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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο «Οδηγός Εφαρµογής» απευθύνεται στους δικαιούχους ∆ήµους του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος επιχορήγησης, που διαχειρίζεται το Τ.Π.∆., για την εκπόνηση µελετών
ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων υποδοµής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς.

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η ανάλυση της δοµής του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος, που τέθηκε σε ισχύ δυνάµει της µε αριθµό 2/35374/∆Π∆Α/2-6-2017
(ΦΕΚ Β΄2049/14.06.2017) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του Ν.4445/2016 και
ειδικότερα ο καθορισµός των προδιαγραφών, βάσει των οποίων γίνεται η
ενεργοποίηση του προγράµµατος αυτού, η περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης
και επιλογής των προς χρηµατοδότηση µελετών και η παρακολούθηση και διαχείριση
του προγράµµατος µέχρι την υλοποίηση του έργου στο οποίο αφορά.

Ειδικότερα, ο Οδηγός ∆ιαχείρισης και Ελέγχου διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:

Ενότητα Α: «Οδηγός Επιλογής και Ένταξης των Μελετών», η οποία περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
•

Συνοπτική περιγραφή του ρόλου του Τ. Π.& ∆. και του πλαισίου επιχορήγησης
των µελετών. Ανάλυση των βασικών αρχών ενεργοποίησης του Χρηµατοδοτικού
Προγράµµατος και των µεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης των προτεινόµενων
µελετών,

αναλυτική

απαιτούµενων

καταγραφή

διαδικασιών

και

και

κωδικοποίηση

βηµάτων

µέχρι

του

και

την

συνόλου

των

ένταξη

των

προτεινόµενων µελετών στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα.
•

Υποδείγµατα των τυποποιηµένων εντύπων που υποβάλλονται κατά περίπτωση
από τους ∆ικαιούχους ή παράγονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Τ. Π.& ∆.

Ενότητα Β: «Οδηγός Παρακολούθησης Υλοποίησης» η οποία περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
•

Ανάλυση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και εκταµίευσης των
Πράξεων του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Τ. Π. & ∆.

•

Αναλυτική
διαδικασιών

καταγραφή,
και

κωδικοποίηση

βηµάτων

του

συνόλου

παρακολούθησης,

των

ελέγχου,

απαιτούµενων

εκταµίευσης

των

3

επιµέρους

Πράξεων

καθώς

και

αξιολόγησης

των

χρηµατοδοτικών

προγραµµάτων.
•

Υποδείγµατα των τυποποιηµένων εντύπων που υποβάλλονται κατά περίπτωση
από τους ∆ικαιούχους ή παράγονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Τ. Π. & ∆.

1.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ (Τ. Π. & ∆.)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Η ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
1.1. Ο ρόλος του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στο πλαίσιο του
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος .
•

Με το άρθρο 73 του Ν.4445/2016 θεσπίστηκε η δυνατότητα επιχορήγησης των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων «µε σκοπό την εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση
έργων υποδοµής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς», οι πόροι της
οποίας προέρχονται από έσοδα του Τ. Π. & ∆.

•

Με την υπ’ αριθµό 2/35374/∆Π∆Α/2-6-2017 (ΦΕΚ Β΄2049/14.06.2017) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίστηκαν οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες καθίστανται ∆ικαιούχοι οι ανωτέρω φορείς και
ρυθµίστηκαν όλα τα ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
διάταξης.

•

Με την υπ’ αρ. 3619/11/27-7-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Τ.Π. και ∆ανείων εγκρίθηκε : α) ο Οδηγός Εφαρµογής του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος «Επιχορήγηση µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων των
Ο.Τ.Α.», β) η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένταξης στο Χρηµατοδοτικό
Πρόγραµµα, γ) το Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης, και δ) το Υπόδειγµα
Τεχνικού ∆ελτίου, που έχουν συνταχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Τεχνικό
Σύµβουλο του Τ. Π. και ∆ανείων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 2/35374/∆Π∆Α/26-2017 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, εκδοθείσας
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν. 4445/2016»,

•

Οι προτεραιότητες του Τ. Π. & ∆. εστιάζονται κυρίως σε µικρούς ∆ήµους
(ορεινούς & νησιωτικούς) που δεν έχουν τις απαραίτητες υποδοµές (για
παράδειγµα τεχνική υπηρεσία) και το κατάλληλο προσωπικό, σε ∆ήµους που
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θέλουν να υλοποιήσουν έργα είτε από ιδίους πόρους είτε µε δανειακά κεφάλαια
είτε µέσω ένταξης σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά
προγράµµατα.

Πιο συγκεκριµένα:
•

∆ικαιούχοι της επιχορήγησης είναι όλοι οι ∆ήµοι της χώρας µε µόνιµο
πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι Ορεινοί ∆ήµοι, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄ 87), άνω των 10.000 κατοίκων. Για τον υπολογισµό του πληθυσµού
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του µόνιµου πληθυσµού της τελευταίας
απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

•

Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. :
για την εκπόνηση µελέτης ή µελετών,
για την ωρίµανση του έργου στο οποίο αφορά η µελέτη, που περιλαµβάνει την
υποστήριξη όλων των επιµέρους διαδικασιών ωρίµανσης αυτού.

•

Η συνολική επιχορήγηση δεν µπορεί να ξεπερνά ανά ∆ήµο το ποσό των
85.000 ευρώ.

•

Η επιχορήγηση για το κόστος υπηρεσιών ωρίµανσης του έργου, στο οποίο
αφορά η µελέτη, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της µελέτης.

•

Η επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. από το Τ. Π. & ∆. θα πραγµατοποιηθεί µέσω ενός
ειδικού καταπιστευτικού λογαριασµού (escrow account), που έχει ήδη
συσταθεί µε την υπ’ αριθµ. 3600/3/29-12-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Τ. Π. και ∆ανείων και έχει ως σκοπό την επιχορήγηση των
Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση έργων
υποδοµής ή έργων γενικού συµφέροντος.

•

Καθήκοντα Τεχνικού Συµβούλου του Ταµείου Παρακαταθηκών ∆ανείων
αναλαµβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., µε την υπ’ αριθµ. 2/35374/∆Π∆Α/ 2-6-2017
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η οποία
αναλαµβάνει την υποστήριξη του Τ. Π. & ∆. στην αξιολόγηση των
υποβαλλόµενων προτάσεων µε σύνταξη σχετικής έκθεσης, στη µηχανογραφική
επεξεργασία και διαχείρισή τους

καθώς

και την

παρακολούθηση της

επιχορήγησης µέχρι την υλοποίηση του έργου στο οποίο αφορά, κατά τα
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ειδικότερα οριζόµενα στην από 12-7-2017 προγραµµατική σύµβαση που
υπεγράφη µεταξύ αυτής και του Τ. Π. & ∆., κατ’ εφαρµογή του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010.
•

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα παραλαµβάνει από το Τ.Π. & ∆. την πρόταση του ∆ήµου
και θα συντάσσει

προς το Τ. Π. & ∆. σχετική έκθεση. Η έγκριση ή µη της

πρότασης θα γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. & ∆.
•

Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούµενη µελέτη, θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί µέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου
ΕΣΠΑ 2014-2020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη µορφή χρηµατοδότησης. Σε
διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της
επόµενης χρονιάς.

1.2. Το πλαίσιο επιχορήγησης
Σύµφωνα µε την µε αριθµό 2/35374/∆Π∆Α ΚΥΑ/2-6-2017 η χρηµατοδότηση του
προγράµµατος προέρχεται από τους πόρους του Τ. Π. & ∆.
Πιο συγκεκριµένα στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
έχει συσταθεί µε την υπ' αριθµ. 3600/3/29.12.2016 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 325 παρ. 2α, β του ν. 4072/2012 και της υπ' αριθµ. 2/35349/8.5.2012
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, άτοκος δεσµευµένος λογαριασµός (escrow
account) ο οποίος έχει ήδη πιστωθεί µε το ποσό των 7.500.000 ευρώ, σύµφωνα µε τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Τ. Π. και ∆ανείων για το οικονοµικό έτος 2016.
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε την παραπάνω ΚΥΑ ορίστηκε καταθέτης,
χειριστής και µεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης προς τους δικαιούχους
Ο.Τ.Α. και χορηγείται σ' αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις
ενέργειες που θα συµφωνηθούν στην ειδική σύµβαση που θα συνταχθεί για το σκοπό
αυτό µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, ήτοι του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων (καταθέτης και µεσεγγυούχος) και των δικαιούχων.
Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα,

θα

προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής σύµβασης µε την υπογραφή σχετικής
δήλωσης προσχώρησης.
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Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασµό (escrow
account) δηµιουργείται σε αυτόν λογαριασµός (µερίδα) του δικαιούχου µέσω του
οποίου θα εκταµιεύονται οι πληρωµές για λογαριασµό του.
Με τη σύµβαση ορίζονται ιδίως τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασµού,
όπως εξειδικεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, το κόστος του
Ταµείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράµµατος, το οποίο
δε συνδέεται µε τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος
καταβολής αυτού .

2.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κοµβικό ρόλο στο σύστηµα διαχείρισης των Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος
αποτελούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των προς επιχορήγηση µελετών.
Στην παρούσα Ενότητα του Οδηγού αποτυπώνονται οι βασικές αρχές του Συστήµατος
∆ιαχείρισης του Προγράµµατος µε έµφαση στις διαδικασίες αξιολόγησης των
υποβαλλόµενων προς χρηµατοδότηση προτάσεων των ∆ικαιούχων Ο.Τ.Α.
Οι ακολουθούµενες διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και έγκρισης των αιτήσεων
επιχορήγησης των ∆ικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

2.1 ∆ιαδικασία Ι: Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων εκδίδει, κατ’ εφαρµογή της υπ’ άριθµ.
3619/11/27-7-2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρόσκληση προς τους
δικαιούχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ, για την κατάθεση προτάσεων για
ένταξη µελέτης ή µελετών στο πρόγραµµα επιχορήγησης.
Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες στην

κοινή υπουργική απόφαση

Η Πρόσκληση

δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆. και αποστέλλεται στους Ο.Τ.Α. που είναι
δικαιούχοι του προγράµµατος καθώς και στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης
(ΚΕ∆Ε , ΠΕ∆, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ).
Το Τ. Π. & ∆. σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Σύµβουλο (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) προχώρησε
στην προετοιµασία ενεργοποίησης του προγράµµατος µε την έκδοση Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης από τους ∆ικαιούχους που περιλαµβάνει:
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1. Την Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων επιχορήγησης.
2. Υπόδειγµα Αίτησης Επιχορήγησης ∆ικαιούχου.
3. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου καθώς και τις σχετικές Οδηγίες συµπλήρωσής του.

2.2 ∆ιαδικασία ΙΙ: ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
Ο δικαιούχος καταρτίζει και υποβάλλει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
πρόταση (αίτηση) για επιχορήγηση µελέτης ή µελετών µε σκοπό την ωρίµανση και
εκτέλεση έργων υποδοµής ή έργων γενικού συµφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 1 της KYA.
Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την συµµετοχή του Ο.Τ.Α. στο
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
2. Συµπληρωµένο Τεχνικό δελτίο µελετών.
3. Βεβαίωση του δικαιούχου φορέα ότι οι µελέτες που αιτείται για χρηµατοδότηση
δεν θα χρηµατοδοτηθούν από άλλη πηγή χρηµατοδότησης.
4. Αιτιολογηµένη πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής και απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην περίπτωση που το υπό µελέτη έργο υλοποιηθεί
από ίδιους πόρους

2.3 Κριτήρια Αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης µε βάσει τα οποία αξιολογούνται οι προτάσεις που
υποβάλλουν οι δικαιούχοι είναι τα ακόλουθα:
•

Ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα υλοποίησης της Πράξης.

•

Η σκοπιµότητα και σπουδαιότητα του έργου, που αφορά η µελέτη, για τον Ο.Τ.Α.

•

Η ωριµότητα του µελέτης.

•

Η ωριµότητα του έργου.

•

Η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του έργου που αφορά την µελέτη.

•

Το χρονοδιάγραµµα της µελέτης.

•

Το χρονοδιάγραµµα του έργου.

•

Το εύλογο κόστος της µελέτης και των υπηρεσιών ωρίµανσης του έργου.

Βασικό κριτήριο για την χρηµατοδότηση της µελέτης αποτελεί η επαρκής τεκµηρίωση
για την χρηµατοδότηση του έργου. Στις περιπτώσεις που η χρηµατοδότηση του έργου
θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δικαιούχου, απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού του
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Συµβουλίου ύστερα από τεκµηριωµένη πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής αυτού,
για την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Αιτήσεις που µετά και την παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων παρουσιάζουν
σηµαντικές ελλείψεις και δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, µετά από σχετική
έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., απορρίπτονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Τ.Π. & ∆ και ενηµερώνεται σχετικά ο ∆ικαιούχος.

2.4 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Καθήκοντα Τεχνικού Συµβούλου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την
υποστήριξη αυτού στην αξιολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων µε σύνταξη
σχετικής έκθεσης, στη µηχανογραφική επεξεργασία και διαχείρισή τους και την
παρακολούθηση της επιχορήγησης αναλαµβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στην από 12-7-2017 προγραµµατική σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ
αυτής και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κατ' εφαρµογή του άρθρου 100
του ν. 3852/2010.
Κάθε πρόταση ∆ήµου και το αντίστοιχο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, αποστέλλεται από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία συντάσσει σχετική
έκθεση µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την παράδοση σε αυτήν του
σχετικού φακέλου.
Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειών για την αξιόπιστη υποδοχή
και κατάλληλη διαχείριση των υποβαλλόµενων φακέλων από τους ∆ικαιούχους του
Προγράµµατος, που έχουν ενεργοποιηθεί (έχει εκδοθεί Πρόσκληση Υποβολής
προτάσεων) και ειδικότερα :
1. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης και οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων των
∆ικαιούχων κατατίθενται σε έντυπη µορφή και καταχωρούνται στο πρωτόκολλο του
ΤΠ∆ και αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
2. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. µεριµνά για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
ελέγχου

πληρότητας

και

επιλεξιµότητας

των

υποβαλλόµενων

αιτήσεων

χρηµατοδότησης.
3. Στις υποβαλλόµενες προτάσεις διενεργείται άµεσα έλεγχος πληρότητας και
επιλεξιµότητας , µε δυνατότητα υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων από τους
∆ικαιούχους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σχετικής Πρόσκλησης, ώστε να
διασφαλίζεται ότι:
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•

Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης είναι εντός της προθεσµίας
που τίθενται στην πρόσκληση.

•

Ο ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα υλοποίησης της Πράξης. (Ο έλεγχος γίνεται µε
βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων
κλπ.).

•

Ο απαιτούµενος προϋπολογισµός της πρότασης είναι εντός των ορίων που ορίζει η
σχετική ΚΥΑ

•

Η Αίτηση, το Τεχνικό ∆ελτίο Προένταξης καθώς και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά
είναι κατάλληλα υπογεγραµµένα και σφραγισµένα.

•

Στοιχεία για την χρηµατοδότηση του έργου και ειδικότερα η δυνατότητα
χρηµατοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ, από ίδιους πόρους του δήµου, από
δανεισµό ή από άλλες πηγές.

•

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν
προσδιοριστεί στην Πρόκληση,

•

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς χρηµατοδότηση µελέτης είναι
εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος ,

•

Αποκλείεται η διπλή χρηµατοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα, χρηµατοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.

•

Υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου
ή άλλων αρµόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.

•

Η ωριµότητα της µελέτης, η προς χρηµατοδότηση µελέτη αποτελεί οριστική µελέτη ή
µελέτη εφαρµογής

•

Η ωριµότητα του έργου ,(αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούµενες αδειοδοτήσεις από
τους αρµόδιους φορείς, αν έχει εξασφαλιστεί η ιδιοκτησία/κυριότητα του χώρου
στον οποίο θα υλοποιηθεί το έργο κλπ αδειοδοτήσεις αρχαιολογικών υπηρεσιών,
δίκτυα ΟΚΩ κλπ.)

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συντάσσει σχετική έκθεση για την αξιολόγηση κάθε πρότασης και την
αποστέλλει στο Τ. Π. & ∆.

2.5. ∆ιαδικασία έγκρισης των προτάσεων
Η πρόταση εγκρίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ειδικότερα:
α. η γνωµοδότηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
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β. η εξασφάλιση/ύπαρξη χρηµατοδότησης για το σχεδιαζόµενο έργο,
γ. η µέσω αυτού εξυπηρέτηση αναγκών υποδοµής ή γενικότερου συµφέροντος,
δ. η έγκαιρη εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η µελέτη, από το δικαιούχο,
σύµφωνα µε αυτά που περιγράφονται στην παρ. ε του άρθρου 6 της ΚΥΑ.

2.6. Υπογραφή Σύµβασης
Μετά την έγκριση από το Τ. Π. & ∆. οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα, θα προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής
σύµβασης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ µε την υπογραφή σχετικής δήλωσης
προσχώρησης.
Με τη σύµβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασµού,
όπως εξειδικεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, το κόστος του
Ταµείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράµµατος, το οποίο
δε συνδέεται µε τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος
καταβολής αυτού .
Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούµενη µελέτη, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί µέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου ΕΣΠΑ 20142020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη µορφή χρηµατοδότησης. Σε διαφορετική
περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόµενης χρονιάς.

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ο τρόπος χρηµατοδότησης των µελετών θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε τα στάδια
υλοποίησης της κάθε µελέτης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι πληρωµές των
δαπανών των µελετών από το Τ. Π. & ∆.

θα πραγµατοποιούνται προς τους

δικαιούχους µετά την πιστοποίηση και παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων που
αποτελούν µέρη της µελέτης από τις οικείες υπηρεσίες των ∆ήµων και µε την
προσκόµιση

των

απαιτούµενων

δικαιολογητικών

(πρωτόκολλο

παράδοσης

–

παραλαβής παραδοτέων, πινάκιο αµοιβής, τιµολόγιο, απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
για την παραλαβή της µελέτης).
Οι χρηµατοδοτικές καταβολές θα είναι κατ΄ ανώτερο τρεις (3) .
Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες ωρίµανσης του έργου, στο οποίο αφορά η µελέτη, θα
πληρώνονται στο τέλος µετά την παραλαβή και πιστοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών
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από το δικαιούχο. Η διαδικασία καταβολής του επιχορηγούµενου ποσού ακολουθεί τις
υφιστάµενες διαδικασίες του Τ. Π. & ∆.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα χορήγησης της
επιχορήγησης στο Τ. Π. & ∆.
Μετά τον έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες
αυτού αποδεσµεύεται από το λογαριασµό escrow το αντίστοιχο ποσό υπέρ
εκάστου δικαιούχου ∆ήµου και για λογαριασµό του και µέχρι το ανώτατο
ύψος της επιχορήγησης.

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
των εγκεκριµένων Μελετών µέχρι την ολοκλήρωσή τους µε βάση, την Απόφαση
Ένταξης και τις αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις. Η ∆ιαδικασία περιλαµβάνει τα
ακόλουθα Βήµατα:
1. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. παρακολουθεί τις επιχορηγούµενες µελέτες καθ’ όλη την διάρκεια
υλοποίησής τους µέχρι και την ολοκλήρωσή τους.
2. Με την έγκριση της πρόσκλησης από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου
αποστέλλεται η απόφαση µε την προκήρυξη στο Τ. Π. & ∆.
3. Με την υπογραφή της σύµβασης ο δικαιούχος αποστέλλει αντίγραφο της
σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης στο Ταµείο Παρακαταθηκών

και

∆ανείων.
4. Με την υπογραφή της σύµβασης, εάν υφίσταται, για τις διαδικασίες ωρίµανσης
του έργου στο οποίο αφορά η µελέτη ο δικαιούχος αποστέλλει αντίγραφο της
σύµβασης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
5. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Μελέτης, ο
∆ικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & ∆. «Έκθεση Ολοκλήρωσης Μελέτης»
συνοδευόµενη από την αναγκαία τεκµηρίωση, προκειµένου να οριστικοποιηθεί
το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Μελέτης, ο
∆ικαιούχος επισυνάπτει την απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής της Μελέτης
και την έγκριση της από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του ∆ικαιούχου ∆ήµου
6. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των υπηρεσιών
ωρίµανσης, ο ∆ικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & ∆. «Έκθεση
Ολοκλήρωσης διαδικασιών ωρίµανσης» συνοδευόµενη από την αναγκαία
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τεκµηρίωση, προκειµένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο.

Στην

«Έκθεση

Ολοκλήρωσης

διαδικασιών

ωρίµανσης»,

ο

∆ικαιούχος επισυνάπτει την απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής των
υπηρεσιών και την έγκρισή της από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του ∆ικαιούχου
∆ήµου.
7. Ο ∆ικαιούχος τηρεί και ενηµερώνει διαρκώς το Τ. Π. & ∆. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. µε
όλα τα στοιχεία προόδου υλοποίησής της επιχορηγούµενης µελέτης και
Υποβάλλει στο ΤΠ∆ κάθε σχετικό στοιχείο που θα ζητηθεί.

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
του έργου στο οποίο αφορά η ήδη επιχορηγούµενη µελέτη µέχρι την ολοκλήρωσή του
µε βάση την Απόφαση Ένταξης του Έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή από ίδιους πόρους
ή άλλους πόρους του ∆ήµου και τις αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ «Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούµενη
µελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα στα πλαίσια της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη µορφή χρηµατοδότησης.
Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της
επόµενης χρονιάς».
Το Τ. Π. & ∆. µε την υποστήριξη της Ε..Ε.Τ.Α.Α. παρακολουθεί τα έργα που
εντάχθηκαν για χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ ή από

άλλους πόρους

καθ’ όλη την

διάρκεια υλοποίησής τους µέχρι και την ολοκλήρωσή τους και αφορά τα παρακάτω
στάδια:
•

Ένταξη του έργου στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου

•

Την προκήρυξη του διαγωνισµού

•

Την δηµοπράτηση του έργου

•

Την υπογραφή νοµικής δέσµευσης - σύµβασης µε τον ανάδοχο

•

Την προσωρινή βεβαίωση περαίωσης του έργου

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου, ο ∆ικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ.
Π. & ∆. «Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου» συνοδευόµενη από την αναγκαία τεκµηρίωση,
προκειµένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο και επισυνάπτει
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την Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του
δικαιούχου ∆ήµου.
Ο ∆ικαιούχος τηρεί και ενηµερώνει διαρκώς το Τ. Π. & ∆. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. µε όλα τα
στοιχεία προόδου υλοποίησής της επιχορηγούµενης µελέτης και Υποβάλλει στο Τ. Π.
& ∆. κάθε σχετικό στοιχείο που θα ζητηθεί.
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