι δεκαοκηϊ
(18) μήνερ απψ ηην ημεπομηνία κοινοποίηζηρ ηηρ Υποςπγικήρ Απψθαζηρ Ένηαξηρ ηος
επενδςηικοω ζσεδίος ζηην Ππάξη.

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
Μεηά ηην έκδοζη ηηρ Υποςπγικήρ Απψθαζηρ ένηαξηρ ηος έπγος ζηην Ππάξη δωναηαι να
σοπηγηθεί πποκαηαβολή, μέσπι ηο 50% ηηρ δημψζιαρ σπημαηοδψηηζηρ και εθψζον ο
δικαιοωσορ πποζκομίζει ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηηρ πποκαηαβολήρ.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Φυηοανηίγπαθα δημοζιεςμένυν ιζολογιζμϊν και αποηελεζμάηυν σπήζηρ ηυν 2008
και 2009, μψνο για ηιρ επισειπήζειρ πος ηηποων βιβλία Γ’ καηηγοπίαρ.
Φυηοανηίγπαθα δηλϊζευν θοπολογίαρ και αναλςηικϊν ζηοισείυν θοπολογίαρ Δ1, Δ3
Δ5, Δ7 και Φ01 (μψνο για ηιρ Α.Δ.) και ανάλογα με ηη μοπθή ηηρ επισείπηζηρ για ηα
έηη 2008 και 2009.
Φυηοανηίγπαθο ηελεςηαίος καηαζηαηικοω επισείπηζηρ με ηιρ ηποποποιήζειρ ηος, για
ψζερ επισειπήζειρ πποβλέπεηαι.
Φυηοανηίγπαθο καηάζηαζηρ πποζυπικοω και υπϊν επγαζίαρ θευπημένο απψ ηην
Δπιθεϊπηζη Δπγαζίαρ.
Φυηοανηίγπαθο Διδικοω Σήμαηορ Λειηοςπγίαρ ηηρ Δπισείπηζηρ ζε ιζσω καθϊρ και ηυν
λοιπϊν πποβλεπψμενυν αδειϊν πος απαιηοωνηαι (π.σ. άδειερ καηαζηημάηυν και
εγκαηαζηάζευν ςγειονομικοω ενδιαθέπονηορ).
Έκθεζη καηανάλυζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ και καςζίμυν, καηανάλυζηρ νεποω, ψγκος
αποππιμμάηυν ππιν ηην ςποβολή και

ηεκμηπίυζη ηυν ζηψσυν

ηηρ επένδςζηρ

(ενεπγειακψρ ζηψσορ και ζηψσορ μείυζηρ καηανάλυζηρ καθαποω νεποω).
Αναλςηικέρ πποζθοπέρ
Φυηοανηίγπαθα

λογαπιαζμϊν

καηανάλυζηρ

ηλεκηπικήρ

ενέπγειαρ

(ΓΔΗ),

καηανάλυζηρ νεποω (ΓΔΥΑ κηλ).
Βεβαίυζη απψ ηον δήμο για ςλοποίηζη έπγος ζε νηζιυηικέρ πεπιοσέρ κάηυ ηυν 3.100
καηοίκυν.
Τπεύζπλε δήιωζε Ν. 1599/86 ζηην οποία αναθέπεηαι αναλςηικά ψηι ηα ζηοισεία
είναι οπθά και ψηι θα ηηπηθοων οι ςποσπεϊζειρ πος αποππέοςν απψ ηην ςλοποίηζη
ηος ππογπάμμαηορ.
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