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Διαδικασίες υποβολής προτάσεων –
Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων
στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015
Ευρωπαϊκή Ένωση

Α. Γενικά Στοιχεία
• Καν 1303/2013 ΕΕ
• Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)
Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

• Α.Π. 81896/ΕΥΘΥ 712 (ΦΕΚ 1822/τ. Β/24-8-2015)
Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020
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Β. Σημαντικά Στοιχεία κατά την Υποβολή
•
•
•

Δείκτες (εκροών – αποτελέσματος)
Κόστος Λειτουργίας – συντήρησης έργου (Τμήμα Ζ.16 – ΤΔΠ)
Ενστάσεις κατά την διαδικασία αξιολόγησης (Άρθρο 43/ΥΠΑΣΥΔ)

•

Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης – Δνση Υδάτων για
την «συμμόρφωση» με τις προτεραιότητες του Σχεδίου Λεκανών
Απορροής Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης
Χρηματοοικονομική Ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα με
προϋπολογισμό > 1.000.000 €

•
•
•
•
•

Έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης για
την αναγκαιότητα του προτεινόμενου έργου
Κτιριολογικό Πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας για τα έργα εκπαίδευσης
Απόφαση Ίδρυσης της Σχολικής Μονάδας από το Υπουργείο
Παιδείας για τα έργα εκπαίδευσης
Έγκριση της ίδρυσης της προτεινόμενης δομής Βρεφονηπιακού –
Παιδικού Σταθμού από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου
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Γ. Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχων
Διοικητική Ικανότητα
• Επάρκεια της οργανωτικής δομής και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης
• Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων

Διαχειριστική Ικανότητα
• Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
• Εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων

Χρηματοοικονομική Ικανότητα
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Εγχειρίδιο Διαδικασιών κατάλληλα εγκεκριμένο

Γ.1. Διοικητική Ικανότητα
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Εμπειρία σε υλοποίηση συναφών έργων

Γ.2. Επιχειρησιακή Ικανότητα

Γ.3. Χρηματοοικονομική Ικανότητα
Περιπτώσεις πρόβλεψης καταβολής ίδιων πόρων
• Υποδομή που υπάγεται σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης
• Πράξης με έλλειμμα χρηματοδότησης
• Πράξης/υποέργου με μη επιλέξιμο ΦΠΑ που βαρύνει το φορέα
• Πράξης/υποέργου που απαιτείται η ύπαρξη χρηματοδότησης με
ίδιους πόρους (ιδιωτικές συνδέσεις – κόστος συντήρησης/
λειτουργίας σε έργα ΔΕΥΑ)

Τεκμηρίωση κάλυψης
• Πίνακα με την πρόβλεψη του ποσού της καταβολής ίδιων πόρων
σε εξαμηνιαία βάση και την προβλεπόμενη πηγή προέλευσης των
πόρων
• Πίνακα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του φορέα όπως
εκτελέστηκαν ή ετήσιο οικονομικό κλείσιμο της προηγούμενης
τριετίας
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Γ.4. Λύσεις για κάλυψη αδυναμιών σε θέματα επάρκειας
1. Υποκατάσταση του κυρίου του έργου από άλλο φορέα ως δικαιούχο
Η λύση αυτή προτείνεται στις περιπτώσεις ιδιαίτερα αδύναμων φορέων (π.χ.
δήμος χωρίς συγκροτημένη τεχνική και οικονομική υπηρεσία):
Με Προγραμματική Σύμβαση (προτείνεται αντί της σύμβασης διαδημοτικής ή
διαβαθμιδικής συνεργασίας) ορίζεται άλλος φορέας ως δικαιούχος (π.χ. η
Περιφέρεια μέσω των υπηρεσιών της αντίστοιχης ΠΕ ή άλλος δήμος π.χ. της
έδρας του νομού).
Στην περίπτωση αυτή ο φορέας που αναλαμβάνει ως δικαιούχος είναι
υπεύθυνος απέναντι στη ΔΑ για την υλοποίηση της πράξης. Αν το έργο
παράγει πάγια, τότε το έργο τιμολογείται στο όνομα του κυρίου του έργου και
ο δικαιούχος ασκεί την οικονομική διαχείριση και τον υποστηρίζει στην
πραγματοποίηση των πληρωμών.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο φορέας που αναλαμβάνει δικαιούχος λειτουργεί στο πλαίσιο
των εν γένει σκοπών του
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2. Αξιοποίηση «δάνειας υπηρεσίας» από άλλο ικανό φορέα
Η λύση αυτή προτείνεται στις περιπτώσεις όχι ιδιαίτερα αδύναμων φορέων
(π.χ. μικρός δήμος χωρίς συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία αλλά με
συγκροτημένη οικονομική και ύπαρξη ικανού αριθμού στελεχών):
Με σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας (προτείνεται αντί
της Προγραμματικής Σύμβασης) παραμένει ως δικαιούχος ο κύριος του
έργου, αλλά χρησιμοποιεί ως Τεχνική Υπηρεσία την υπηρεσία άλλου φορέα
(π.χ. τη ΔΤΥ του δήμου της έδρας του νομού ή την ΔΤΕ της αντίστοιχης ΠΕ).
Στην περίπτωση αυτή ο κύριος του έργου (μικρός δήμος) λειτουργεί ως
δικαιούχος και είναι υπεύθυνος απέναντι στη ΔΑ για την υλοποίηση της
πράξης, ενώ ως Διευθύνουσα υπηρεσία για την ανάθεση και επίβλεψη της
σύμβασης λειτουργεί η «δάνεια υπηρεσία».

Πιο απλή είναι η περίπτωση αξιοποίηση από μικρό δήμο ως «δάνειας
υπηρεσίας» της οικονομικής ή/και ταμειακής υπηρεσίας του δήμου της
έδρας.
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3. Χρήση αποφαινομένων οργάνων άλλων φορέων

Για την υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών προβλέπεται σύμφωνα με
τον κ.ν. 3669/2008 και το ν. 3316/2005 (για τα δημόσια έργα και τις τεχνικές
μελέτες αντίστοιχα) η έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων για τον
καθορισμό οργάνων, που «αποφαίνονται και γνωμοδοτούν» για την
ανάθεση και επίβλεψη των σχετικών συμβάσεων.
Όπου τα σχετικά προεδρικά διατάγματα προβλέπουν με μονοσήμαντο
τρόπο τη λειτουργία τέτοιων οργάνων εκτός της διοικητικής δομής του
δικαιούχου (π.χ. αιτήσεις θεραπείας σε έργα δήμων ή διευθύνουσα
υπηρεσία σε έργα νοσοκομείων) τότε τα όργανα αυτά περιλαμβάνονται
στην πρόταση του δικαιούχου με σχετική αναφορά στη σχετική νομοθεσία
και δεν είναι υποχρεωτική η σύναψη προγραμματικής ή άλλης σύμβασης
για την εμπλοκή των οργάνων αυτών στην υλοποίηση έργου άλλου φορέα –
δικαιούχου.
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Δ. Θέματα ΦΠΑ
Επιλεξιμότητα ΦΠΑ
Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμο μόνο αν ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα
έκπτωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Σε κάθε περίπτωση ισχύει η αντιστροφή της υποχρέωσης
απόδοσης ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 1 του Ν.
4281/2014.
Χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ το ΦΠΑ των έργων που
υλοποιούνται από τρίτους για λογαριασμό Δήμων ή ΔΕΥΑ (εφόσον
η προγραμματική σύμβαση δεν προβλέπει την έκδοση τιμολογίων
στον κύριο του έργου) (Άρθρο 30 – Ν. 4351/2015)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε. Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία

Μελέτη Προσβασιμότητας

Κριτήριο Αποκλεισμού (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
• Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους
εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων
αρχαιολογικών χώρων, χώρων πρασίνου κλπ
• Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και
υπαίθριους χώρους οικοπέδων
• Πρόσβαση στις μεταφορές
• Πρόσβαση στις υπηρεσίες
• Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
• Πρόσβαση στην πληροφορία – πληροφόρηση
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ΣΤ. Ηλεκτρονική Υποβολή – Νέο ΟΠΣ
•
•
•

Δεν υπάρχει πλέον η Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΟΠΣ
Απαιτούνται δύο διαφορετικοί κωδικοί σε επίπεδο υποβολής Αίτησης
Χρηματοδότησης με τις κατάλληλες αρμοδιότητες και δικαιώματα)
Ενιαίο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (δεν υπάρχουν Τεχνικά Δελτία
Υποέργων)
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Ζ. Ηλεκτρονική Υποβολή – Νέο ΟΠΣ
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