ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Υπό διαμόρφωση ο Οδηγός για το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον
Συνέχεια από τη σελ 10
β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της
αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου
συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών
έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 200 € ανά επιμέρους αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος
έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται
μέχρι του ποσού των 200 € συν 50 € για κάθε επιπλέον του
πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 500€ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
γ. Τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για
την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα
έλεγχο στατικής επάρκειας κ.λπ.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας,
οι μελέτες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 250 € ανά διαμέρισμα.
Το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 € ανά αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το συνολικό μέγιστο
επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
2.500 € συνολικά (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών
δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια
επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.
Λήψη δανείου
Ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και τη λήψη του εξαψήφιου ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή
του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για
λήψη δανείου», παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται μεταξύ
των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό μπορεί
να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο.
Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου
για λήψη δανείου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να
υποβάλει νέο αίτημα δανείου επιλέγοντας διαφορετικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον
Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ποσό μικρότερο από το ποσό
που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει
τη δυνατότητα να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής
συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος έχει τη
δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του
σε κατάσταση «προς υπαγωγή».
Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτήσεων
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με
ευθύνη του Δικαιούχου.
Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της αρχή της
χρονικής προτεραιότητας(first in - first out), τους διαθέσιμους
πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη
δανείου.

Για την αποδοχή και υπαγωγή των αιτήσεων διενεργούνται
μόνο αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων με διασταύρωση
των υποβαλλόμενων στοιχείων κατάταξης σε κατηγορία Ωφελούμενου και έλεγχο τυπικής (αριθμητικής) πληρότητας των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Στη βάση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων, τις
εγκρίσεις δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
και της αρχή της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος καταρτίζει πίνακες κατάταξης αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που
προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε
επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των
ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για
τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών,
της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του
Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί
αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται
ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Δικαιούχο και θα
επέρχονται οι σχετικές κυρώσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω
έλεγχων είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινήσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού και μόνο χαρακτήρα, όπου απαιτείται. Σε
κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής
στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόμιση Δικαιολογητικών
- Έλεγχοι - Χορήγηση επιδότησης
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της
δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο
εκπρόσωπος, καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την
ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του
προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας
τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του
Παραρτήματος ΙΧ ή Χ (σ.σ. θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα). Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται
να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους, στην περίπτωση
που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει
τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με βάση την απόφαση υπαγωγής και τα υποβαλλόμενα
παραστατικά δαπανών, διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός
επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.
γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση
του επιλέξιμου προϋπολογισμού της προηγούμενης παραγράφου β) ανά Ωφελούμενο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την
αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.
δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων

κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να
καταβάλλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου
του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών
κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής και την
καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για
τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.
ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το
υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή
σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση
των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών.
στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου
ε) χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των
κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.
η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον
Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακό επιθεωρητή, αμοιβή για
τυχόν μελέτες και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που
βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός
καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στον
εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κατανέμει στους
ιδιοκτήτες.
θ) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το επιλέξιμο
ποσό της αμοιβής του συμβούλου έργου για την εξόφληση του
επί πιστώσει παραστατικού δαπάνης.
ι) Ο Δικαιούχος επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων
παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής:
«Παραστατικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον ΙΙ». Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο Δικαιούχος εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα. Επιπλέον, ο Δικαιούχος οφείλει να εκδίδει
σχετικές με το έργο βεβαιώσεις για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων, τις αμοιβές και το συνολικό επιχορηγούμενο
ποσό, στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλεψη στη νομοθεσία
για σχετικά φορολογικά κίνητρα.
Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί
όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της
τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, βάσει της πληρότητας και του περιεχομένου του συνόλου των δικαιολογητικών που έχουν προσκομιστεί από τον
Ωφελούμενο. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία
προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του
Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε
ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, κατά το μέρος που αφορά τις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων τους Ωφελούμενους.
Υπογραμμίζεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν
έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών, καθώς και
οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές
δαπάνες.
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