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Άπθπο 1. Ζ Ππυηοβοςλία JESSICA 

1. Η πξσηνβνπιία JESSICA (απφ ην Αγγιηθφ αθξσλχκην ηεο πξσηνβνπιίαο “Joint European Support 

for Sustainable Investment in City Areas” / «Κνηλή Δπξσπατθή Τπνζηήξημε γηα Βηψζηκεο 

Δπελδχζεηο ζε Αζηηθέο Πεξηνρέο», εθεμήο «JESSICA») αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα 

Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CEB). Η πξσηνβνπιία JESSICA απνηειεί έλα λέν κέζν 

αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ επηρνξεγήζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηε ζηήξημε έξγσλ 

αζηηθήο αλάπηπμεο.  

2. Με ην JESSICA ηα Κξάηε Μέιε απνθηνχλ ηελ επρέξεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα, πνπ 

εληάζζνληαη ζε έλα πιαίζην νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο 

αλάπηπμεο, κε ηε κνξθή επηζηξεπηέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, δαλείσλ ή/θαη εγγπήζεσλ.  

3. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ηα νπνία είλαη ν 

ππξήλαο ιεηηνπξγίαο ηνπ JESSICA θαη είλαη ηακεία πνπ επελδχνπλ ζε ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζε άιια επηιέμηκα έξγα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα 

αεηθφξνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. 

4. Με ην JESSICA επηηπγράλεηαη ζπλερήο αλαθχθισζε ησλ πφξσλ, απμεκέλε κφριεπζε κέζσ ηεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη πξνζέιθπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη εληζρπκέλε ηερλνγλσζία κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. 

5. Δλδεηθηηθά νη πφξνη ηνπ JESSICA κπνξνχλ λα δηνρεηεχνληαη ζε έξγα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο 

(ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη πφξνη): 

 Αζηηθέο ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ηεο ελέξγεηαο θ.ιπ. 

 Πξνψζεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γηα ηνπξηζκφ ή άιιεο αεηθφξνπο 

ρξήζεηο. 

 Δπαλαμηνπνίεζε εγθαηαιειεηκκέλσλ βηνκεραληθψλ εθηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνμήισζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο εμπγίαλζεο. 

 Γεκηνπξγία ρψξσλ γξαθείσλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ηνκείο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη/ή ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο κέζσ δεκηνπξγίαο ή αλαπαιαίσζεο παλεπηζηεκηαθψλ 

θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξηθψλ, βηνηερλνινγηθψλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

 Βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

 Αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

6. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (EK) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 «γηα 

ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Επξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) 

http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://www.eib.org/
http://www.coebank.org/
http://www.coebank.org/
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αξηζ. 1080/2006 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ην Επξσπατθφ Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο», ηα Tακεία Aζηηθήο Aλάπηπμεο επελδχνπλ ζε ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε άιια έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νινθιεξσκέλα ζρέδηα αεηθφξνπ αζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Οη παξαπάλσ ζπκπξάμεηο ή έξγα πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηνπο αθφινπζνπο γεληθνχο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο: 

 λα απνηεινχλ κέξνο ελφο Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αεηθφξνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (εθεμήο 

«ΟΑΑΑ»), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ ή/θαη θνηλσληθψλ 

ή/θαη πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ,  

 λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο επξσπατθνχο Καλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, 

 λα δηαζέηνπλ αξηηφηεηα θαη αμηνπηζηία απφ πιεπξάο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ θαζψο θαη ζρεηηθή επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία απφ πιεπξάο θνξέα πινπνίεζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο,  

 λα παξνπζηάδνπλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνεμφθιεζε, ζεηηθέο ζσξεπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δχλαληαη λα απνπιεξψζνπλ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ έιαβαλ αιιά ε αλακελφκελε θεξδνθνξία ηνπο κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην ρσξίο ηε ζηήξημε ηνπ JESSICA λα είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε πνπ ζπλήζσο 

απαηηείηαη απφ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαληαη βηψζηκα θαη ειθπζηηθά γηα 

επέλδπζε ρσξίο ηελ παξερφκελε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην JESSICA. 

7. Σν αθφινπζν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ παξαηίζεηαη δηέπεη ηελ πξσηνβνπιία JESSICA:  

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 832/2010 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 284/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 397/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα ζηε ζηέγαζε.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 846/2009 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1828/2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.  
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1783/1999.  

 Καλνληζκφο (EK) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 

πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.  

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 35996/ΔΤ 5362 (ΦΔΚ Β 1388/3.9.2010) χζηαζε Σακείνπ 

Υαξηνθπιαθίνπ (Κεθαιαίνπ) κε ηελ επσλπκία «Σακείν Κεθαιαίνπ JESSICA».  

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 44915/ΔΤ 6091, ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 35996/ΔΤ 

5362/3−09−2010 (ΦΔΚ 1388/Β) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πεξί ηεο χζηαζεο Σακείνπ 

Υαξηνθπιαθίνπ (Κεθαιαίνπ) κε ηελ επσλπκία «Σακείν Κεθαιαίνπ JESSICA», φπσο ηζρχεη. 

 

Άπθπο 2. H Ππυηοβοςλία JESSICA ζηην Δλλάδα 

1. ην παξαπάλσ πιαίζην, ηνλ Ινχιην ηνπ 2010 ππεγξάθε ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΔΣΔπ γηα ηε ζχζηαζε Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA Διιάδαο 

σο δηαθξηηήο ρξεκαηνδνηηθήο κνλάδαο εληφο ηεο ΔΣΔπ. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΚΤΑ 35996/ΔΤ 5362 (ΦΔΚ Β 1388/3.9.2010), ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ – 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΚΤΑ 

44915/ΔΤ 6091 (ΦΔΚ Β 1607/4.10.2010), ζπλεζηήζε Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ (Κεθαιαίνπ) κε ηελ 

επσλπκία «Σακείν Κεθαιαίνπ JESSICA», ην νπνίν δχλαηαη λα επελδχεη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

Σακεία Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

Οινθιεξσκέλα ρέδηα Αεηθφξνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο, κε δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο 

δάλεηα, θεθαιαηνπρηθέο ζπκκεηνρέο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ.  

Γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηέβαιε πξνο ηελ ΔΣΔπ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 258 

εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηα πέληε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε (εθεμήο «ΔΠΠΔΡΑΑ»), ηα νπνία 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (εθεμήο «ΔΣΠΑ»). 

Δηδηθφηεξα γηα ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαηαβιήζεθε πνζφ 10 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ απφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6: «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & 

Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ην ΔΣΠΑ θαη θαηά 15% απφ εζληθνχο πφξνπο. 

3. Η επηινγή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Σακεία Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δεκνζίεπζεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΣΔπ. 
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Άπθπο 3. Σο Σαμείο Αζηικήρ Ανάπηςξηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 
«Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 

1.  Ωο Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ επειέγε, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, ε 

ΔΣΔ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφ 9/12/2011 Δπηρεηξεζηαθή 

πκθσλία, ε νπνία ππνγξάθεθε κεηαμχ απηήο θαη ηεο ΔΣΔπ (εθεμήο «ην Σακείν»). 

2. Σν Σακείν ζπλεξγάδεηαη παξάιιεια κε χκβνπιν Τπνζηήξημεο, ν νπνίνο ζπλδξάκεη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη ζηηο θάζεηο επηινγήο ησλ έξγσλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζήο ηνπο. Σα ζηνηρεία ηνπ πκβνχινπ είλαη: 

PLANET Α.Δ.  

Πχξγνο Απφιισλ- Λνπΐδεο Ρηαλθνχξ 64, Αζήλα 11523 

Σει. 210 690 5000 

www.planet.gr 

3. Γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, νη παξαθάησ φξνη έρνπλ 

ηελ αθφινπζε ζεκαζία: 

 

JESSICA “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” 

- «Κνηλή Δπξσπατθή Τπνζηήξημε γηα Βηψζηκεο Δπελδχζεηο ζε 

Αζηηθέο Πεξηνρέο». 

Πξφζθιεζε Η παξνχζα πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ απφ ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

ΔΠΠΔΡΑΑ. 

Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ 

(Κεθαιαίνπ) JESSICA 

Σν Σακείν Υαξηνθπιαθίνπ (Κεθαιαίνπ) κε ηελ επσλπκία 

«ΣΑΜΔΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ JESSICA» ην νπνίν ζπζηάζεθε κε κε ηελ 

ΚΤΑ 35996/ΔΤ 5362 (ΦΔΚ Β 1388/3.9.2010), ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ – Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΚΤΑ 44915/ΔΤ 6091 (ΦΔΚ Β 

1607/4.10.2010). 

Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

ΔΠΠΔΡΑΑ 

Η Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφ 9/12/2011 Δπηρεηξεζηαθή 

πκθσλία, ε νπνία ππνγξάθεθε κεηαμχ απηήο θαη ηεο ΔΣΔπ. 

Υξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

ΔΠΠΔΡΑΑ 

Η ρξεκαηνδφηεζε φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη 

αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πεξίπνπ 10.000.000 επξψ 

πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο ΔΠΠΔΡΑΑ. 

ΔΣΔπ Η Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA γηα ηελ 

Διιάδα. 

ΔΣΔ Η Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Οινθιεξσκέλν ρέδην 

Αεηθφξνπ Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΟΑΑΑ) ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

Όπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 16646/ΓΓΔΑ 20306/9-4-2012 

εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο (Παξάξηεκα 1). 
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ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ 

JESSICA 

 

Άπθπο 4. Σα Ολοκληπυμένα σέδια Αειθόπος Αζηικήρ Ανάπηςξηρ  

1. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο εμέδσζε ηελ ππ. αξηζ. 16646/ΓΓΔΑ 

20306/9-4-2012 εγθχθιην γηα ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο ησλ ΟΑΑΑ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ JESSICA, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, σο αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο (Παξάξηεκα 1). 

2. Η εγθχθιηνο απνζθνπεί ζηελ παξνρή εξκελεπηηθήο θαηεχζπλζεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ΟΑΑΑ, 

φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν JESSICA. 

3. χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ: «…… σο Οινθιεξσκέλν Σρέδην Αεηθφξνπ 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΣΑΑΑ) δχλαηαη λα ζεσξεζεί απηφ ην νπνίν πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α. Σε πεξίπησζε πνπ νη αξκφδηνη θνξείο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ 

Σρεδίνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΣΑΑ) βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζρεηηθήο απφ Μαΐνπ 2010 

εγθπθιίνπ (πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο), σο ΟΣΑΑΑ ζεσξείηαη ην πιαίζην 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνέθπςε βάζεη ηεο πεξηγξαθείζαο δηαδηθαζίαο, 

β. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ, σο ΟΣΑΑΑ 

δχλαηαη λα ζεσξεζεί νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν πιαίζην αλαπηπμηαθνχ θαη ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ή 

πξνγξακκαηηζκνχ, απφ δεκφζην θνξέα (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: Γεληθφ Πνιενδνκηθφ 

Σρέδην (Γ.Π.Σ), Σρέδην Φσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (Σ.Φ.Ο.Ο.Α.Π.), Σρέδην 

Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ (Σ.Ο.Α.Π), Εηδηθφ Σρέδην Φσξηθήο Αλάπηπμεο Δεκνζίσλ 

Αθηλήησλ (Ε.Σ.Φ.Α.Δ.Α), Επηρεηξεζηαθφ Σρέδην Δήκσλ, Πνιενδνκηθέο Μειέηεο θιπ). Τα 

εγθεθξηκέλα απηά πιαίζηα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηζρχνληνο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξί ρσξνηαμηθνχ – πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο ππεξθείκελσλ πιαηζίσλ αλαπηπμηαθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ εγθεθξηκέλσλ ζε 

κεηαγελέζηεξν απφ απηά ρξφλν.» 

4. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξαπάλσ εγθπθιίνπ: «Σηελ απφ Μαΐνπ 2010 Εγθχθιην ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο γηα ηα Οινθιεξσκέλα Σρέδηα Αζηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΟΣΑΑ) πεξηγξάθνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο Οινθιεξσκέλσλ 

Σρεδίσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΣΑΑ) θαη εκπεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαδηθαζία, ηηο δξάζεηο, ηηο επηιέμηκεο πεξηνρέο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη γεληθφηεξα ηνπο 

κεραληζκνχο εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ  Σρεδίσλ (επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα). Οη πξνυπνζέζεηο 

θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ΟΣΑΑ ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ θαη ζπλάδνπλ κε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα Οινθιεξσκέλα Σρέδηα Αεηθφξνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΣΑΑΑ).»   

 

Άπθπο 5. Γενικοί όποι ηηρ Ππόζκληζηρ 

1. Η παξνχζα Πξφζθιεζε απνηειείηαη απφ ηα Άξζξα 1 έσο θαη 16 θαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη 2, 

ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

2. Η παξνχζα Πξφζθιεζε δελ ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε πξφηαζε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  
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3. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα Παξαξηήκαηά ηεο έρνπλ ζθνπφ λα 

ππνβνεζήζνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζρεκαηίζνπλ άπνςε πεξί ηεο δηαδηθαζίαο, νη νπνίνη, 

φκσο νθείινπλ λα δηελεξγήζνπλ κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζχλε, έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. 

4. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο θαζψο θαη νη φξνη πνπ ζα 

αλαξηψληαη απφ ην Σακείν ζηελ ηζηνζειίδα: www.nbg.gr πξνο δηεπθξίληζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10, είλαη ππνρξεσηηθνί γηα φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηή ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε θαη 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο.  

5. Οη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο κε απνθιεηζηηθή ηνπο επζχλε θαη 

δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή απφδνζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο δαπαλψλ νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπο ζπκκεηνρή ή ηελ ππνβνιή θαθέινπ πξφηαζεο. Οκνίσο, νη 

ελδηαθεξφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή απφδνζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο δαπαλψλ 

εάλ ην Σακείν δελ απνδερηεί ηελ πξφηαζή ηνπο ή εάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην, ην Σακείν απνθαζίζεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα 

αλαζηαιεί, λα κε ζπλερηζηεί, λα αθπξσζεί, λα επαλαιεθζεί ή λα καηαησζεί. 

6. Η Πξφζθιεζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν δηέπεη ηελ 

πξσηνβνπιία JESSICA (Δπξσπατθνί Καλνληζκνί Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ησλ αξρψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ηήξεζε θαλφλσλ δηαδξνκήο ειέγρνπ θ.ιπ.) θαη νη ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζα ζπληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

7. Σν Σακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη, λα αθπξψζεη, λα επαλαιάβεη ή λα καηαηψζεη ηελ 

παξνχζα Πξφζθιεζε ή θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο λα γελλάηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή 

απφδνζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο δαπαλψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή θαη ηξίηνπο. 

8. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θαη ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπλαθζεί 

βάζεη ηεο παξνχζαο, εμαξηψληαη απφ ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA θαη ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ησλ Αξρψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οπνηαδήπνηε ζρεηηθή αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη ηελ αιιαγή ή 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ. 

  

Άπθπο 6. Οι Πποηάζειρ - Δπιλεξιμόηηηα έπγυν και θοπέυν 

1. ην παξαπάλσ πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο JESSICA κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαινχληαη απφ 

ην Σακείν ελδηαθεξφκελνη θνξείο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ φξνπο.  

2. Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά έξγα, ηα νπνία: 

α. πινπνηνχληαη ζηνπο Γήκνπο ησλ Πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Ηπείξνπ, 

Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Ινλίσλ Νήζσλ, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη 

Κξήηεο,  

β. πεξηιακβάλνληαη ζε ΟΑΑΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο,  

γ. ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 «Πξνζηαζία 

Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ήηνη 

ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

δ. ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο 
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ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ε. ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πξνβιέςεηο ζεηηθψλ ζσξεπηηθψλ ρξεκαηνξξνψλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνεμφθιεζε, ψζηε 

λα ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβνπλ αιιά ε 

αλακελφκελε θεξδνθνξία ηνπο ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν λα είλαη 

ρακειφηεξε απφ εθείλε πνπ ζπλήζσο απαηηείηαη απφ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαζίζηαληαη βηψζηκα θαη ειθπζηηθά γηα επέλδπζε ρσξίο ηελ παξερφκελε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην Σακείν, 

ζη. ηεξνχλ ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο (ΑκΔΑ). 

3. Οη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ην Γεκφζην, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  

πεξηιακβαλνκέλσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο θαζψο θαη 

απφ Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ. Οη παξαπάλσ πξέπεη λα έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ή ην 

δηθαίσκα λα πξνβνχλ ζηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε 

έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ή πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ 

Σνκέα (εθεμήο «ΓΙΣ») θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3389/05 ή άιιε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαηά ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ είηε απφ ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ είηε απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ έρεη επηιεγεί είηε απφ ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ. 

 

Άπθπο 7. Πποθεζμίερ Τλοποίηζηρ 

Η ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηηο 30/6/2015.  

 

Άπθπο 8. Μοπθή Υπημαηοδόηηζηρ  

1. Σν Σακείν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, πξφθεηηαη: 

α. λα δηαζέζεη, θαηά πεξίπησζε, δαλεηαθά θεθάιαηα απ’ επζείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπκβιεζεί ή   

β. λα ζπκκεηάζρεη ζην θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ, πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ή ΓΙΣ ή άιιεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαηά ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην, κε εηδηθφ ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ, πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ην Σακείν θαη ζα δηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε, θαηά ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο, αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 10.000.000 επξψ θαη έρεη θαηαβιεζεί απφ ην 

ΔΠΠΔΡΑΑ. Απφ ην πξναλαθεξφκελν ζπλνιηθφ πνζφ, πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζα πξέπεη λα 

δηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε κέρξη ηελ 31ε.12.2013. Σν παξαπάλσ πξέπεη λα αλέιζεη ζε πνζνζηφ 

80% κέρξη ηελ 31ε.12.2014. 

Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε έξγν, πνπ ζα επηιεγεί, δελ κπνξεί θαη΄ αξρήλ λα 

ππεξβαίλεη ην 35% ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. 

2. Σν Σακείν ζα πξνβεί ζε ρξεκαηνδφηεζε θάζε έξγνπ ην νπνίν ζα επηιεγεί, θαιχπηνληαο 

απνθιεηζηηθά επηιέμηκεο δαπάλεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο, κε πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη 70% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ ζα 

θαιπθζεί εθηφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν θαηά ηα παξαθάησ: 
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α. Πνζνζηφ 10% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ίδηα 

ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο αθνξά ζπλεηζθνξά ζε είδνο, απηή δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.  

β. Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζα θαιπθζεί απφ ηξαπεδηθφ δάλεην απφ 

ηελ ΔΣΔ ή άιιε ηξάπεδα, κε εκπνξηθνχο φξνπο.  

3. Αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ έξγνπ ή/ θαη ηνπ θνξέα, νη 

απαηηνχκελεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ εμαζθαιίζεηο ζα ιακβάλνληαη είηε επί ησλ εζφδσλ 

πνπ παξάγεη ην έξγν (έζνδα απφ ρξήζηεο, πιεξσκέο δηαζεζηκφηεηαο θ.ιπ.), είηε ζα παξαζρεζνχλ 

απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ. παξνρή εγγπήζεσλ, εκπξάγκαηα βάξε επί παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θ.ιπ.). 

4. Οη ιεπηνκεξείο φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα παξαζρεζεί απφ ην Σακείν, 

ζα θαζνξηζηνχλ πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη αμηνινγνχληαη 

απφ απηφ θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξφηαζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε.  

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

α. νη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν ζα είλαη επλντθφηεξνη ησλ θξαηνχλησλ ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά θαη  

β. ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Σακείν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 σο άλσ, ζα είλαη ηέηνην έηζη ψζηε κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φξσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ γηα ην έξγν, ε απφδνζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ λα θαζίζηαηαη εχινγε ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

Άπθπο 9. Δπιλέξιμερ Γαπάνερ 

Οη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε δαπάλεο ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζχκθσλα κε:  

α) ην άξζξν 56 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 

«πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 

Επξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 

αξηζ. 1260/1999»,  

β) ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,   

γ) ην άξζξν 47 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 

«γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Επξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο»,  

δ) ηε κε αξηζ. 14053/ΔΤ/1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη ηηο κε αξηζκ. πξση. 

43804/ΔΤΘΤ/2041/7-9-2009 (ΦΔΚ 1957/Β/09-09-2009) θαη 28020/1212/30-06-2010 (ΦΔΚ 

1088/Β/19-07-2010) ηξνπνπνηήζεηο ηεο.  
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Άπθπο 10. Γημοζιόηηηα - Γιαηςπώζειρ ςποβολήρ ππόηαζηρ  

1. Σν θείκελν ηεο παξνχζαο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.nbg.gr, ε νπνία απνηειεί εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ. ηελ ίδηα ηζηνζειίδα ζα αλαξηψληαη 

θαη φινη νη φξνη πξνο δηεπθξίληζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο παξνχζαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5. 

2. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα:  

 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.epperaa.gr) θαη 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ Υαξηνθπιαθίνπ JESSICA www.jessicafund.gr. 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξφηαζε ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

έγγξαθα θαη ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 άιισο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 

4. Η πξφηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε:  Δζληθή Σξάπεδα, Γηεχζπλζε 

Μεγάισλ Έξγσλ (γηα ηελ πξσηνβνπιία JESSICA), Λεσθ. Αζελψλ 128-132, Αζήλα 104 42, θαη 

θαηά ηελ θαηάζεζε ή παξαιαβή ηεο ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ κε ηνλ νπνίν νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο πξφηαζεο. 

5. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: jessica.perivallon@nbg.gr. Οη απαληήζεηο επί δηεπθξηλίζεσλ αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σακείνπ. 

6. Αξκφδηνη επηθνηλσλίαο κε ην Σακείν:  

 Κσλζηαληίλνο ηαπξίδεο, ηει.: 210 5181381 

 σθξάηεο Παιαηνθξαζζάο, ηει.: 210 5181425 

 Νηθφιανο ηξαηήο, ηει.: 210 5180222 

 Υξήζηνο Καιαληδήο, ηει.: 210 6905106 

 

Άπθπο 11. Τποβολή πποηάζευν - Αίηηζη Υπημαηοδόηηζηρ 

1. Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα 1) θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

θάθειν ηεο πξφηαζεο, πνπ πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή (κε επαλεγγξάςηκν 

cd/dvd) θαζψο θαη ζε έληππε κνξθή ζε έλα αληίηππν. Η Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο ππνγξάθεηαη 

απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.   

2. Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ αξρίδεη απφ ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σακείνπ θαη δηαξθεί έσο ηελ εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ απηνχ, δειαδή κέρξη λα 

ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνζνχ ίζνπ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ Σακείνπ.  

 

Άπθπο 12. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ πποηάζευν 

1. Οη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηνπο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

αθφινπζν άξζξν 13. Η παξαπάλσ αμηνιφγεζε νινθιεξψλεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ππνβάιιεη πιήξε θαη νξζφ θάθειν πξφηαζεο. 
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Δπαθνινπζεί ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 14 θαη 15 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη φξνη απηψλ.  

2. Δηδηθφηεξα: 

α. ην πξψην ζηάδην νη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα PASS/ FAIL ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.  

β. ην δεχηεξν ζηάδην νη πξνηάζεηο πνπ πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο α. αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη βάζεη ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 θαησηέξσ.  

γ. ην ηξίην ζηάδην επαθνινπζεί, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί φξνη, ε δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο ησλ έξγσλ θαη ν έιεγρφο ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.  

δ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο γ. αθνινπζεί ε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15. 

ε. Σέινο ιακβάλεη ρψξα ε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

ζρεηηθνί φξνη θαη κέρξη ηεο εμαληιήζεσο ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ. 

3. Οη πξνηάζεηο αμηνινγνχληαη αξρηθά απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ Σακείνπ θαη ηνπ πκβνχινπ 

Τπνζηήξημεο, ηα νπνία εηζεγνχληαη πξνο ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζπγθξνηεί κε 

απφθαζή ηνπ ην Σακείν. ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ σο παξαηεξεηέο εθπξφζσπνη 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη ηεο ΔΣΔπ. Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη ζε θάζε ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

 

Άπθπο 13. Κπιηήπια PASS/ FAIL – βαθμολόγηζη  

1. Οη πξνηάζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα PASS/ FAIL, άιισο 

απνξξίπηνληαη ζην πξψην ζηάδην: 

α. Έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε έξγσλ, ηα νπνία 

πινπνηνχληαη ζηνπο Γήκνπο ησλ Πεξηθεξεηψλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Ηπείξνπ, 

Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Ινλίσλ Νήζσλ, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη 

Κξήηεο, πεξηιακβάλνληαη ζε ΟΑΑΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 «Πξνζηαζία 

Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ. 

β. Τπνβάιινληαη απφ θνξείο, φπσο νξίδνληαη σο άλσ ζην άξζξν 6 παξ. 3. 

γ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ είλαη αμηφπηζην θαη ηεθκεξηψλεη φηη ην έξγν 

παξνπζηάδεη, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνεμφθιεζε, ζεηηθέο ζσξεπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα δχλαηαη λα απνπιεξψζεη εληφο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ κέγηζηεο δηάξθεηαο 20 εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηα θεθάιαηα πνπ ζα επελδπζνχλ ζε απηφ, αιιά ε αλακελφκελε 

θεξδνθνξία ηνπ ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε πνπ 

ζπλήζσο απαηηείηαη απφ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαηαη βηψζηκν θαη 

ειθπζηηθφ γηα επέλδπζε ρσξίο ηελ παξερφκελε ρξεκαηνδφηεζε απφ απηφ. 

δ. Σν πξνηεηλφκελν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ πιεξνί ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 
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2. Οη πξνηάζεηο πνπ δελ απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αμηνινγνχληαη θαη 

βαζκνινγνχληαη κε βάζε νθηψ Οκάδεο Κξηηεξίσλ. Η βαζκνινγία θάζε Οκάδαο πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ βαζκνχ θάζε θξηηεξίνπ επί ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Η 

ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ βαζκνχ θάζε 

Οκάδαο Κξηηεξίσλ επί ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Η κέγηζηε βαζκνινγία 

δηακνξθψλεηαη ζην 5. Δάλ κηα πξφηαζε δελ βαζκνινγεζεί ζην ζχλνιφ ηεο ηνπιάρηζηνλ κε 2,5 ή 

βαζκνινγεζεί κε 0 βαζκνχο ζηα θξηηήξηα Α1 ή Δ1 απνξξίπηεηαη ζην ζηάδην απηφ. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα αλά Οκάδα θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπο. 
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Ομάδα Α: Αξιοπιζηία Φοπέα και σεδίος  

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Α: 20% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

Α1: Δπίπεδν ηεθκεξίσζεο Δπηρεηξεκαηηθνχ 
ρεδίνπ 

(Αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηεθκεξίσζεο θαη ε 
εθηθηφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ 
εζφδσλ) 

40% 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 0 βαθμοί 

Τςειφο βαζκφο ηεθκεξίσζεο 
Ιθαλνπνηεηηθφο βαζκφο 

ηεθκεξίσζεο 
Έιιεηςε ηεθκεξίσζεο 

Α2: Δκπεηξία ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, 
ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ 

(Αμηνινγείηαη ε επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία ζε 
αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο) 

30% 

5 βαθμοί 0 βαθμοί 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

Α3: Αξηζκφο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ηερληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί 
θαηά ηελ ηειεπηαία επηαεηία 

30%* 
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμοί 0 βαθμοί 

ΑΔ>10 8< ΑΔ ≤10 6< ΑΔ ≤8 4< ΑΔ ≤6 2≤ ΑΔ ≤4 ΑΔ<2 

Α4: Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηδησηηθνχ 
θνξέα 

(βάζεη βαζκνινγίαο ICAP) 
30%* 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί 

AA ή Α ή ΒΒ Β ή C D ή E F ή G 

Α5: Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε έξγα ΓΙΣ ή 
πκβάζεηο Παξαρψξεζεο 30%* 

5 βαθμοί 0 βαθμοί 

ΝΑΙ ΟΥΙ 

 
* Σα θξηηήξηα Α3, Α4 θαη Α5 εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ζρεηηθή πεξίπησζε θαη ζπγθεθξηκέλα: ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη δεκφζηνο 
θνξέαο εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην Α3, ζηελ πεξίπησζε έξγνπ ΓΙΣ ή χκβαζεο Παξαρψξεζεο εάλ κελ έρεη επηιεγεί ν ηδησηηθφο θνξέαο εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην Α4 θαη εάλ 
δελ έρεη επηιεγεί εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην Α5 θαη αθνξά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
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Ομάδα B: Βιυζιμόηηηα ηηρ Δπένδςζηρ  

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Β: 10% 

Κπιηήπια1 
ςνηελεζηήρ 

Βαπύηηηαρ κπιηηπίος 
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

Β1: Πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηεο 

αξρηθήο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζε έηε 

(Payback) 

40% 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 1 βαθμόρ 0 βαθμοί 

Payback ≤10 10 < Payback ≤15 15 < Payback ≤ 20 - 

Β2: Γείθηεο Κάιπςεο Γαλεηαθψλ 

Τπνρξεψζεσλ (DSCR) (κέζνο φξνο 

βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθην αλαθνξάο 

δαλεηζκνχ 8%) 

60% DSCR≥1,50 1,30≤DSCR<1,50 1,20≤DSCR<1,30 DSCR<1,20 

  

                                                           

1 Οη νξηζκνί ησλ Κξηηεξίσλ Βησζηκφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ζην ηέινο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2. 
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Ομάδα Γ: Γςναηόηηηα ςγσπημαηοδόηηζηρ  

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Γ: 10% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

Γ1: Πνζνζηφ ίδηαο ζπκκεηνρήο 

(Αμηνινγείηαη ε ρξήζε ίδησλ θεθαιαίσλ σο 
πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ) 

60% 
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμοί 0 βαθμοί 

Ι>30% 25%< Ι ≤30% 20%< Ι ≤25% 15%< Ι ≤20% 10%< Ι ≤15% Ι=10% 

Γ2: Γαλεηαθά θεθάιαηα εθηφο JESSICA επί 
ηνπ ζπλφινπ ηεο επέλδπζεο (ΓΚ) 

40% 
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμοί 0 βαθμοί 

ΓΚ >30% 25%<ΓΚ≤30% 20%<ΓΚ≤25% 15%<ΓΚ≤20% 10%<ΓΚ≤15% ΓΚ=10% 

 

 

Ομάδα Γ: Σεσνική Ωπιμόηηηα 

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Γ: 20% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 

Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 0 βαθμοί 

Γ1: Κπξηφηεηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

25% Γηαζθαιηζκέλε Τπφ δηαζθάιηζε Με δηαζθαιηζκέλε 

Γ2: Πεξηβαιινληηθέο άδεηεο θαη εγθξίζεηο 25% Οινθιεξσκέλεο 
ε εμέιημε / Τπφ έθδνζε / Μεξηθή 

Οινθιήξσζε 
Γελ ππάξρνπλ 

Γ3: Σερληθέο κειέηεο  25% Οινθιεξσκέλεο 
ε εμέιημε / Τπφ εθπφλεζε / Μεξηθή 

Οινθιήξσζε 
Γελ ππάξρνπλ 

Γ4: Σεχρε δεκνπξάηεζεο 25% Οινθιεξσκέλα 
ε εμέιημε / Τπφ εθπφλεζε / Μεξηθή 

Οινθιήξσζε 
Γελ ππάξρνπλ 
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Ομάδα Δ: Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ 

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Δ: 15% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 

Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 1 βαθμόρ 0 βαθμοί 

Δ1: Ηκεξνκελία εθηακίεπζεο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ πφξσλ JESSICA απφ ην Σακείν πξνο 
ην έξγν  

100% Μέρξη ηελ 31/12/2013 Μεηαμχ 1/1/2014 θαη 31/12/2014 Μεηαμχ 1/1/2015 θαη 30/6/2015 Μεηά ηελ 30/6/2015 

 

 

Ομάδα η: Κίνδςνοι Τλοποίηζηρ 

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ η: 5% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 

Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

5 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί 

η1: Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε 
αθηλήησλ 

20% Με νξαηνί Κίλδπλνη Πεξηνξηζκέλνη Κίλδπλνη Τςεινί Κίλδπλνη 

η2: Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηελ έθδνζε 
αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ 

20% Με νξαηνί Κίλδπλνη Πεξηνξηζκέλνη Κίλδπλνη Τςεινί Κίλδπλνη 

η3: Κίλδπλνη κε ηήξεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ 

20% Με νξαηνί Κίλδπλνη Πεξηνξηζκέλνη Κίλδπλνη Τςεινί Κίλδπλνη 

η4: Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
παξαδνρψλ 

20% Με νξαηνί Κίλδπλνη Πεξηνξηζκέλνη Κίλδπλνη Τςεινί Κίλδπλνη 

η5: Σερλνινγηθνί θίλδπλνη / θίλδπλνη 
αγνξάο 

20% Με νξαηνί Κίλδπλνη Πεξηνξηζκέλνη Κίλδπλνη Τςεινί Κίλδπλνη 
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Ομάδα Ε: Κοινυνικά Οθέλη 

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Ε: 5% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

Ε1: Θέζεηο εξγαζίαο θαηαζθεπαζηηθήο 
πεξηφδνπ  

(εκεξνκίζζηα) 

20% 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 0 βαθμοί 

Η ≥ 3.000 1.800 ≤ Η < 3.000 600 ≤ Η < 1.800 Η < 600 

Ε2: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

(Εηήζηεο Μνλάδεο Εξγαζίαο- ΕΜΕ) 
40% 

5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμόρ 0 βαθμοί 

ΔΜΔ>20 15< ΔΜΔ ≤20 11< ΔΜΔ ≤15 8< ΔΜΔ ≤11 5≤ ΔΜΔ ≤8 ΔΜΔ<5 

Ε3: Ωθεινχκελνο ή εμππεξεηνχκελνο 
πιεζπζκφο 

(πνζνζηφ σθεινχκελνπ ή εμππεξεηνχκελνπ 
πιεζπζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
Δήκνπ) 

40% 

5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμόρ 0 βαθμοί 

ΩΠ>50% 40%< ΩΠ ≤50% 30%< ΩΠ ≤40% 20%<Ω Π ≤30% 10%< ΩΠ ≤20% ΩΠ ≤10% 

 

Ομάδα Ζ: Πεπιβαλλονηικά Οθέλη 

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Ζ: 15% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

Ζ1: Πνζνζηφ κείσζεο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο 
πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

30% 
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμόρ 0 βαθμοί 

ΠΜ ≥ 40% 32%<ΠΜ≤ 40% 24%<ΠΜ≤ 32% 16%<ΠΜ≤ 24% 8%<ΠΜ≤ 16%  0<ΠΜ≤ 8% 

Ζ2: Πνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο 
πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

30% 
5 βαθμοί 4 βαθμοί 3 βαθμοί 2 βαθμοί 1 βαθμόρ 0 βαθμοί 

ΠΜ ≥ 40% 32%<ΠΜ≤ 40% 24%<ΠΜ≤ 32% 16%<ΠΜ≤ 24% 8%<ΠΜ≤ 16%  0<ΠΜ≤ 8% 

Ζ3: Βαζκφο ρξήζεο θαζαξψλ ηερλνινγηψλ 

(% επί ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο) 
25% 

5 βαθμοί 3 βαθμοί 0 βαθμοί 

ΒΥΚΣ > 40% 20% ≤ ΒΥΚΣ ≤ 40% ΒΥΚΣ < 20% 
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Ομάδα Ζ: Πεπιβαλλονηικά Οθέλη 

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ Ομάδαρ Ζ: 15% 

Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

κπιηηπίος 
Σπόπορ Βαθμολόγηζηρ Κπιηηπίυν 

Ζ4: Αηζζεηηθή βειηίσζε αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο 

15% 
5 βαθμοί 0 βαθμοί 

ΝΑΙ ΟΥΙ 
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3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ην Σακείν κπνξεί λα δεηήζεη πξφζζεηεο γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο 

επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη λα ζέζεη ην ρξνλνδηάγξακκα 

εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη απηά λα πξνζθνκηζηνχλ ζην Σακείν. Σν Σακείν αθνχ ιάβεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζα νινθιεξψζεη ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε 

θαη ζα ελεκεξψζεη ηνλ ππνςήθην γηα ην απνηέιεζκά ηεο εληφο δχν κελψλ. 

4. Πξνηάζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ή δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε απηήλ 

ή κε ην πεξηερφκελν ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ή πεξηέρνπλ ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή είλαη αφξηζηεο 

απνξξίπηνληαη ρσξίο λα αμηνινγεζνχλ θαη ελεκεξψλεηαη ν θνξέαο. Η πξφηαζε πνπ απνξξίπηεηαη 

κπνξεί λα επαλππνβιεζεί ζπκπιεξσκέλε ή ηξνπνπνηεκέλε, αιιά ζεσξείηαη σο λέα πξφηαζε. 

5. Η απφξξηςε απφ ην Σακείν πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε δελ παξέρεη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή απφδνζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο δαπαλψλ γηα ηνλ θνξέα πνπ ππέβαιε 

ηελ πξφηαζε. 

6. Μεηά ηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, γηα φπνηεο πξνηάζεηο πεξάζνπλ ην ζηάδην απηφ θαηά ηα 

παξαπάλσ, νξίδνληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

σξίκαλζή ηνπ θαζψο θαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο σξίκαλζεο θαη λα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ.  

7. Μέρξη ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ πξνο ην Σακείν ελδηάκεζεο κεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο 

ησλ έξγσλ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 

8. ε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ νη θνξείο ηνπο αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ 

ηεζεί ή πνπ απαηηνχληαη ή/θαη λα ηεξήζνπλ ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηα παξαπάλσ ή 

δελ ππνβάινπλ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 

Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αλππαίηηαο αδπλακίαο θαη εθφζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ν 

θνξέαο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 

ην Σακείν δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηελ δηαδηθαζία ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηελ νπνία ζα επαλεθθηλήζεη εθφζνλ ν θνξέαο 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηα παξαπάλσ. 

 

Άπθπο 14. Δνέπγειερ υπίμανζηρ - Έλεγσορ ολοκλήπυζηρ  

1. Καηά ηνλ έιεγρν νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο νη θνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην 

Σακείν φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη, φηη: 

α. έρνπλ εθπνλεζεί ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη έρεη εμαζθαιηζηεί ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, αλάινγα κε ηε 

θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή 

β. έρεη νινθιεξσζεί ε επηινγή ηνπ ηδηψηε πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαηηνχκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο (ζε 

πεξίπησζε έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα 

ή ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ή άιιεο κνξθήο ζπλεξγαζίαο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ) ή 

γ. έρεη εθπνλεζεί ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη έρεη εμαζθαιηζηεί ην ζχλνιν 

ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ, ζε πεξίπησζε έξγσλ θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ 
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ηνκέα. 

2. Ο έιεγρνο νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

κε βάζε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν νη θνξείο ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγξαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 

 

Άπθπο 15. Υπημαηοοικονομική αξιολόγηζη 

1. Καηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ζα εμεηαζηνχλ: 

α. Η θεξεγγπφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε ηδησηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο ζα 

αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ γηα έξγα πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ κέζσ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα ή ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο ή άιιεο κνξθήο ζπλεξγαζίαο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαη 

ε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε δπλαηφηεηά 

ηνπ λα ζπλεηζθέξεη ηα πξνηεηλφκελα ζην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ηδησηηθά θεθάιαηα. 

β. Η βησζηκφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ αλαιπηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε δπλαηφηεηα 

ηνπ έξγνπ λα επηζηξέςεη ηνπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Σν αλαιπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη φηη ην έξγν παξνπζηάδεη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 

πξνεμφθιεζε, ζεηηθέο ζσξεπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο θαη επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα απνπιεξψζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα ιάβεη αιιά 

ε αλακελφκελε θεξδνθνξία ηνπ ρσξίο ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν είλαη ρακειφηεξε 

απφ εθείλε πνπ ζπλήζσο απαηηείηαη απφ ηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζίζηαηαη 

βηψζηκν θαη ειθπζηηθφ γηα επέλδπζε ρσξίο ηελ παξερφκελε ρξεκαηνδφηεζε απφ απηφ. 

2. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε θαη ν θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ κε ηξαπεδηθά θαη επελδπηηθά 

θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ πηζηνδνηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΣΔ. 

3. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ην ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν νη θνξείο ππνβάινπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αηηνχκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνβιέςεηο 

γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ηνπ Άξζξνπ 107 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε έγθξηζε 

ηνπ νξηδφληηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο JESSICA απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αληαγσληζκνχ), γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο. 

 

Άπθπο 16. Τπογπαθή ζύμβαζηρ σπημαηοδόηηζηρ – Απόππιτη ππόηαζηρ 

ε πεξίπησζε ζεηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ην Σακείν πξνρσξά ζηελ ππνγξαθή 

ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο άιισο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κε ηνλ θνξέα 

πνπ ππέβαιε ηελ πξφηαζε. Δηδηθά ζε πεξίπησζε έξγσλ, πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο / ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ή ΓΙΣ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη είηε κε 

ηνλ Αλάδνρν, πνπ έρεη επηιεγεί είηε κε ηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ.  


