Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων 2007-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31-5-2016

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Η κατηγορία 4 του σχεδίου εξυγίανσης (εγκύκλιος ΕΥΣΕ /αρ. πρωτ. 1) Οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των πράξεων κατηγορίας
104415/13-10-2015) αφορά στα έργα για τα οποία θα απαιτηθούν εθνικοί

4, περιλαμβάνονται στη συνολική δημόσια δαπάνη του έργου, κατά

πόροι για την ολοκλήρωση τους μέσα στο 2016 έτσι ώστε να περιληφθούν

συνέπεια

δεν

απαιτείται

τροποποίηση

της

απόφασης

ένταξης

ως ολοκληρωμένα στην έκθεση κλεισίματος. Παρακαλούμε όπως μας
διευκρινίσετε:

2) Η τροποποίηση/διαχωρισμός του ύψους των επιλέξιμων και μη δαπανών

1) Εάν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης, έτσι
ώστε να συμπεριληφθεί στη συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης

των έργων για τα έργα αυτά, δύναται να πραγματοποιηθεί κατά το
στάδιο της ολοκλήρωσης (έκθεση ολοκλήρωσης).

και το ποσό των εθνικών πόρων που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση αυτών των πράξεων.
2) Εφόσον απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης
έτσι ώστε να συμπεριλάβει την συνολική δημόσια δαπάνη της
πράξης και το ποσό των εθνικών πόρων για την ολοκλήρωση, πρέπει
να γίνει πριν την 31/12/2015 ημερομηνία λήξης του ΕΣΠΑ 2007-2013
ή και μεταγενέστερα κατά την δήλωση ολοκλήρωσης της πράξης;
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2. Σε πράξη η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την 31η /12/2015, πως θα 1. Εφόσον το έργο συνεχιστεί στην νέα περίοδο ως phasing, θα πρέπει η α΄
αποτυπωθεί η ενσωμάτωση των υλικών επί τόπου της παρ. 5 του άρθρου 53 φάση και β΄ φάση να έχουν πλήρως διαχωρισμένο και διακριτό φυσικό
αντικείμενο. Αυτό δεν εξασφαλίζεται με τη δήλωση δαπάνης των υλικών επί

του Ν.3669/2008?

τόπου στην α΄ φάση (ΠΠ 2007-2013) και συνεπώς θα πρέπει να δηλωθούν
στην β φάση (ΠΠ 2014-2020) στην οποία πρόκειται να ενσωματωθούν και
στο έργο.
2. Στην περίπτωση που το έργο δεν συνεχιστεί στη νέα περίοδο ως phasing,
θα πρέπει μέχρι την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος την Ε.Ε. (31-3-2017)
να έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο. Θα
μπορούσε δηλαδή να πιστοποιηθεί στην ΕΕ η δαπάνη των υλικών επιτόπου
μέχρι τις 31/12/2015, εφόσον τα υλικά αυτά ενσωματωθούν μέχρι 30-9-2016.
Τέλος, σημειώνεται ότι ειδικές περιπτώσεις πράξεων (πχ έργα με κατ'
αποκοπή τίμημα) θα εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω ερωτημάτων
helpdesk
3. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους μίας πράξης, συνυπολογίζεται Ο μη επιλέξιμος ΦΠΑ συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος μίας πράξης
το ΦΠΑ ( άσχετα από την επιλεξιμότητά του πχ έργα ΔΕΥΑ)
4.

Πως

εφαρμόζονται

οι

διαδικασίες

τροποποίησης

συμβάσεων Για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στα Ε.Π. ΕΣΠΑ, οι αρμόδιες Αρχές

(χρονοδιάγραμμα, ΑΠΕ) σε πράξης που θα ολοκληρωθούν μετά την Διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν το σύνολο των διαδικασιών του ΣΔΕ
31η/12/2015;

ανεξάρτητα εάν οι πράξεις δηλωθούν ως ολοκληρωμένες, ημιτελείς ή
τμηματοποιημένες
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5. Σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών περιλαμβάνει τον ΦΠΑ εφόσον αυτός
ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, για τα έργα είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση.
γέφυρες, το κλείσιμο της α’ φάσης θα γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή (έως
30/9/2016) κατά την οποία, η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών εντός του
2016 είναι ισόποση με την μη αποσβεσθείσα προκαταβολή. Στην αναφορά
αξία εκτεκεσθεισών εργασιών, περιλαμβάνονται εργασίες με ΦΠΑ ή
εργασίες χωρίς ΦΠΆ ;
6. Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών εξακολουθούν να υποβάλλονται μετά την Συνεχίζεται η υποβολή μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και για τις
31η/12/2015

δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τις 31/12/2015.

Το ίδιο για τα δελτία παρακολούθησης προόδου?

Στο υπόδειγμα της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης αναφέρονται τα
συνημμένα έγγραφα μεταξύ των οποίων είναι και το τελικό δελτίο
παρακολούθησης, το οποίο, με δεδομένη την προθεσμία της 30ης /6/2016
είναι πρακτικά το δελτίο του Α εξαμήνου 2016.

7. Επιλεξιμότητα υλικών επί τόπου τόπου της παρ. 5 του άρθρου 53 του Οι πληρωμές υλικών επιτόπου τόπου της παρ. 5 του άρθρου 53 του
Ν.3669/2008 σε ημιτελές έργο

Ν.3669/2008 είναι επιλέξιμες, στην προοπτική ότι όταν θα ολοκληρωθεί το
έργο, θα έχουν ενσωματωθεί.
Σε διαφορετική περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το ημιτελές, καθίσταται μη
επιλέξιμο το σύνολο των δαπανών του έργου, συμπεριλαμβανομένων των
υλικών.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αγ. Φιλοθέης 2, 10556 ΑΘΗΝΑ, e – mail: sec.ops@mnec.gr, Τηλ. Κέντρο: 213 1500301, Fax: 213 1500337
M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR 10556 ATHENS, tel.: +30 213 1500301, Fax: +30 213 1500337

3

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

8. Στην εγκύκλιο υπ'αριθμ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της β φάσης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ αποτελεί μία καταρχήν εξέταση της επιλεξιμότητας της Β’ φάσης και της
ΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013" και ειδικότερα στην παράγραφο Α.1.3.1 δυνατότητας ένταξης αυτής σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
"Ολοκλήρωση α’ φάσης τμηματοποιημένων πράξεων" αναφέρεται ότι "Η Η αξιολόγηση της β φάσης μίας τμηματοποιημένης πράξης θα γίνει σύμφωνα
ολοκλήρωση της α’ φάσης μίας πράξης προϋποθέτει σύμφωνα με το με το ΣΔΕ 2014-2020 και τα σχετικά έντυπα, όταν η β’ φάση υποβληθεί για
έγγραφο «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014- ένταξη.
2020» (αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/20-10-2014) ότι έχει αξιολογηθεί η Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της Β φάσης αποτυπώνεται στο δελτίο
επιλεξιμότητα της β’ φάσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020." διαχωρισμού φάσεων και ειδικότερα στον πίνακα «Εξασφάλιση
Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε τα έντυπα με τα οποία γίνεται η χρηματοδότησης Β φάσης στην ΠΠ 2014-2020».
αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της β' φάσης προκειμένου να εκδοθεί Εφόσον η β φάση μίας τμηματοποιημένης πράξης, μπορεί άμεσα να ενταχθεί
βεβαίωση ολοκλήρωσης της α' φάσης. Έχει προβλεφθεί ειδικό φύλλο, σε ένα Ε.Π. 2014-2020 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
γίνεται εισήγηση ή πρέπει να συμπληρωθεί η Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και χρηματοδότηση της β φάσης, θα πρέπει η ολοκλήρωση της α φάσης και η
Επιλεξιμότητας Πράξης (ΛΕΠ) του ΣΔΕ 2014-2020; Ή απαιτείται περαιτέρω ένταξη της β φάσης να ολοκληρωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι
και η συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ) στου ΣΔΕ 2014- ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν είναι:
2020;
1. Συμπλήρωση του δελτίου διαχωρισμού φάσεων
2. Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης (α΄ φάση)
3.

Έκδοση πρόσκλησης για την β φάση (μπορεί να προηγείται της
τροποποίησης)

4. Ένταξη της β φάσης σύμφωνα με το ΣΔΕ
5. Ολοκλήρωση α φάσης. Οι ενέργειες 2-5 δεν υποδηλώνουν
απαραίτητα χρονική αλληλουχία. Σε περίπτωση όπου δεν είναι
δυνατή η άμεση ένταξη της β φάσης θα πρέπει, να ακολουθηθεί η
διαδικασία που προβλέπεται στο με αρ. πρωτ. 18682/18-2-2016
έγγραφο της ΕΥΣΕ ( παρ. 3Αγ).
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9. Με τη λήξη του ΕΠ, σε αριθμό πράξεων δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό και Για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στα Ε.Π. ΕΣΠΑ, οι αρμόδιες Αρχές
Διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν το σύνολο των διαδικασιών του ΣΔΕ
οικονομικό τους αντικείμενο εντός της επιλέξιμης περιόδου (έργα με
ανεξάρτητα εάν οι πράξεις δηλωθούν ως ολοκληρωμένες, ημιτελείς ή
κατάσταση 4a του Πίνακα κλεισίματος του ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013). Το τμηματοποιημένες.
1. Γενικά ισχύει ο Διευκρινιστικός Οδηγός για τη διαδικασία «Τροποποίηση
φυσικό αντικείμενο που υπολείπεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το
της Απόφασης Ένταξης». Όμως προκειμένου να μειωθεί ο διαχειριστικός
κλείσιμο του προγράμματος, προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 30-09-2016 φόρτος των ΔΑ επισημαίνεται ότι:
Α. Για τις τμηματοποιημένες πράξεις, η τροποποίηση της απόφασης ένταξης,
με χρήση των υπολοίπων από τις εγκεκριμένες πιστώσεις.
ώστε να αποτυπώνεται η α φάση, δεν απαιτείται επαναξιολόγηση της
Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις ως προς τα ζητήματα: πράξης.
Β. Για τις μη τμηματοποιημένες πράξεις οι οποίες όμως θα ολοκληρωθούν
• Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση ΤΔΠ και Ένταξης ως προς την Ημερομηνία
μετά την 31η/12/2015, επομένως θα αυξηθεί η χρονική διάρκεια υλοποίησης
λήξης και τη χρονική διάρκεια Πράξης (πεδία 71 και 72 αντίστοιχα του ΤΔΠ) τους δεν απαιτείται επαναξιολόγηση της πράξης.
Γενικά δεν απαιτείται να γίνει επικαιροποίηση της απόφασης ένταξης και του
(?)
ΤΔΠ δεδομένου ότι θα εκδοθεί τελικό ΤΔΠ και απόφαση ολοκλήρωσης
• Θα πρέπει να υποβληθούν ΔΠΠΠ και για τα εξάμηνα του έτους 2016 έως 2. Εφόσον το τελευταίο ΔΠΠΠ που έχει υποβληθεί, δεν αποτυπώνει πλήρως
την υλοποίηση της πράξης, ο Δικαιούχος υποβάλει τελευταίο εξαμηνιαίο πριν
την ολοκλήρωση της Πράξης (?)
την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης
3. Σύμφωνα με τις από 16/2/2016 και 11/3/2016 ανακοινώσεις της ΕΥ ΟΠΣ
• Τα ΔΔΔ (έτους 2016) υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (?) ισχύει:
• Γενικά, για το υπόλοιπο του αντικειμένου τους και μέχρι την ολοκλήρωσή Οι Δαπάνες και Πληρωμές του 2016 θα πρέπει να δηλώνονται κανονικά στα
Μηνιαία Δελτία. Η Διαχειριστική Αρχή θα αφαιρεί τυχόν Μη Επιλέξιμα Ποσά
τους (εντός του 2016) ακολουθούνται οι διαδικασίες του Συστήματος της Διοικητικής Επαλήθευσης, αναλόγως του ευρήματος κατά τα γνωστά και
όλο το υπόλοιπο Ποσό Δήλωσης Δικαιούχου μέσω του ερωτήματος
διαχείρισης.
Γ3: Η δαπάνη πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου.
Έγινε ανάπτυξη αυτοματισμού στο ΟΠΣ που μηδενίζει το Αποδεκτό
Διαχείρισης των Συσχετισμών που εμπλέκουν παραστατικά με ημερομηνία
>31/12/2015. Ο τρόπος που υλοποιείται είναι υπολογίζοντας τη διαφορά του
Ποσού Δήλωσης από το άθροισμα των υπόλοιπων διορθώσεων Διοικητικής
Επαλήθευσης και εισάγοντάς το ως διόρθωση του ερωτήματος «Γ3: Η
δαπάνη πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου;» (βλ. και
ερωτήματα Λίστας Γ κα Δ, στην Καρτέλα του ΜΔΔΔ).
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10. Πως αποτυπώνεται στο τεχνικό δελτίο υποέργου η μείωση του Προτείνεται η προσθήκη διακριτού τμήματος με τίτλο "τόκοι προκαταβολής"
συμβατικού οικονομικού αντικειμένου λόγω τόκων προκαταβολής

στο οποίο θα καταχωρείται με αρνητικό πρόσημο το ποσό των τόκων

11. Είναι δυνατόν να υποβληθεί εκ των υστέρων υπογεγραμμένη νομική Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της ΕΥΣΕ (παρ.
δέσμευση σε μία πράξη;

3ΙΙΙ3.β), δεν επιτρέπεται:
α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν αύξηση του
προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας
προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον
δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση για έργα κατηγορίας 2 (2a και 2b).
β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής
δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Συνεπώς για τα μη συμβασιοποιοημένα
Υ/Ε στο ΟΠΣ οι ΕΥΔ/ΕΦΔ οφείλουν να μηδενίσουν τον Π/Υ τους στο
εγκεκριμένο ΤΔΠ μέχρι τις 26/2/2016. Σε διαφορετική περίπτωση ο
μηδενισμός θα γίνει από την ΕΥΟΠΣ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕ.
Για τα ανωτέρω θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι Δικαιούχοι.
Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του π/υ της πράξης
(αναθεωρήσεις,

δικαστικές

αποφάσεις,

διαιτητικές

αποφάσεις,

απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις και υποχρεώσεις στη
βάση συμβατικών ρητρών κ.λ.π.) αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και
προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την
έγκριση της ΕΥΣΕ κατόπιν αιτήματος των ΕΥΔ/ΕΦΔ μέσω helpdesk με επαρκή
αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία
κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.
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12. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΧΧΧ» λειτούργησε η πράξη «ΑΑΑΑ» με διάρκεια Η β' φάση του έργου εντάσσεται στο ΕΠ της περιόδου 2014-2020 όχι ως νέο
1/7/2010 έως 31/10/2015. Σύμφωνα με

τροποποίηση , η πράξη έργο αλλά ως έργο phasing. Αυτό σημαίνει ότι οι συμβάσεις που έχουν

χαρακτηρίστηκε ως τμηματοποιημένο έργο (phasing) με την α φάση να λήγει συναφθεί για την υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο της περιόδου 2007την 31/10/2015 και τη β΄ φάση να καλύπτει το διάστημα από 1/11/2015 έως

2013 και δεν έχουν ολοκληρωθεί, συνεχίζουν να παράγουν νόμιμες και

31/5/2016. Η β’ φάση εμφανίζεται στην πράξη ως διακριτό υποέργο . Κατά κανονικές δαπάνες και στην περίοδο 2014-2020.
την υλοποίηση της β φάσης συνέχισε να απασχολείται προσωπικό που είχε
αρχικά προσληφθεί, δεδομένου ότι οι σχετικές συμβάσεις υπογράφτηκαν
στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ρητά
προβλεπόταν ότι «σε περίπτωση παράτασης του έργου παρατείνονται
αντίστοιχα και οι συμβάσεις των συνεργατών».
Σήμερα και δεδομένου ότι η β φάση θα αποτελέσει ανεξάρτητη πράξη που
θα ενταχθεί στο ΕΠ της ΠΠ 2014-2020, ο ΕΛΚΕ του δικαιούχου Ιδρύματος θα
προχωρήσει σε υπογραφή νέων συμβάσεων και προς τούτο ζητά έγκριση για
απλή ανανέωση των συμβάσεων και την πληρωμή του εν λόγω προσωπικού.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αγ. Φιλοθέης 2, 10556 ΑΘΗΝΑ, e – mail: sec.ops@mnec.gr, Τηλ. Κέντρο: 213 1500301, Fax: 213 1500337
M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR 10556 ATHENS, tel.: +30 213 1500301, Fax: +30 213 1500337

7
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13.

Στις

πράξεις

των

ΤΟΠΣΑ/ΤΟΠΕΚΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
της

περιόδου

2007-2013 H δαπάνη είναι επιλέξιμη αφού η εντολή ηλεκτρονικής πληρωμής δόθηκε για

πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικές πληρωμές μεταξύ εταίρων και τελικών άμεση εκτέλεση στις 31/12/2015 και εφόσον αποτελεί την τελική πληρωμή
αποδεκτών

μέσω

ιδιωτικών

τραπεζών.

Στις

πληρωμές

που που καταχωρείται στο ΟΠΣ (π.χ δεν εκκρεμεί πληρωμή σε ανάδοχο που είναι

πραγματοποιήθηκαν στις 31.12.2015 μέσω WEB – BANKING με εντολή ο λήπτης της ενίσχυσης).
εκτέλεσης ΑΜΕΣΑ, όταν η μεταφορά του ποσού γίνεται στην ίδια ιδιωτική
τράπεζα, η πληρωμή στον αποδέκτη εμφανίζεται την ίδια μέρα. Όταν όμως η
εντολή πληρωμής, αν και είναι πάλι ΑΜΕΣΑ, αφορά μεταφορά του ποσού σε
άλλη τράπεζα τότε το αποδεικτικό τράπεζας εμφανίζει το μήνυμα «Η
συναλλαγή σας εκτελέστηκε επιτυχώς» αλλά ως ημερομηνία εκτέλεσης
εμφανίζεται η 04.01.2016. Σε αυτή την περίπτωση η αναφερόμενη δαπάνη
είναι επιλέξιμη;
14. Σε περίπτωση τμηματοποιημένης πράξης, στην οποία η β φάση θα Για τις τμηματοποιημένες πράξεις των οποίων η αρμόδια υπηρεσία
ενταχθεί σε διαφορετικό ΕΠ από αυτό στο οποίο είναι ενταγμένη η Α φάση, διαχείρισης της β φάσης είναι διαφορετική από αυτή της α φάσης, θα ήταν
ποια Ειδική Υπηρεσία θα δίνει προεγκρίσεις τροποποίησης νομικών σκόπιμο να υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών, για ενέργειες οι
δεσμεύσεων;

οποίες επηρεάζουν και την β φάση.
Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον δεν έχει ενταχθεί η Β φάση, η αρμοδιότητα
για την παροχή προεγκρίσεων ανήκει στην υπηρεσία διαχείρισης της α
φάσης.

15. Ποια μονάδα έχει την αρμοδιότητα να επεξεργαστεί και ελέγξει το ΤΔΠ Οι τροποποιήσεις (με επαναξιολόγηση) γίνονται από την Μονάδα Α. Η
ολοκλήρωσης από την στιγμή που η Μονάδα Α είναι αρμόδια για τις άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι τη διαδικασία ολοκλήρωσης θα πρέπει να
τροποποιήσεις και η Μονάδα Β για την ολοκλήρωση της Πράξης ;

την κάνει η αρμόδια για την παρακολούθηση της πράξης μονάδα, με την
επιφύλαξη βέβαια των προβλέψεων της ΥΑ αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας σας
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Αγ. Φιλοθέης 2, 10556 ΑΘΗΝΑ, e – mail: sec.ops@mnec.gr, Τηλ. Κέντρο: 213 1500301, Fax: 213 1500337
M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR 10556 ATHENS, tel.: +30 213 1500301, Fax: +30 213 1500337

8

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

16. Σε περιπτώσεις έργων που υπάρχουν μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. φπα Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά σας
τιμολογίων, ιδιωτικές συνδέσεις έργων ΔΕΥΑ, αποπληρωμή απαλλοτριώσεων γνωρίζουμε ότι:
κλπ) οι οποίες δεν έχουν ακόμη πληρωθεί και καταβάλλονται από πόρους Εφόσον οι δαπάνες δεν αφορούν σε φυσικό και αντικείμενο της πράξης, η
του δικαιούχου, μπορεί η Διαχειριστική Αρχή να προχωρήσει στην αποπληρωμή τους δεν επηρεάζει την διαδικασία ολοκλήρωσης (ιδιωτικές
διαδικασία ολοκλήρωσης χωρίς αυτές να έχουν πληρωθεί;
συνδέσεις).
Επισημαίνεται ότι το ερώτημα αφορά έργα τα οποία είναι ολοκληρωμένα Ο
και λειτουργικά, απλά δεν έχουν αποπληρωθεί.

ΦΠΑ

σε

τιμολόγια

που

αφορούν

εργασίες

επιλέξιμες

για

συγχρηματοδότηση πρέπει να αποδοθεί έτσι ώστε τα τιμολόγια να είναι
εξοφλημένα.
Εφόσον η μη αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων οφείλεται σε εκκρεμείς
δικαστικές διεκδικήσεις, η διαδικασία ολοκλήρωσης μπορεί να προχωρήσει.
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17. ΔΕΥΑ είναι κύριος έργου επεξ/σίας λυμάτων κι έχει χρηματοδοτηθεί από Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ 2856/Β/ 23.10.2014), και
το ΠΔΕ με το ποσό των 946.698,18€ για ανεξόφλητο (μη επιλέξιμο) ΦΠΑ των ειδικότερα με την παρ. 3 του άρθρου 3 αυτής, προβλέπεται ο τρόπος
ετών 2013, 2014 & 2015. Η 1η καταβολή από το ΠΔΕ για το ΦΠΑ έγινε το

υπολογισμού και επιστροφής του μη επιλέξιμου ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση ο

Σεπτέμβριο του 2014.

δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει άμεσα το ποσό των 712.574,98,

Η ΔΕΥΑ, λόγω υψηλού πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., το Φεβρουάριο του δεδομένου ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που έλαβε ως χρηματοδότηση. Σε
2015 υπέβαλλε στη Δ.Ο.Υ. αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. για τα έτη 2013 & περίπτωση μη επιστροφής θα του επιβληθούν τόκοι σύμφωνα με την παρ. 6
2014. Το Φεβρουάριο του 2016 επιστράφηκε από τη Δ.Ο.Υ. το ποσό

του ιδίου άρθρου.

712.574,98 για το έτος 2013. Ο έλεγχος για την επιστροφή ΦΠΑ για το 2014
είναι σε εξέλιξη.
Η ΔΕΥΑ διατυπώνει το ερώτημα αν μπορεί να αποδώσει άμεσα το σύνολο
του ποσού επιστροφής που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. «πριν την εκκαθάριση –
κλείσιμο του έργου, ασχέτως με το ποια περίοδο (χρήση) αφορά και ασχέτως
με το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου της τελευταίας περιοδικής μας
δήλωσης;»
Επίσης, ρωτά σε περίπτωση που δεν επιστρέψει άμεσα ποσό από τη Δ.Ο.Υ.,
αν μπορεί να το τοποθετήσει το σε προθεσμιακό λογαριασμό μέχρι τον
Ιανουάριο του επόμενου έτους (άρθρο 3, παρ. 2 της ΚΥΑ και τι αυτό μπορεί
να συνεπάγεται;
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18.

Παρακαλούμε

να

διευκρινίσετε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
αν

απαιτείται

η

διαδικασία Σύμφωνα με τον Διευκρινιστικό Οδηγό Διευκρινιστικό Οδηγό για τη
Τροποποίηση-Επικαιροποίηση των Αποφάσεων Ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης»
«Α2. Μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο της πράξης, στα παραδοτέα, στους
πριν την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης των πράξεων στις κάτωθι δείκτες και στις τιμές εκροών
Στην Απόφαση Ένταξης περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο, τα παραδοτέα
περιπτώσεις:
του, οι δείκτες και οι τιμές των εκροών. Μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο
α) μείωση του φυσικού αντικειμένου, μεταβολή δεικτών και μείωση που αφορούν στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά κλπ χαρακτηριστικά, τη
αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου χωρίς να επηρεάζεται η μεθοδολογία και τα παραδοτέα της πράξης, όπως επίσης στους δείκτες ή στις
τιμές εκροών, επισύρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.
λειτουργικότητα της πράξης, (αφορά κυρίως πράξεις Τεχνικής βοήθειας και
Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή συναφών πρόσθετων δεικτών εκροών δεν
μεμονωμένες πράξεις έργων υποδομής)
απαιτεί τροποποίηση ή επικαιροποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης.
Ωστόσο αν πρόκειται για μεταβολές που δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της
b) τροποποίηση του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης (περίπτωση
αξιολόγησης της πράξης τότε δεν απαιτείται τροποποίηση αλλά
έργου όπου τελικά δεν προβλέπονται έσοδα και ο συντελεστής από 92% θα επικαιροποίηση της Απόφασης Ένταξης».
Εφόσον το έργο αρχικά εντάχθηκε με συντελεστή ελλείμματος
πρέπει να μεταβληθεί σε 100%).
χρηματοδότησης 92% αυτό σημαίνει ότι αρχικά προβλέπονταν πηγές εσόδων
και μέσω της χ/ο ανάλυσης προέκυπτε ότι τα έσοδα της πράξης ήταν
περισσότερα από τα λειτουργικά της έξοδα. Τώρα που η πράξη
ολοκληρώθηκε και ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης είναι 100%
είτε α) επειδή τα έσοδα της πράξης είναι λιγότερα από τα λειτουργικά της
έξοδα ή β) δεν υπάρχουν πια πηγές εσόδων τότε ο συντελεστής ελλείμματος
χρηματοδότησης τροποποιείται.
Στην περίπτωση α) το γεγονός αυτό θα πρέπει να στοιχειοθετείται μέσω της
εκπόνησης χ/ο ανάλυσης από τον δικαιούχο ώστε η ΔΑ να έχει την εύλογη
βεβαιότητα για τον ισχυρισμό του δικαιούχου και στην περίπτωση β) ο
δικαιούχος υποβάλει βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων. Για την αλλαγή
του συντελεστή ελλείμματος δεν απαιτείται τροποποίηση/επικαιροποίηση
της απόφασης ένταξης νέος συντελεστής θα αποτυπωθεί στο τελικό ΤΔΕ. Εάν
όμως πρόκειται να εκδώσετε απόφαση ολοκλήρωσης πράξης μετά το αίτημα
πληρωμής του 6/2016, θα ήταν σκόπιμο να επικαιροποιήσετε το ΤΔΠ της
πράξης με τον νέο συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης.
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19. Οι αποφάσεις τροποποίησης πράξεων με ένδειξη - «Ανάκληση της Προκειμένου η πράξη να ενταχθεί σε ΕΠ του 2014-2020, θα πρέπει
συγχρηματοδότησης

από

το

ΕΣΠΑ

2007-2013

και προηγουμένως η πράξη που είναι ενταγμένη σε ΕΠ του 2007-2013 να

- Ένταξη ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020» μπορούν να απενταχθεί, ακόμη και εάν είναι ενταγμένη με το καθεστώς του έργου
υποκαταστήσουν την απόφαση ανάκλησης

υποψήφιου προς ένταξη σε ΕΠ του 2014-2020.
Κατά συνέπεια, πριν την ένταξη του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα
πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί η ανάκληση της απόφασης ένταξης
του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
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20. Στο άρθρο 25, παρ. 9 του Ν. 3614/2007, σχετικά με τις δαπάνες
αρχαιολογικών ερευνών & εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων, αναφέρεται: "Εφόσον ο
προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού & Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων
Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου". Στη αρ. 3785/22.06.2010
εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτισμού περιγράφονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχετικών υποέργων
αρχαιολογίας. Έχοντας υπόψη το παραπάνω νομικό πλαίσιο θα
παρακαλούσα για τις απαντήσεις σας στα εξής ερωτήματα:
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου επί του οποίου υπολογίζεται το
5%, είναι ο προϋπολογισμός του κύριου τεχνικού υποέργου μόνο ή
περιλαμβάνει και το σύνολο των λοιπών υποέργων (απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ
κλπ) που συνοδεύουν την εργολαβία;
2. Το ανωτέρω νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να ισχύει και για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020;
3. Στην περίπτωση πράξης phasing το όριο του 5% θα πρέπει να τηρείται για
κάθε Φάση ξεχωριστά ή υπολογίζεται στο σύνολο της αρχικής Πράξης;
Συγκεκριμένα, εάν στην αρχική ένταξη στην Π.Π. 2007-2013 δεν απαιτήθηκε
έγκριση Υπουργού για τον προϋπολογισμό του υποέργου αρχαιολογίας
(μικρότερο του 5%), αλλά κατά το διαχωρισμό της Πράξης σε φάσεις
προκύπτουν δαπάνες αρχαιολογίας άνω του 5% για την Α' Φάση θα πρέπει
να γίνουν σχετικές ενέργειες (περιορισμού του προϋπολογισμού του
υποέργου αρχαιολογίας στο 5% της Α' Φάσης ή εναλλακτικά εκ νέου έγκριση
του προϋπολογισμού αρχαιολογίας από τον αρμόδιο Υπουργό) ή εφόσον
αθροιστικά για την Α' και Β' Φάση δεν υπάρχει υπέρβαση του 5% δεν
απαιτείται καμία ενέργεια;

1. Ο νόμος 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρει: «δαπάνες
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων τεχνικών
έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄)»
Ο νόμος 4314/2014 δεν αναφέρει αντίστοιχη πρόβλεψη.
Μετά από τα παραπάνω , η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι το ποσοστό
των δαπανών των αρχαιολογικών ερευνών & εργασιών που προκαλούνται
κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υπολογίζεται επί
του π/υ του αντίστοιχου τεχνικού έργου. Ο προϋπολογισμός των ως άνω
έργων προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3669/2008.
2. Κατά την άποψη μας η εγκύκλιος αυτή δεν περιέχει κάποια διάταξη που
εμποδίζει την εφαρμογή της κατά την περίοδο 2014-2020, με την επιφύλαξη
πιθανής τροποποίησής της από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού .
3. Στις τμηματοποιημένες πράξεις δεν μπορεί να ισχύει το όριο του 5% για
κάθε φάση. Το ποσοστό 5% θα πρέπει να ισχύσει στο σύνολο του δημόσιου
τεχνικού έργου υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄) ανεξάρτητα από
την περίοδο χρηματοδότησης
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ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

21. Επιτρέπεται η παράλληλη υλοποίηση της α και Β φάσης μίας
τμηματοποιημένης πράξης ?

Δεδομένου του ότι κατά τα έτη 2014 και 2015 ισχύει η επιλεξιμότητα
δαπανών, τόσο του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι
δυνατή η παράλληλη υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης ενός τμηματοποιημένου
έργου. Θα πρέπει ωστόσο να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι
κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για την τμηματοποίηση -παράγραφος 3.4 (σαφής διαχωρισμός φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η περιγραφή να
αποτελεί μέρος της διαδρομής ελέγχου κλπ). Επιπλέον, πριν την ένταξη της Β’
φάσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τροποποίηση του έργου
συνοδευόμενη από το δελτίο διαχωρισμού φάσεων. Σημειώνεται τέλος, ότι η
παράλληλη υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης δημιουργεί επιβάρυνση στην
παρακολούθηση και θα πρέπει να εξεταστεί εάν είναι εφικτό η ολοκλήρωση
της Α’ φάσης να γίνει για όλα τα υποέργα ταυτόχρονα.

22. Παρακαλούμε να μας διευκρινιστεί το εξής ερώτημα: Είναι απαραίτητη και αν ναι κάτω από ποιές προϋποθέσεις - η τροποποίηση της απόφασης
ένταξης εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις στα ΤΔΥ ολοκλήρωσης των
υποέργων της πράξης σε σχέση με Π/Υ, χρονοδιαγράμματα, δείκτες,
παραδοτέα, όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΤΠΔ; Ευχαριστούμε.

Η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο της διαδικασίας
ολοκλήρωσης (μετά το πέρας της υλοποίησής της από το δικαιούχο) και με
μόνο σκοπό να ταυτιστεί το τελικά υλοποιηθέν φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο με το εγκεκριμένο στην απόφαση ένταξης δεν προβλέπεται.
Τυχόν όμως διαφοροποιήσεις στον π/υ και στο χρονοδιάγραμμα μίας πράξης
δύνανται να αποτυπωθούν στο τελικό τεχνικό δελτίο χωρίς προηγούμενη
τροποποίηση/επικαιροποίηση της απόφασης ένταξης
Στο πρότυπο της απόφασης ολοκλήρωσης μίας πράξης η ΔΑ καλείται να
προσδιορίσει το ποσοστό υλοποίησης των στόχων/δεικτών της πράξης σε
σχέση με αυτούς όπως έχουν αποτυπωθεί στην απόφαση ένταξης. Για τον
υπολογισμό του ποσοστού υλοποίησης η ΔΑ θα πρέπει να συγκρίνει τον
δείκτη/στόχο ( ή δείκτες/στόχους) της τελευταίας ισχύουσας απόφασης
ένταξης με την τιμή επίτευξης που αποτυπώνεται στο τελικό ΔΠΠΠ Πίνακας Γ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
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