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ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008
(ΦΕΚ
540/Β’/27.3.2008)
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 –2013»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) και
ειδικότερα τα άρθρα 2,7 και 9 αυτού.
3. Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α’/ 27.11.1995).
4. Το Ν.∆. 355/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ
90/Α΄/5.4.1974) και το Π.∆. 16/1989 «Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ΟΥ»
(ΦΕΚ 6/Α΄/5.1.1989), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1083/2006, 1828/2006, 1080/2006, 1081/2006,
1084/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
7. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) για την Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κλπ.
8. Το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α’/15.4.2010) «Ανακαθορισµός
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του πδ 189/2009».

των

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/7.10.2009 «Αλλαγή
τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009).
10. Την υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική
Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ
1957/Β’/9.9.2009) Απόφαση.
11. Την υπ’ αριθµ. 6809/∆ΙΟΕ 232 (ΦΕΚ 141/Β’/12-2-2010) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας περί καθορισµού αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη.
12. Την υπ’ αριθµ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς,
13. Το νόµο 3845/2010 (ΦΕΚ 65,Α,06.05.10) «Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της
ζώνης του ευρώ και το ∆ΝΤ» και ιδίως το Παράρτηµα IV, για τη θέση σε
εφαρµογή µέτρων για τη δηµιουργία γρήγορης παραγωγής έργου για την
επίτευξη των εξαµηνιαίων στόχων για την εκταµίευση των πληρωµών από
την απορρόφηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Την τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργικής

Απόφασης

Συστήµατος

∆ιαχείρισης

(ΦΕΚ

540/Β΄/27.3.2008),

όπως

έχει

τροποποιηθεί µε την µεταγενέστερη υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ
1957/Β’/9.9.2009) και ισχύει, ως εξής:
1.

Η

παράγραφος

1

του

άρθρου

28

της

υπ΄αριθµ.

14053/ΕΥΣ

1749/27.3.2008 ΥΠΑΣΥ∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι

επιλέξιµη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα είναι
επιλέξιµη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση
εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
2.

Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη

δαπάνη ακόµη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.
3.

O ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση

δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής
του φόρου δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
4.

Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιµοποιούνται

τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα
έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το
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σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν µπορεί
να ανακτηθεί».
2.

Η

παράγραφος

3.1

του

άρθρου

31

της

υπ΄αριθµ.

14053/ΕΥΣ

1749/27.3.2008 ΥΠΑΣΥ∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1 Τα γενικά έξοδα του δικαιούχου που συνδέονται µε το χρηµατοδοτούµενο
έργο, τα οποία υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό των επιλέξιµων άµεσων
δαπανών και µέχρι 20% αυτών. Η καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών αυτών
διενεργείται ταυτόχρονα µε την καταχώρηση των άµεσων δαπανών χωρίς
προσκόµιση αναλυτικών δικαιολογητικών (έµµεσες δαπάνες). Κάθε µείωση των
επιλέξιµων άµεσων δαπανών υλοποίησης της πράξης µειώνει αντίστοιχα και τις
επιλέξιµες έµµεσες δαπάνες που δηλώνονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα».
3.

Η

παράγραφος

4

του

άρθρου

35

της

υπ΄αριθµ.

14053/ΕΥΣ

1749/27.3.2008 ΥΠΑΣΥ∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«4.

Οι

παράγραφοι

2

και

3

εφαρµόζονται

µόνο

για

τις

πράξεις

που

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταµείο Συνοχής, των οποίων το συνολικό
κόστος υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ».

Β.

Την προσθήκη νέου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 42
Προσδιορισµός χρονικών προθεσµιών για την εφαρµογή ενεργειών από τις
αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης
1. Οι αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης εφαρµόζουν τις χρονικές
προθεσµίες, όπως προσδιορίζονται ακολούθως.
2. Για πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων για τις επί µέρους ενέργειες που
διενεργούνται µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
ορίζονται προθεσµίες για την ολοκλήρωσή τους:
2.1. Στην περίπτωση εφαρµογής άµεσης αξιολόγησης:
2.1.1. Η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από δικαιούχους
προσδιορίζεται στην πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες
δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις και τους στόχους του οικείου
Προγράµµατος.
2.1.2. Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου από την αρµόδια
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αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης, ορίζεται µέχρι
δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής
της πρότασης από το δικαιούχο. Η προθεσµία αυτή αυξάνεται κατά
πέντε
(5)
εργάσιµες
ηµέρες
εάν
ζητηθεί
η
αποστολή
συµπληρωµατικών στοιχείων.
2.1.3. Εάν ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, η προθεσµία για την
υποβολή τους ορίζεται µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες.
2.1.4. Η προθεσµία για την έκδοση απόφασης σύµφωνης γνώµης σύµφωνα
µε την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3614/2007, ορίζεται µέχρι δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του
εγγράφου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2.1.5. Οι προθεσµίες των παραγράφων 2.1.2 και 2.1.3 αυξάνονται κατά
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες στην περίπτωση µεγάλων έργων κατά
την έννοια του άρθρου 39 του Καν.1083/2006.
2.2. Στην περίπτωση εφαρµογής συγκριτικής αξιολόγησης:
2.2.1. Η περιοδική αξιολόγηση των προτάσεων αφορά στις προτάσεις που
υποβάλλονται σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) εργασίµων ηµερών.
2.2.2. Η προθεσµία αξιολόγησης ορίζεται µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής
προτάσεων, εφόσον αυτή διενεργείται από την αρχή που ασκεί
καθήκοντα διαχείρισης.
2.2.3. Σε περίπτωση εφαρµογής πρόσθετου σταδίου αξιολόγησης από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες ή άλλη ειδική επιτροπή, η
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυξάνεται κατά τριάντα
(30) εργάσιµες ηµέρες.
2.3. Η προθεσµία για την υπογραφή Συµφώνου αποδοχής όρων από το
δικαιούχο και την υποβολή του στην αρµόδια αρχή ορίζεται µέχρι πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του σχεδίου του
Συµφώνου στο δικαιούχο.
2.4. Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα από το αρµόδιο όργανο, ορίζεται µέχρι πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του
υπογεγραµµένου Συµφώνου στην αρµόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα
διαχείρισης.
2.5. Η προθεσµία για τη διοικητική επαλήθευση των ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι ορίζεται µέχρι δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απάνης από
το δικαιούχο.
2.6. Η προθεσµία για τη συµπλήρωση στο ΟΠΣ των ∆ελτίων Αξιολόγησης
προόδου πράξεων, ορίζεται µέχρι δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από
την υποβολή του ∆ελτίου Παρακολούθησης προόδου πράξης από το
δικαιούχο.
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3. Για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουµένων των ιδιωτικών επενδύσεων
του επενδυτικού νόµου:
3.1. Η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων από δικαιούχους προσδιορίζεται
στην πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες δηµοσιονοµικές
δεσµεύσεις και τους στόχους του οικείου Προγράµµατος.
3.2. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
προτάσεων συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας προκαταρκτικού
ορίζεται µέχρι εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες.
3.3. Στην περίπτωση εφαρµογής πρόσθετου σταδίου αξιολόγησης από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες ή άλλη ειδική επιτροπή, η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυξάνεται κατά τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες.
3.4. Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης
από το αρµόδιο όργανο ή υπογραφής σύµβασης, ορίζεται µέχρι τριάντα
(30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του
αποτελέσµατος της αξιολόγησης στο δικαιούχο και εφ΄όσον ο δικαιούχος
προσκοµίσει εντός της προθεσµίας αυτής τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3.5. Η προθεσµία για την καταχώριση των στοιχείων της πρόσκλησης και της
απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ορίζεται µέχρι δέκα πέντε (15) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης.
3.6. Η προθεσµία για την επαλήθευση/πιστοποίηση των αιτηµάτων που
υποβάλλουν οι δικαιούχοι ενισχύσεων και την έκδοση της σχετικής
εντολής πληρωµής του δικαιούχου, ορίζεται µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής πλήρως συµπληρωµένου αιτήµατος
από το δικαιούχο.
3.7. Η προθεσµία για την καταχώρηση
στο ΟΠΣ των ∆ελτίων
Παρακολούθησης ∆απανών και Φυσικού αντικειµένου ενίσχυσης, ορίζεται
µέχρι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία πληρωµής της
δηµόσιας συνεισφοράς στο δικαιούχο.
4. Στις προσκλήσεις που εκδίδονται ανακοινώνονται οι προθεσµίες που
προσδιορίζονται στις παραγράφους 2.1. έως και 2.4 και προσδιορίζεται ο
τρόπος υποβολής στοιχείων από το δικαιούχο, ο οποίος δύναται να γίνεται
µέσω ηλεκτρονικής υποβολής.
5. Στις προκλήσεις που αφορούν πράξεις έρευνας και τεχνολογίας υψηλής
πολυπλοκότητας, οι προθεσµίες αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης
δύναται να διαφοροποιούνται.
Άρθρο 43
Προσδιορισµός χρονικών προθεσµιών για την ολοκλήρωση ενεργειών από
τους δικαιούχους που υλοποιούν συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις
1. Για πράξεις δηµοσίων συµβάσεων ή πράξεων που υλοποιούνται µε ίδια µέσα, οι
αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης προσδιορίζουν στο Σύµφωνο
Αποδοχής Όρων την χρονική προθεσµία για την ανάληψη νοµικής δέσµευσης
του κύριου υποέργου ή υποέργων της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. Για τον
προσδιορισµό της συνολικής αυτής προθεσµίας λαµβάνονται υπόψη οι
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ακόλουθες ενδιάµεσες χρονικές προθεσµίες για τις επί µέρους ενέργειες του
δικαιούχου.
1.1.

Η προθεσµία για την υποβολή των τευχών δηµοπράτησης ή του σχεδίου
απόφασης αυτεπιστασίας, προς την αρχή που ασκεί καθήκοντα
διαχείρισης, προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε το κριτήριο ωριµότητας
της σχετικής πρόσκλησης, µε το οποίο αξιολογήθηκε η πράξη.

1.2.

Η ηµεροµηνία αποστολής προς δηµοσίευση του διαγωνισµού ορίζεται
µέχρι είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της προέγκρισης των τευχών δηµοπράτησης από την αρµόδια αρχή που
ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Η δηµοσίευση του διαγωνισµού
κοινοποιείται στην αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

1.3.

α) Για δηµόσια έργα που δηµοπρατούνται µε ανοικτή διαδικασία και µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, η προθεσµία για την ολοκλήρωση του
συνόλου των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των προσφορών, του
ελέγχου δικαιολογητικών και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης
ορίζεται µέχρι εικοσιπέντε (25) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
λήξης υποβολής των προσφορών.
β) Για δηµόσια έργα που δηµοπρατούνται µε ανοικτή διαδικασία και µε
κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά:

i.

η προθεσµία για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών όπως
της αποσφράγισης των προσφορών, του ελέγχου δικαιολογητικών, της
αξιολόγησης προσφορών και έκδοσης του τελικού πρακτικού της
επιτροπής διαγωνισµού που οριστικοποιεί τα τελικά αποτελέσµατα
ορίζεται µέχρι εβδοµήντα πέντε (75) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ii.

Η προθεσµία για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών έως
την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ορίζεται µέχρι δεκαπέντε (15)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του τελικού πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισµού που οριστικοποιεί τα τελικά αποτελέσµατα.
γ) Για δηµόσιες υπηρεσίες ή προµήθειες, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών και οι οποίες δηµοπρατούνται µε
ανοικτή διαδικασία και µε κριτήριο είτε τη χαµηλότερη είτε την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η προθεσµία για την
ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των
προσφορών, του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών, του ελέγχου
των τεχνικών προσφορών και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης
ορίζεται µέχρι εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των προσφορών.
δ) Για δηµόσιες υπηρεσίες ή προµήθειες, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών η προθεσµία για την
ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των
προσφορών, του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών, του ελέγχου
των τεχνικών προσφορών και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης
ορίζεται µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των προσφορών.
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1.4. Η παράγραφος 1.3 (γ) και (δ) δεν αφορά σε υπηρεσίες που ανατίθενται
βάσει των διατάξεων του νόµου 3316/2005.
1.5. Η προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης, η οποία δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών ορίζεται µέχρι τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
κατακύρωσης,
µη
συµπεριλαµβανοµένων
των
προθεσµιών
που
προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν.3060/2002 αναφορικά µε τον «Έλεγχο
νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµόσιων
έργων», όπου αυτός απαιτείται. Στην περίπτωση σύµβασης η οποία
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών η ανωτέρω
προθεσµία αυξάνεται κατά είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες
1.6. Στις προθεσµίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.3 δεν
συµπεριλαµβάνονται οι προθεσµίες αναµονής που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία για τις διαδικασίες ένστασης, προσφυγής και λοιπών
ένδικων µέσων κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω
προθεσµία διακόπτεται σε περιπτώσεις άσκησης ενστάσεων, προσφυγών
και λοιπών ένδικων µέσων και για όσο χρόνο διαρκούν αυτές µέχρι την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης εκδίκασης.
1.7. Η προθεσµία για την υποβολή στην αρµόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα
διαχείρισης της υπογεγραµµένης σύµβασης και του Τεχνικού ∆ελτίου
Υποέργου ορίζεται µέχρι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
1.8. Η υποβολή του ∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απάνης προς την αρχή που ασκεί
καθήκοντα διαχείρισης διενεργείται εντός του πρώτου δεκαηµέρου του
µήνα που έπεται του µήνα πραγµατοποίησης της δαπάνης.
1.9. Η υποβολή του ∆ελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, προς την
αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης διενεργείται εντός του πρώτου
εικοσαηµέρου του µήνα που έπεται του εξαµήνου αναφοράς. Ως εξάµηνα
αναφοράς ορίζονται οι περίοδοι από 01/01 έως 30/06 και από 01/07 έως
31/12.
Άρθρο 44
Προσδιορισµός χρονικών προθεσµιών για την έγκριση χρηµατοδότησης
και εκτέλεσης πληρωµών από τις αρµόδιες αρχές
1. Η προθεσµία για την έκδοση της απόφασης εγγραφής της πράξης στη
Συλλογική Απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ορίζεται µέχρι
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της έκδοσης
της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και της κοινοποίησής της στο ΟΠΣ-Π∆Ε
ή της ηµεροµηνίας κοινοποίησης του αιτήµατος στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων
Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
2. Η προθεσµία για την έκδοση της εντολής κατανοµής χρηµατοδότησης στο
λογαριασµό του έργου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µετά την
έγκριση χρηµατοδότησης της οικείας συλλογικής απόφασης, ορίζεται µέχρι
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος του δικαιούχου.
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3. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης
των παραδοτέων υπηρεσιών ή αγαθών από τις υπηρεσίες του δικαιούχου,
ορίζεται µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος
του αναδόχου.
4. Με την προϋπόθεση της προηγούµενης έγκρισης της αντίστοιχης δαπάνης, η
προθεσµία για την πληρωµή της δαπάνης από τον υπόλογο διαχειριστή του
έργου ή τις οικονοµικές υπηρεσίες της αρµόδιας αρχής, ορίζεται µέχρι είκοσι
(20) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των εγγράφων
πιστοποίησης της παραλαβής των παραδοτέων υπηρεσιών ή αγαθών, εφ΄ όσον
ο ανάδοχος προσκοµίσει εντός της προθεσµίας αυτής τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Στην προθεσµία αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται ο προληπτικός
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αυτός απαιτείται.
Άρθρο 45
Σύστηµα παρακολούθησης της τήρησης των επί µέρους των χρονικών
προθεσµιών
1. Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ δηµοσιεύονται για κάθε αρχή που ασκεί
καθήκοντα διαχείρισης οι τµηµατικές προθεσµίες ολοκλήρωσης των επί µέρους
ενεργειών και οι υπερβάσεις από τις προσδιοριζόµενες τµηµατικές προθεσµίες,
όπως αυτές προκύπτουν από τα καταχωρηµένα στο ΟΠΣ στοιχεία.
2. Στο Σύµφωνο Αποδοχής Όρων τίθεται η συνολική χρονική προθεσµία για την
ανάληψη νοµικής δέσµευσης η οποία είναι δεσµευτική για το δικαιούχο καθώς
και οι ενδιάµεσες προθεσµίες του άρθρου 43 προς ενηµέρωση του δικαιούχου.
Στην περίπτωση υπέρβασης της συνολικής χρονικής προθεσµίας για την
ανάληψη νοµικής δέσµευσης σύµφωνα µε το άρθρο 43, παρ.1, η αρµόδια αρχή
επανεξετάζει υποχρεωτικά τη συνέχιση χρηµατοδότησης της πράξης από το
Πρόγραµµα και εισηγείται και ενεργεί είτε για την ανάκληση της απόφασης
ένταξης είτε για τη συνέχιση της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα µε
ειδικούς όρους, λαµβάνοντας υπόψη την κρισιµότητα και το µέγεθος της
πράξης και τη συµβολή της στους στόχους του Προγράµµατος. Ο ειδικός αυτός
όρος προστίθεται στο Σύµφωνο Αποδοχής Όρων για τις πράξεις δηµοσίων
συµβάσεων ή επιχορηγήσεων.
3. Για τις πράξεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις ένταξης, οι
δικαιούχοι ενηµερώνονται από τις αρµόδιες αρχές για τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα και δεσµεύονται για την τήρηση των προθεσµιών
για τις ενέργειες που αποµένουν να υλοποιηθούν.
4. Στην περίπτωση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης η αρµόδια υπηρεσία
που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης ενηµερώνει το ΟΠΣ και µέσω αυτού
ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ για την
απόσυρση της πράξης από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργική
Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008), όπως έχει
τροποποιηθεί και εν µέρει κωδικοποιηθεί µε την µεταγενέστερη υπ’ αριθµ.
43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β’/9.9.2009) Υπουργική Απόφαση.
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Άρθρο 46

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Υπογραφή
Στέλεχος
Προϊστάµενος Μονάδας Α’
Προϊστάµενος ΕΥΘΥ
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Ηµεροµηνία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού, κας Λ.Κατσέλη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Αρναουτάκη
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ.Γ.Πετράκου
4. Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής
και ∆ηµοσίων Επενδύσεων
5. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων, κ. Ι. Φίρµπα
6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής ΕΠ. Προγραµµάτων, κ. Κ.
Κουκολιά
7. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής, κ. ∆. Σουσούνη
8. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, κα Μ.
Βεργοπούλου
9. Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», κα Μπερδεµπέ
10. Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, κα. Μ.Τριανταφύλλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Τυπογραφείο (προς δηµοσίευση)
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