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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

∆ικαιούχος = Επιχείρηση λήπτης της ενίσχυσης
Ενίσχυση= ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (επιχορήγηση)

Πράξη = επένδυση, έργο ∆ικαιούχου
Επαλήθευση : η διαδικασία ελέγχου της πράξης του δικαιούχου για την πιστοποίηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που έχει υλοποιηθεί
Αίτηµα Eπαλήθευσης –πιστοποίησης δαπανών από δικαιούχο = αίτηση ελέγχου
υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του δικαιούχου

Επιτόπια Επαλήθευση-Πιστοποίηση = επί τόπου έλεγχος για την πιστοποίηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του δικαιούχου.
Έκθεση Επαλήθευσης Πιστοποίησης Πράξης = Έκθεση ΕΦΕΠΑΕ µετά τον επί τόπου
έλεγχο(επί τόπια επαλήθευση-πιστοποίηση) πιστοποίησης του

φυσικού και οικονοµικού

αντικειµένου του δικαιούχου
Ερωτηµατολόγιο Επαλήθευσης Πράξης =Ερωτηµατολόγιο για την επιτόπια επαλήθευση
–πιστοποίηση της πράξης που χρησιµοποιούν για τη διευκόλυνση του ελέγχου τους τα
στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ.
ΠΣΚΕ= Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συµπληρωµατικό του Οδηγού του
Προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει
µε τρόπο κατανοητό και περιεκτικό :
• την ενηµέρωσή κάθε ∆ικαιούχου για τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου της πράξης του υπενθυµίζοντας εκ νέου τις υποχρεώσεις
του και δίνοντας περαιτέρω διευκρινήσεις για ορισµένα σηµεία που περιγράφονται
στον Οδηγό του Προγράµµατος.
• την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της πράξης (επένδυση/έργο) εκ µέρους
του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του.
• την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης από το ∆ικαιούχο σύµφωνα µε τον Οδηγό του
Προγράµµατος και την απόφαση ένταξης και χρηµατοδότησής της.
• την πλήρη απορρόφηση της ενίσχυση (∆ηµόσιας Χρηµατοδότηση/επιχορήγηση) που
αναλογεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της πράξης του ∆ικαιούχου.
Από τη µεριά του ∆ικαιούχου κρίνεται σκόπιµο να µελετήσει µε ιδιαίτερη προσοχή τον
Οδηγό Yλοποίησης και να επωφεληθεί από το περιεχόµενό του, καθώς η τήρησή του
θα οδηγήσει µε ασφάλεια στην επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης απαλλάσσοντας τον
∆ικαιούχο,

από

πρόσθετη

και

άσκοπη

γραφειοκρατία

καθώς

και

άσκοπες

καθυστερήσεις.
Τις οδηγίες αυτές κάθε ∆ικαιούχος µπορεί να τις προµηθευτεί από την ιστοσελίδα του
ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και τις ιστοσελίδες των εταίρων του (Για την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αρµόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η
∆ΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ (www.desm-os.gr).
Για τυχόν τροποποιήσεις στο περιεχόµενο του Οδηγού Υλοποίησης, στο
περιεχόµενο του Οδηγού του Προγράµµατος καθώς και στην απόφαση ένταξης
και χρηµατοδότησής της πράξης έκαστου ∆ικαιούχου του προγράµµατος, θα
υπάρχει πάντα πλήρης και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των ∆ικαιούχων.
Είµαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή
πληροφορία.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο ∆ικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση και εκτέλεσης της
πράξης (έργο) του το οποίο θα πρέπει να εκτελεσθεί σύµφωνα µε :
• το

περιεχόµενο του επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε για χρηµατοδότηση µαζί µε

τις συνηµµένες προσφορές
• την

έγκριση ένταξης και χρηµατοδότησης της πράξης µε το συνηµµένο Τεχνικό

Παράρτηµα που τη συνοδεύει
• τον
• το

Οδηγό του Προγράµµατος

κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος που αναφέρεται πλήρως στον

Οδηγό του Προγράµµατος.
• τις

τυχόν εγκεκριµένες τροποποιήσεις του φυσικού αντικειµένου κατόπιν υποβολής

σχετικού αιτήµατος τροποποίησης (βλέπε Κεφάλαιο 3).
• τις

εκάστοτε αποφάσεις που τυχόν εκδίδονται και αφορούν στην υλοποίηση της

πράξης και γενικότερα του Προγράµµατος.

Για την επαλήθευση-πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης
που υλοποιεί ο ∆ικαιούχους υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις επαλήθευσης
(πιστοποίησης) στον ΕΦΕΠΑΕ µέσω των αρµοδίων εταίρων του µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα (βλέπε Κεφάλαια 2/2.4.1 και 5). Από τη
µεριά του ο ΕΦΕΠΑΕ µέσω των αρµοδίων εταίρων του προχωρά στην επιτόπια
επαλήθευση για να διαπιστώσει την πορεία προόδου της πράξης του ∆ικαιούχου
(βλέπε Kεφάλαιο 6).
Παράλληλα, σε περιπτώσεις που ο ∆ικαιούχος θέλει να προχωρήσει σε τυχόν
τροποποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης του, είναι
υποχρεωµένος να υποβάλλει τεκµηριωµένο αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ για το σκοπό αυτό (βλέπε Κεφάλαιο 3).
Ανάλογα, ο ∆ικαιούχος πρέπει να ενηµερώνει τον ΕΦΕΠΑΕ στις περιπτώσεις που
προχωρά στην εκχώρηση της ενίσχυσης (δηµόσια χρηµατοδότηση/επιχορήγηση) σε
Τραπεζικό Ίδρυµα (Βλέπε Κεφάλαιο 4).
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Τέλος, προκειµένου να παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ η πράξη του ∆ικαιούχου κατόπιν
αίτησης τελικής επαλήθευσης, ο ∆ικαιούχος πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριµένες
προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό (Βλέπε Κεφάλαιο 2/2.3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
2.1 Υλοποίηση Φυσικού Αντικειµένου
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης βασίζεται στις γενικές επισηµάνσεις
που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1 του παρόντος εγχειριδίου.
Για την τεκµηρίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης κάθε
δικαιούχος για κάθε δαπάνη/ενέργεια που πραγµατοποιεί θα πρέπει να έχει στην
«κατοχή» του, τα απαραίτητα παραδοτέα τα οποία

πρέπει να προσκοµίζει

στα

αρµόδια όργανα επαλήθευσης (ελέγχου) του ΕΦΕΠΑΕ στην επιτόπια επαλήθευση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης του. Επίσης το φυσικό αντικείµενο
θα επαληθεύεται (πιστοποιείται) µε βάση τις σχετικές προσφορές που υποβλήθηκαν
µαζί µε το επιχειρηµατικό σχέδιο στο στάδιο υποβολής της πρότασης και τις τυχόν
εγκεκριµένες τροποποιήσεις (Κεφ. 3). Τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ διατηρούν το δικαίωµα
να ζητήσουν στη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης επιπρόσθετα στοιχεία πέρα των
παραπάνω αναφεροµένων προκειµένου να προχωρήσουν στην πιστοποίηση του
φυσικού αντικειµένου της πράξης του ∆ικαιούχου.

2.2 Υλοποίηση Οικονοµικού Αντικειµένου
Το οικονοµικό αντικείµενο της πράξης που υλοποιεί ο ∆ικαιούχος συνδέεται άµεσα και
µε το φυσικό αντικείµενο αυτής.
Καθοριστικό σηµείο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του είναι η σωστή έκδοση και
εξόφληση των παραστατικών που αφορούν στις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες της
πράξης, στις οποίες θα προβεί ο ∆ικαιούχος κατά την διάρκεια υλοποίησής της,
σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος.
Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων
συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ελληνική φορολογική
νοµοθεσία λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. καρτέλες προµηθευτών,
καρτέλες ταµείου, καρτέλες λογαριασµών, εξοφλητικές αποδείξεις, extrait, ΤΠΥ,Τ∆Α,
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παραστατικά µεταφοράς από εξωτερικό, θεωρηµένα ισοζύγια, κ.λ.π.) για την
τεκµηρίωση και επαλήθευση (πιστοποίηση) της ορθής υλοποίησης του οικονοµικού
αντικειµένου.

Για το οικονοµικό αντικείµενο επισηµαίνονται τα εξής, κυρίως ως προς την εξόφληση
των παραστατικών :
1.

Στις σελίδες 28-29 του Οδηγού του Προγράµµατος αναφέρεται ο ορθός τρόπος
εξόφλησης των δαπανών τον οποίο πρέπει να τηρείτε αυστηρώς καθώς σε
διαφορετική περίπτωση δεν θα πιστοποιούνται οι αντίστοιχες δαπάνες.

2.

Πέρα από τον τρόπο εξόφλησης, ο ∆ικαιούχος πρέπει να τηρεί συγκεκριµένους
κανόνες στις συναλλαγές του. Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος :

•

Η επιλεξιµότητα των δαπανών συνδέεται άµεσα µε την ορθότητα και πληρότητα
του φυσικού αντικειµένου που αντιστοιχεί στην δαπάνη. Η ηµεροµηνία
επιλεξιµότητας του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου είναι η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής

υποβολής

της

πρότασης

στο

πρόγραµµα

«Πράσινη

Επιχείρηση 2010». Σε περιπτώσεις που το φυσικό ή/και οικονοµικό αντικείµενο
µίας δαπάνης έχει εκτελεσθεί πριν την υποβολή της πρότασης (πχ δελτίο
αποστολής, έκδοση επιταγής, ιδιωτικό συµφωνητικό,….) τότε περικόπτεται το
σύνολο της δαπάνης.

•

∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι εξής δαπάνες: (α) ∆απάνες µισθοδοσίας
προσωπικού, ενοίκια και άλλες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, (β) δαπάνες
που πραγµατοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών,
δηλαδή την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης για συµµετοχή στο παρόν
Πρόγραµµα (γ) ∆απάνες για αγορά οικοπέδων.

•

∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση δαπανών µε
επιταγές τρίτων.

•

∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου.

•

Το σύνολο των πληρωµών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο
προγενέστερο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της πράξης.
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•

Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές του ∆ικαιούχου για τις δαπάνες του προγράµµατος
θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό. Σε περίπτωση
καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι
προµηθευτές που είναι ατοµικές επιχειρήσεις οι οποίες συνίσταται στην τήρηση
λογαριασµού όψεως) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες).

•

∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών και
παραστατικών των µετόχων της επιχείρησης.

•

Τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση
για την επιλεξιµότητά τους δύναται να ζητηθεί η µετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα από επίσηµο φορέα.

•

Στα παραστατικά αγοράς/προµήθειας (ιδιαίτερη προσοχή στην προµήθεια
εξοπλισµού και λογισµικού) θα πρέπει να αναγράφονται ανάλογα µε το είδος της
δαπάνης ευδιάκριτα η επωνυµία και το ΑΦΜ του προµηθευτή, τα αναλυτικά
στοιχεία της προµηθευόµενης δαπάνης (η περιγραφή να ταυτίζεται µε την ανάλυση
του

φυσικού

αντικειµένου/προσφορά/προσφορά

τυχόν

εγκεκριµένης

τροποποίησης), οι ποσότητες, και τα serial number. Ειδικότερα :

α) Για τις περιπτώσεις εξοπλισµού, στα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς καλό είναι
να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) όλων των
τµηµάτων του, το είδος των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο των
εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. Σε διαφορετική περίπτωση
θα πρέπει να αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις για το καινουργιές και
αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης κυριότητας.

β) Για τις περιπτώσεις λογισµικού-εφαρµογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση
οι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial numbers) ή αδειών χρήσης (license numbers) ή
κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών του
κατασκευαστή. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τεκµαίρονται από τις
άδειες χρήσης /συµβάσεις παραχώρησης.

•

Στα

παραστατικά

εξόφλησης

πρέπει

να

αναφέρονται

λεπτοµερώς

οι

αιτιολογήσεις. Π.χ. στα καταθετήρια να αναφέρεται το όνοµα του καταθέτη, τους
λήπτη των χρηµάτων, ο αριθµός του τιµολογίου που εξοφλείται. Επίσης στις
ΕΦΕΠΑΕ
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εξοφλητικές αποδείξεις να αναφέρεται το όνοµα του προµηθευτή και να
υπάρχουν οι υπογραφές του λήπτη των χρηµάτων, ο αριθµός του τιµολογίου που
εξοφλείται µε την ηµεροµηνία έκδοσής του και συνίσταται να είναι σφραγισµένα και
υπογεγραµµένα και από τον προµηθευτή και από την επιχείρηση.

•

Για όλες τις πληρωµές του ∆ικαιούχου πρέπει να υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις
(πλην αντικειµενικών εξαιρέσεων π.χ. προµήθεια από εξωτερικό). Γιατί;

•

Σε

περίπτωση

εξόφλησης

παραστατικών

µε

χρήση

επιταγών

τότε

υποχρεωτικά πρέπει να προσκοµίζονται αντίγραφα των επιταγών. Σε
περίπτωση απώλειάς τους πρέπει να προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από την
Τράπεζα όπου θα δηλώνεται η ακρίβεια των στοιχείων έκδοσης της επιταγής και τα
στοιχεία της εξόφλησής της Επίσης υποχρεωτικά προσκοµίζονται τα αντίγραφα
κίνησης λογαριασµού (extrait) όπου είναι εµφανή τα στοιχεία της Τράπεζας.

•

Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για την
πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται
στον πίνακα παραδοτέων του φυσικού αντικειµένου), το απαιτούµενο προτιµολόγιο
(Proforma Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα. ∆ηλαδή:
α) Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο
δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού
β) Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του εξοφλούµενου
παραστατικού.

•

Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη και δεν επιχορηγείται εκτός αν δεν µπορεί
οριστικά και αµετάκλητα σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις

να

ανακτηθεί από την επιχείρηση (Νόµος 1642/86 (όπως ισχύει), χωρίς δικαίωµα
έκπτωσης).

•

Στις περιπτώσεις που στο παραστατικό της πράξης εµφανίζονται και δαπάνες που
δεν αφορούν στο πρόγραµµα το παραστατικό πρέπει να είναι εξοφληµένο στο
σύνολό του προκειµένου να πιστοποιηθούν οι δαπάνες που αντιστοιχούν
στην πράξη (έργο) του ∆ικαιούχου.

ΕΦΕΠΑΕ
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•

∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της
παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου,
µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών)

•

∆εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου στις
περιπτώσεις εκχώρησης και σύναψης δανείων για την υλοποίησης της πράξης
(επένδυσης).

•

Σχετικά µε τις λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να τηρείται σε γενικές γραµµές ο
ΚΒΣ σχετικά µε την απεικόνισή τους.

•

Απώλεια Παραστατικών έκδοσης προµήθειας δαπανών

α) Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών (ΤΙΜ, ∆Α, ΑΠΥ,…) και εφόσον δεν
πρόκειται για δόλο του ∆ικαιούχου ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει :


Φ/Α των παραστατικών µε εµφανή τη σφραγίδα του προµηθευτή στο παραστατικό
µε την ένδειξη ‘’ ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου’’



Υ.∆. Ν1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Νόµιµου
Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα :

«Το

παραστατικό

(…περιγραφή

στοιχείων

παραστατικού

αριθµός/ηµεροµηνία

έκδοσης/προµηθευτής/περιγραφή δαπάνης,…) έχει απωλεσθεί και προσκοµίζεται
ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από τον προµηθευτή. Το εν λόγω
παραστατικό δεν έχει ενισχυθεί (επιδοτηθεί) ούτε θα χρησιµοποιηθεί για επιδότηση από
Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα».

Ο ∆ικαιούχος συνίσταται να κοινοποιήσει την απώλεια του παραστατικού στην αρµόδια
∆ΟΥ.
β) Σε περίπτωση απώλειας καταθετηρίων, επιταγών ή ακόµη και των αντιγράφων
κίνησης λογαριασµού µπορεί να ζητείται σχετική βεβαίωση από την Τράπεζα σχετικά µε
την έκδοση των επιταγών (αριθµός, ηµεροµηνία, είδος επιταγής – δίγραµµη ή, ηµέραςαξία επιταγής) και την ηµεροµηνία εξόφλησής τους.
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Παράλληλα συµπληρώνεται η Υ.∆. Ν1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου όπως ισχύει και στην περίπτωση έκδοσης
παραστατικών αγοράς.

γ) Αντίστοιχα ισχύουν τα ανωτέρω σε περίπτωση απώλειας εξοφλητικών αποδείξεων ή
άλλου παραστατικού εξόφλησης.
2.3 Ολοκλήρωση Πράξης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και παραλαβή της πράξης, είναι η
κατάθεση αίτησης τελικής επαλήθευσης από το ∆ικαιούχο.

Η προθεσµία ολοκλήρωσης της πράξης ενός δικαιούχου ορίζεται στον τον Οδηγό του
Προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και στην απόφασης έγκρισης και
χρηµατοδότησης του δικαιούχου. Ειδικότερα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
ολοκλήρωση του πράξης εντός της προθεσµίας των 18 µηνών από την ηµεροµηνία
ένταξης της πράξης (2/5/2011) οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένη
αίτηση

παράτασης

ολοκλήρωσης

του

έργου

στον

ΕΦΕΠΑΕ.

Απαραίτητες

προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
του πράξης και να έχει καταβληθεί (εξοφληµένες δαπάνες) το 50% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού. Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 6 µήνες. Περαιτέρω
παράταση µέχρι 3 µήνες δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υπαίτιος
για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της πράξης δεν είναι ο δικαιούχος αυτής.

Η παραλαβή της πράξης λαµβάνει χώρα µετά την επιτόπια επαλήθευση παραλαβής
πράξης από αρµόδιο όργανο επιτόπιας επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ, στην οποία
προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών της πράξης, πραγµατοποιείται η
λογιστική εκκαθάρισή της και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια
χρηµατοδότηση.

Μη υποβολή της αίτησης ολοκλήρωσης πράξης ή εκπρόθεσµη υποβολή της θέτει τον
δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης
και απένταξης από το πρόγραµµα.

Για τον ακριβή υπολογισµό της τελικής χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης της
πράξης τονίζεται ότι σύµφωνα µε τον Οδηγό του προγράµµατος ως ηµεροµηνία
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ολοκλήρωσης θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία στην οποία πραγµατοποιήθηκε και η
τελευταία πράξη/ενέργεια που αφορούσε την ολοκλήρωση της πράξης (π.χ. αν έχει
ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της πράξης και υπολείπεται η
έκδοση της τροποποιηµένης άδειας λειτουργίας τότε ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
πράξης θα εκληφθεί η ηµεροµηνία έκδοσης της τροποποιηµένης άδειας λειτουργίας
εφόσον

δεν

υπερβαίνει

το

συµβατικό

χρόνο

ολοκλήρωσης

του

έργου

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί. Σε διαφορετική
περίπτωση

χρειάζεται

αίτηµα

του

δικαιούχου

και

απόφαση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του προγράµµατος σύµφωνα µε τις οριζόµενες διαδικασίες περί
τροποποιήσεων).
Προκειµένου να γίνει η παραλαβή της πράξης από τον ΕΦΕΠΑΕ πρέπει να
τηρούνται οι κάτωθι όροι :

•

Η πράξη (το έργο) να κριθεί ολοκληρωµένη και λειτουργική.
Για την τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης δύναται η Επιτροπή Παρακολούθησης
να ορίσει συγκεκριµένα όρια (ποσοτικά ή/και ποιοτικά).

•

Για τις περιπτώσεις κτιριακών κατασκευών η ύπαρξη της απαιτούµενης οικοδοµικής
άδειας εφόσον απαιτείται ή όποιας άλλης µορφής έγκριση εργασιών (βλέπε
κεφάλαιο 2/2.4.1-1.1.) εφόσον απαιτείται από τις πολεοδοµικές διατάξεις.

•

Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαµβάνει
τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης της.

•

Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών της πράξης.

•

Τυχόν άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό
πλαίσιο του προγράµµατος.

∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί µία πράξη ως ολοκληρωµένη και κατά συνέπεια να
παραληφθεί αν έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονοµικό αντικείµενο κάτω του
ελάχιστου προβλεπόµενου προϋπολογισµού που είναι 30.000,00€. Στην περίπτωση
αυτή λαµβάνει χώρα αίτηση του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
προγράµµατος για ανάκληση της απόφασης ένταξης και απένταξης από το πρόγραµµα
«Πράσινη Επιχείρηση 2010».
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2.4 Κατάλογος παραδοτέων φυσικού αντικειµένου στο πρόγραµµα «Πράσινη
Επιχείρηση 2010»

Τα παρακάτω παραδοτέα αποτελούν είναι υποχρεωτικά και πρέπει οπωσδήποτε να
συνοδεύουν το αίτηµα επαλήθευσης ανάλογα µε τις δαπάνες που έχει υλοποιήσει ο
∆ικαιούχος. Τυχόν µη υποβολή τους δηµιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις και
προβλήµατα στην οµαλή παρακολούθηση, επαλήθευση και παραλαβή της πράξης από
τον ΕΦΕΠΑΕ. Αναλυτικότερα :
2.4.1 Παραδοτέα Φυσικού Αντικειµένου
1. ∆απάνες για διαµόρφωση κτιρίων και χώρων (Κτηριακές επεµβάσεις)

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος οι δαπάνες διαµόρφωσης κτιρίων και
χώρων (επέκταση/εκσυγχρονισµός/ διαρρύθµιση) περιλαµβάνουν:
• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών (και
των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικό σκοπό του
προγράµµατος υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι
βοηθητικές τους) θα χρησιµοποιηθούν ή χρησιµοποιούνται για την στέγαση ή/και
εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή για χώρο
µεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της
επιχείρησης

• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών (και
των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν να διευκολύνουν την
προσβασιµότητα των ΑµεΑ.

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες
αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης.

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν
στο να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ
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1.1 Παραδοτέα και χρήσιµες επισηµάνσεις επί αυτών

Τα παραδοτέα για τις δαπάνες κτηριακών επεµβάσεων διαµορφώνονται ανάλογα µε το
είδος των δαπανών(εσωτερικές διαµορφώσεις, µία µεµονωµένη δαπάνη π.χ.
ελαιοχρωµατισµοί, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κ.λ.π.) και τον φορέα
υλοποίησής τους (κατασκευαστική εταιρεία ή αυτεπιστασία ή µεικτό σύστηµα).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζητούνται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία
συµβάλλουν στον πληρέστερο έλεγχο της επένδυσης και της εξακρίβωσης για την
ακριβή ηµεροµηνία έναρξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης.
Αναλυτικότερα :
1.1.1 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά κτηριακών
επεµβάσεων και εργασιών και παραστατικά πλήρους εξόφλησής τους.
 Στις περιπτώσεις που η κατασκευή των κτηριακών δαπανών δεν λαµβάνει χώρα
από τεχνική εταιρεία αλλά από ξεχωριστούς προµηθευτές για τις δαπάνες που
αφορούν την ανέγερση/κατασκευή/διαµόρφωση (π.χ. υλικά κατασκευής) καθώς και
στις

περιπτώσεις που εκδίδεται Τιµολόγιο Έργου(υποχρεωτικά µε συνηµµένο

αναλυτικό πίνακα επιµετρήσεων/ανάλυσης κόστους εργασιών) προσκοµίζονται και
τα ∆ελτία Αποστολής αγοράς υλικών µέσω των οποίων δύναται να εξακριβωθεί η
ακριβής έναρξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης.
Γενικότερα τα ∆ελτία αποστολής υλικών συνίστανται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
αυτεπιστασίας.
1.1.2 Οικοδοµική άδεια µε τα συνηµµένα σχέδια ή νόµιµη απαλλαγή είτε από
Πολεοδοµία είτε µε Υ.∆. θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από
∆ιπλωµατούχο Μηχανικό µέλους του ΤΕΕ.

•

Στις περιπτώσεις κατασκευής ανέργεσης/ επέκτασης/διαµόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου (υπό προϋποθέσεις) η οικοδοµική άδεια είναι υποχρεωτική και ελέγχεται το
περιεχόµενό της καθώς και η ισχύς της.

•

Οι εργασίες περίφραξης, διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, parking θεωρείται
ότι περιλαµβάνονται σε αυτήν την άδεια.
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•

Εάν υλοποιηθούν

εργασίες περιβάλλοντος χώρου σε υφιστάµενο κτίριο του

οποίου η οικοδοµική άδεια έχει λήξει, τότε πρέπει να προσκοµιστεί νέα οικοδοµική
άδεια.

•

Στις περιπτώσεις που ένα επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την υλοποίηση
δαπανών όπως π.χ. δαπάνες ελαιοχρωµατισµού, αντικατάσταση κουφωµάτων που
δεν απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής αδείας, (όχι δαπάνες ανέγερσης- επέκτασηςκατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων) αντί αυτής δύναται να προσκοµίζεται Υ.∆
Ν1599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδιο ∆ιπλωµατούχο
Μηχανικό µέλους του ΤΕΕ, περί απαλλαγής έκδοσης ή ανανέωσης οικοδοµικής
άδειας για τις εν λόγω δαπάνες.

•

Επίσης για δαπάνες που είναι ήσσονος σηµασίας (εκτός του προηγούµενου
σηµείου) και δεν χρήζουν έκδοση/ανανέωση οικοδοµικής αδείας τότε ζητείται
άδεια µικρής κλίµακας. Εφόσον η υλοποίηση των επεµβάσεων έλαβε χώρα µετά
τη λήξη της άδειας µικρής κλίµακας ο ∆ικαιούχος δύναται να προσκοµίζει Υ.∆
Ν1599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδιο ∆ιπλωµατούχο
Μηχανικό µέλους του ΤΕΕ, περί απαλλαγής έκδοσης ή ανανέωσης οικοδοµικής
άδειας για τις εν λόγω δαπάνες.

•

Στην περίπτωση που ένας ∆ικαιούχος έχει υλοποιήσει δαπάνες σε υφιστάµενο
κτήριο που δε χρήζουν έκδοσης νέας οικοδοµικής άδειας και το όργανο επιτόπιας
επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ διαπιστώσει από την υφιστάµενη οικοδοµική άδεια ότι
το κτήριο δεν έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια αυτής ή ότι η
οικοδοµική άδεια δεν είναι σε ισχύ ή ορθή, ο ∆ικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να
‘’νοµιµοποιήσει’’ πρώτα όλες τις κατασκευές του προσκοµίζοντας ισχύουσα
οικοδοµική άδεια προκειµένου να πιστοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες.

•

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την κατασκευή/ανέργεση
κτηριακών εγκαταστάσεων και γενικότερα δαπανών που απαιτούν την έκδοση
οικοδοµικής άδειας ή την ανανέωσή/επανέκδοσή της και η νέα/ανανεωµένη
οικοδοµική άδεια δε φέρει την δεύτερη υπογραφή-σφραγίδα από την αρµόδια
Πολεοδοµική Υπηρεσία(έλεγχος και έγκριση κατόπιν αυτοψίας), τότε δίνεται η
προκειµένου να πιστοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες

προσκοµίζεται η σχετική

αίτηση για τη λήψη της δεύτερης υπογραφής-σφραγίδας υπό την προϋπόθεση ότι
στην επιτόπια επαλήθευση του ΕΦΕΠΑΕ δεν θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση
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των σχεδίων που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια µε τη κατασκευή που έχει
υλοποιηθεί πραγµατικά από το ∆ικαιούχο.

•

Στις περιπτώσεις που ο ∆ικαιούχος έχει συνάψει µισθωτήριο συµβόλαιο
παραχώρησης χρήσης είτε για οκτώ είτε για δεκαπέντε χρόνια, η έκδοση της αδείας
µικρής κλίµακας στις περιπτώσεις εσωτερικών διαµορφώσεων/επεµβάσεων, είτε η
έκδοση της οικοδοµικής αδείας για ανέγερση/προσθήκη κτηρίου η οικοδοµική άδεια
είναι αποδεκτή, είτε έχει εκδοθεί στο όνοµα του ∆ικαιούχου, είτε έχει εκδοθεί
στο όνοµα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

•

Ανακαινίσεις-Εσωτερικές ∆ιαµορφώσεις χώρων

Για τις πιο συνηθισµένες εσωτερικές εργασίες ανακαίνισης χώρων δεν απαιτείται
έκδοση οικοδοµικής άδειας.

Αντίθετα για εργασίες αυτής της κατηγορίας που

αλλοιώνουν σηµαντικά τεχνικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά µιας ήδη υπάρχουσας
κατασκευής, απαιτείται έκδοση/επέκταση οικοδοµικής άδειας. Τέτοιες παρεµβάσεις
µπορεί να θεωρηθούν βαρείες κατασκευές µε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος C20/25
και

χάλυβα

S500,

χτίσιµο

παταριών,

δωµάτων,

µπατικών

οπτοπλινθοδοµών

(εξωτερικών τοιχοποιιών), βαρέων περγκόλων και περιφράξεων, κλπ.
Αν υπάρχουν στο επενδυτικό σχέδιο/πράξη κτιριακές εργασίες ανακαίνισης τότε κατά
την αυτοψία πρέπει να γίνει επίδειξη της παλαιάς οικοδοµικής άδειας ανέγερσης καθώς
και σχεδίου κάτοψης.

Αν στην αυτοψία διαπιστωθεί ότι έχουν κατασκευαστεί και νέοι χώροι τότε θα
συντρέχουν δύο ενδεχόµενα:

•

Αυτοί να καλύπτονται µε µια πιο πρόσφατη οικοδοµική άδεια, οπότε δεν υπάρχει
πρόβληµα νοµιµότητας και µπορούµε να πιστοποιήσουµε σε αυτούς εργασίες
ανακαίνισης.

•

Αυτοί να έχουν ανεγερθεί παράνοµα (π.χ. κιόσκι, πέργκολες, περίφραξη, νέα
δωµάτια κ.λ.π.) οπότε δεν µπορούµε σε αυτούς να πιστοποιήσουµε κτιριακές
εργασίες ανακαίνισης(δες προηγούµενη επισήµανση). Συνήθως αν εκδοθεί
οικοδοµική άδεια για τις νέες εργασίες τότε προχωρούµε κανονικά στην
πιστοποίηση.
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•

Παραδείγµατα έκδοσης οικοδοµικών αδειών και αδειών µικρής κλίµακας

Οικοδοµικές άδειες


Ανέγερση νέου κτιρίου (νέα οικοδ.άδεια)



Επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο (νέα οικοδ.άδεια)



Προσθήκη καθ’ύψος σε υφιστάµενο κτίριο (νέα οικοδ.άδεια)



Πατάρι (νέα οικοδ.άδεια ή υφιστάµενη σε ισχύ)



Πέργκολα (νέα οικοδ.άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ανάλογα το είδος
κατασκευής)



Ασφαλτόστρωση περιβ.χώρου – τσιµεντόστρωση περιβ. Χώρου (νέα οικοδ.άδεια ή
υφιστάµενη σε ισχύ)



Περίφραξη (που περιλαµβάνει κάγκελα, σκυροδέµατα κ.λ.π.)
1. Ανέγερση νέας περίφραξης (νέα οικοδ.άδεια)
2. Ανακατασκευή περίφραξης (υφιστάµενη οικοδ. άδεια όπου φαίνεται η
περίφραξη)



Ανελκυστήρας ατόµων (όχι αναβατόριο εµπορευµάτων) (νέα οικοδ.άδεια ή παλαιά
όπου προβλέπεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα, ύπαρξη φρεατίου)



Ανελκυστήρας ΑΜΕΑ (νέα οικοδ.άδεια)



Οποιαδήποτε εργασία απαιτεί την χρήση ικριωµάτων (σκαλωσιές) (νέα οικοδ.άδεια)



Βιολογικός καθαρισµός (νέα οικοδ.άδεια)

Έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας για κτιριακές εργασίες


Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ένα µέτρο (1.00 µ) ή περίφραξη γηπέδων σε
εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών
οικοπέδου ή γηπέδου.



Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµάτων και επισκευή ή
αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων (εφόσον απαιτείται τοποθέτηση ικριωµάτων).



Επισκευή στέγης.



Αντικατάσταση στέγης νοµίµων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί µε το Ν.
1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο και κτιρίων που είναι υφιστάµενα πριν
από την ισχύ του Β9/ 9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν
υπερβαίνει τα 7,50 µ και το ύψος της τα 2.50 µ και εφόσον βελτιώνεται η µορφή του
υπάρχοντος µε βάση έγκρισης της ΕΠΑΕ ή µε προσκόµιση φωτογραφιών εφόσον
διατηρείται η µορφή του υπάρχοντος και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου
σκυροδέµατος.
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Εσωτερικές διαρρυθµίσεις κτιρίων χωρίς επέµβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία
από µπετόν, φέροντες τοίχους κ.λ.π.).



Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς
χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κτιριοδοµικού κανονισµού



Κατασκευές που απαιτούνται για την µετακίνηση των ΑΜΕΑ



Μικρές επισκευές Στεγών, δωµάτων



Εσωτερικούς - εξωτερικούς χρωµατισµούς, µικρές εσωτερικές επισκευές ή
διασκευές που δεν θίγουν την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου (εφόσον απαιτείται
τοποθέτηση ικριωµάτων, αλλιώς δεν απαιτείται σχετική άδεια)



Μικρές και µεµονωµένες επισκευές για λόγους χρήσεως , υγιεινής και προστασίας
των κτιρίων (κατά περίπτωση).

Περιπτώσεις περιοχών µε ειδικά πολεοδοµικά χαρακτηριστικά:
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις περιοχών µε ειδικά πολεοδοµικά
χαρακτηριστικά και τα διατηρητέα κτίρια, καθώς απαιτούνται εγκρίσεις από τις αρµόδιες
Εφορίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αυτό διαγιγνώσκεται από τίτλο ιδιοκτησίας ή
µισθωτήριο συµβόλαιο.

Ενδεικτικά τέτοιες περιοχές είναι:
Παλιά πόλη Ρεθύµνου, Παλιά πόλη Ξάνθης, Παλιά πόλη Χανίων, Παλιά πόλη Ρόδου,
Παλιά πόλη Ηρακλείου, Παλιά πόλη Κέρκυρας, Μονεµβασιά.
1.1.3 Τυχόν σχέδια του χώρου ανάλογα µε

τις δαπάνες της πράξης που

υλοποιήθηκαν.

Τα σχέδια που ζητούνται είναι :


Κάτοψη (αρχιτεκτονικά σχέδια), τοµές και όψεις του χώρου που ανεγείρεται π.χ.
κάτοψη βιοµηχανικού κτιρίου, κάτοψη ισογείου χώρου εργαστηρίου κ.λ.π. για να
πιστοποιηθούν τετραγωνικά δαπέδων,

πλήθος κουφωµάτων,

ποιοι χώροι

υπάρχουν.


Ξυλότυπος θεµελίωσης, ξυλότυπος ισογείου & ξυλότυπος οροφής (σχέδια
στατικών) αν πρόκειται για ισόγειο χώρο, για να πιστοποιηθούν ποσότητες
χωµατουργικών, οπλισµένων σκυροδεµάτων κ.λ.π.
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Στις

περιπτώσεις

ήσσονος

σηµασίας

επεµβάσεων

(ανακατασκευή

δαπέδου,

κλιµατιστικά, διαµορφώσεις,…) που δεν απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής αδείας τότε
προσκοµίζονται η αρχική κάτοψη, και οι όψεις του υφιστάµενου χώρου/κτηρίου όπου
έχουν πραγµατοποιηθεί οι επεµβάσεις επ’ αυτών. Υπό προϋποθέσεις ανάλογα µε το
είδος της δαπάνης µπορεί να ζητηθεί από το όργανο επαλήθευσης από τον ΕΦΕΠΑΕ
ένα νέο σχέδιο µε σφραγίδα του µηχανικού.
1.1.4 Φωτογραφίες από τις εργασίες που έλαβαν χώρα.

Οι φωτογραφίες βοηθούν στην κατανόηση αλλά και στην επαλήθευση των δαπανών
που θα πιστοποιηθούν.
1.1.5 Συµβάσεις εκτέλεσης έργου θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ.

Οι συµβάσεις είναι υποχρεωτικές στις περιπτώσεις που οι εργασίες έχουν
πραγµατοποιηθεί

από

κατασκευαστική

εταιρία

καθώς

και

σε

περιπτώσεις

κατασκευής/ανέγερτης/επέκτασης.

Η θεώρηση αφορά µόνο για συµβάσεις καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) από € 6.000,00 και
άνω.

1.1.6 Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών που έλαβαν χώρα.

Στις περιπτώσεις κατασκευής, ανέγερσης, επέκτασης

κτηριακών εγκαταστάσεων

(συµπεριλαµβάνονται κατασκευές εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισµών) πρέπει να
υπάρχει η µέγιστη δυνατή λεπτοµέρεια. Η έκθεση αυτή είναι χρήσιµο να φέρει την
υπογραφή της εταιρείας/µηχανικού που είχε την ευθύνη υλοποίησης των
εργασιών.

Για δαπάνες ήσσονος σηµασίας η έκθεση αφορά απλή αποτύπωση εργασιών από τον
∆ικαιούχο.
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1.1.7 Επιµετρήσεις και αναλυτικός προϋπολογισµός κόστους εργασιών.

Οι αναλυτικές επιµετρήσεις είναι οι υπολογισµοί των κτιριακών εργασιών σε µορφή
ποσοτήτων, χωρίς αξίες, για κάθε µία από τις εργασίες που έγιναν. Πρέπει οι
ποσότητες αυτές να ταιριάζουν µε τις αιτούµενες ποσότητες βάσει ∆ελτίων Αποστολής.
Οι επιµετρήσεις αυτές είναι «κενό γράµµα» αν δεν συνοδεύονται από τα σχέδια της
οικοδοµικής άδειας (βλέπε παραπάνω παραδοτέο).
Το εν λόγω παραδοτέο συνδέεται άµεσα µε το εύλογο του κόστους και αφορά στις
περιπτώσεις :
 Ανεγέρσεων/επεκτάσεων/προσθήκης

κτηριακών

κατασκευών

καθώς

και

εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισµών.

Ειδικά στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω πίνακας κόστους θα πρέπει να είναι
συγκριτικός πίνακας και να περιέχει την ενέργεια που υλοποιήθηκε, την αρχική
ποσότητα- µονάδα µέτρησης- τιµή µονάδος-κόστος χωρίς ΦΠΑ, την ενέργεια που
υλοποιήθηκε, την ποσότητα που υλοποιήθηκε-τιµή µονάδας-κόστος χωρίς ΦΠΑ)
προκειµένου να διευκολύνει το όργανο επιτόπιας επαλήθευσης.
 ∆απάνης όπως π.χ. κουφώµατα,… εφόσον δεν υπάρχει αναλυτική προσφορά είτε
στο παραστατικό αγοράς είτε στην υποβληθείσα πρόταση (Προσφορά :
ηλεκτρολογικές εργασίες, Τιµολόγιο : ηλεκτρολογικές εργασίες)
 Το κόστος εργασιών είναι σηµαντικό (π.χ. κατασκευή δαπέδου 15.000,00€,
περιβάλλον χώρος 6.000 ευρώ)
 Περιπτώσεις εκτός των ανωτέρω όπου το όργανο επιτόπιας επαλήθευσης το κρίνει
σκόπιµο προκειµένου να ταυτοποιήσει το εύλογο του κόστους.
1.1.8 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρµόδιο µηχανικό µέλους του
ΤΕΕ.

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση των κτηριακών δαπανών που
αναφέρεται

ως

γενικό

δικαιολογητικό

αφορά

µόνο

τις

περιπτώσεις

κατασκευής/ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων (συµπεριλαµβάνονται εγκαταστάσεις
βιολογικών καθαρισµών) δεδοµένου ότι σε περιπτώσεις διαµόρφωσης και ήσσονος
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σηµασίας δαπανών (ελαιοχρωµατισµοί, γυψοσανίδες,…) θεωρείται ότι η εν λόγω
βεβαίωση είναι άνευ σηµασίας.
1.1.9 Να έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδοµικές εργασίες.
1.2.10 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ο οποίος πρέπει να είναι µεταγραµµένος στο
αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο/µισθωτήριο συµβόλαιο .

Σε περίπτωση που η επένδυση περιλαµβάνει οικοδοµικές εργασίες ή και εργασίες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, ελέγχεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ώστε να
επιβεβαιωθεί η νόµιµη κατοχή από τον επενδυτή του χώρου όπου πραγµατοποιήθηκαν
οι παραπάνω εργασίες.

Εξετάζονται στοιχεία τεκµηρίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου ή και
κτισµάτων σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος (π.χ. συµβόλαια κτίσης,
πιστοποιητικά µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, Ε9) ή τα αντίστοιχα µισθωτήρια
ικανοποιητικής διάρκειας σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος ή σχετικά
παραχωρητήρια δεόντως θεωρηµένα από τις αρµόδιες αρχές.

Εποµένως :
α) Εφόσον οι εργασίες έχουν λάβει µέρος εντός ιδιόκτητου χώρου προσκοµίζονται τα
Ε9 και οι τίτλοι ιδιοκτησίας που υποχρεωτικά έχουν µεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

β) Εφόσον οι διαµορφώσεις (κατασκευές/ανεγέρσεις) κτιριακών εγκαταστάσεων
πραγµατοποιήθηκαν επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης τότε
προσκοµίζεται µισθωτήριο συµβόλαιο/παραχωτήριο χρήσης, διάρκειας τουλάχιστον 15
ετών, όπου η µίσθωση/παραχώρηση έχει µεταγραφεί και ο εκµισθωτής έχει παραιτηθεί
από το δικαίωµα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της παραχώρησης ή µίσθωσης υπολογίζεται
από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης της πράξης (επένδυσης), ήτοι
2/5/2011 στο παρόν πρόγραµµα.
γ) Εφόσον οι διαµορφώσεις κτηριακών εγκαταστάσεων είναι ήσσονος σηµασία που δεν
απαιτούν την έκδοση οικοδοµικής άδειας, τότε προσκοµίζεται µισθωτήριο συµβόλαιο
/παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών από την ηµέρα

έκδοσης της

Απόφασης ένταξης της πράξης (επένδυσης), ήτοι 2/5/2011 στο παρόν πρόγραµµα.
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2. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού
2.1 ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού εκτός ΑΠΕ
 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, κ.λ.π. παραστατικά προµήθειας, µεταφοράς, και
εξόφλησης εξοπλισµού.
 Εγγραφή στο βιβλίο Παγίων
 Στις περιπτώσεις προµήθειας εξοπλισµού από το εξωτερικό και ανάλογα µε τον
τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου, κ.λ.π,)

CMR, Packing List,

Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π.
 Βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτηση κυριότητας µε
αναφορά στο serial number του µηχανήµατος

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που

αναφέρεται στο παράρτηµα του κεφαλαίου 2. Σε περίπτωση που το υπόδειγµα έχει
µορφή που δεν συµφωνεί µε αυτό του παραρτήµατος δεν υπάρχει πρόβληµα αρκεί
να αναφέρονται τα στοιχεία που απαιτούνται (περιπτώσεις βεβαίωσης από
εξωτερικό).
 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής από ΦΠΑ του εξοπλισµού.
 Εξοπλισµός σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών
αριθµών (επί του εξοπλισµού, από συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια κλπ) και να
συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη
βεβαίωση για το καινουργές, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης της
κυριότητας.
2.2 ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού ΑΠΕ (π.χ. Φ/Β
συστηµάτων)

•

Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά έκδοσης και εξόφλησης των δαπανών.

•

Εγγραφή στο βιβλίο παγίων

•

Αντίγραφα λογαριασµών της ∆ΕΗ για την κατανάλωση του ρεύµατος.

•

Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη (κατά την υποβολή της πρότασης) κατανάλωσης
ρεύµατος πριν την υλοποίηση της πράξης.

•

Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη (µε την ολοκλήρωση της πράξης) κατανάλωση
ρεύµατος ως αποτέλεσµα της υλοποίησης εγκατάστασης των Φ/Β συστηµάτων.

•

Τυχόν σύµβαση

•

Υ.∆. Ν 1599/86 µε το γνήσιο υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου του δικαιούχου
όπου θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι :
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α) η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το
άθροισµα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από
την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό
ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ

β) Το παραγόµενο ρεύµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
και δεν πωλείται στη ∆ΕΗ.

Σχετικά µε την αδειοδότηση για την εγκατάσταση των ΑΠΕ εφαρµόζονται τα ισχύοντα
στην υπουργική απόφαση 36720/25.8.2010 και την τροποποίηση αυτής (παρατίθενται
στο παράρτηµα του εγχειριδίου) προκειµένου να διαπιστωθεί η προσκόµιση ή µη
άδειας.

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τη σελ. 17 του Οδηγού του Προγράµµατος και την
δηµοσιευµένη απάντηση στην ερώτηση 32 των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων
(FAQS) «.. είναι επιλέξιµη η εγκατάσταση εξοπλισµού µε χρήση ΑΠΕ. Σηµειώνεται ότι οι
δαπάνες για εγκατάσταση µικρής κλίµακας Α.Π.Ε. δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 75%
του προϋπολογισµού του έργου.
Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική ισχύς της υπό
ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών
καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτροµηχανολογική
µελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εγκατάσταση ΑΠΕ µε σκοπό την
πώληση της παραγόµενης ενέργειας στη ∆ΕΗ. Μη τήρηση της σχετικής υποχρέωσης
ακόµη και µετά την ολοκλήρωση του έργου δύναται να επιφέρει απένταξη του έργου από
το πρόγραµµα».
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2.3 Ειδικές περιπτώσεις (επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών)
α)Leasing

• Αντίγραφο σύµβασης Leasing εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στην αγορά
εξοπλισµού µέσω Leasing σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό του
Προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι
επιλέξιµη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν µε την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα
του φορέα της επένδυσης. ότι Σε κάθε περίπτωση (για θέµατα κυριότητας και
εξόφλησης), θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόµενα στο άρθρο 29 της ΥΠΑΣΥ∆ µε
Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/23.03.2008 και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τους Α.Π.
43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010.
β) Αγορά εξοπλισµού καθαρής αξίας άνω των €70.000,00

•

Στις περιπτώσεις αγοράς εξοπλισµού καθαρής αξίας πάνω από €70.000

η

αγορά του από τον φορέα της επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγµατοποιείται από
άλλη επιχείρηση, η εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι
τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση:
 από

επικυρωµένο

αντίγραφο

των

παραστατικών

πώλησης

του

συγκεκριµένου µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό
οίκο προς τον προµηθευτή του φορέα της επένδυσης και
 από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος προµηθευτής
αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπο του.
γ) Ιδιοκατασκευές

Στην περίπτωση που ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση είναι αποτέλεσµα
ιδιοκατασκευής εκ µέρους του προµηθευτή, τότε θα πρέπει να προσκοµίζονται :
•

σύµβαση µεταξύ του παραγγελιοδόχου και του κατασκευαστή,

•

ακριβή περιγραφή του παραδοτέου,

•

ανάλυση κόστους,

•

βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι εξαµήνου από τον προµηθευτή.
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Συνίσταται ο ∆ικαιούχος σε περιπτώσεις µηχανηµάτων που περιλαµβάνονται στην
οδηγία περί έκδοσης σήµατος CE να ενηµερώνουν σχετικά µε το ζήτηµα αυτό το
∆ικαιούχο να προχωρά στην έκδοσή του.
3. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού
 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά µεταφοράς

αγοράς και

εξόφλησης λογισµικού.
 Εγγραφές στο βιβλίο παγίων
 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής (εφόσον υπάρχουν).
 Άδειες χρήσης λογισµικού (και για τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των
κατασκευαστών

για

την

άδεια

χρήσης

ή

αντίστοιχες

βεβαιώσεις

των

κατασκευαστών για την άδεια χρήσης και την µη παρακράτηση κυριότητας του
λογισµικού (βλέπε παράρτηµα……….)
 εκχώρησης άδειας χρήσης.
 Ανάλυση κόστους και φύλλα τεχνικής εκπαίδευσης σε περιπτώσεις δαπανών
παραµετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. Για την παραµετροποίηση
δύναται να ζητηθεί και τεχνική έκθεση περιγραφής εργασιών.
 Λογισµικό σε πλήρη λειτουργία που να είναι δυνατός ο έλεγχος των σειριακών
αριθµών

και να συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα στα αντίστοιχα παραστατικά

αγοράς και αδειών χρήσης.
 Βεβαίωση περί µη παρακράτησης κυριότητας από τον προµηθευτή (εκτός εάν
τεκµαίρεται από την άδεια χρήσης/σύµβαση παραχώρησης).
Παρατήρηση :

Βεβαίωση

για

καινουργές

και

αµεταχείριστο

και

περί

µη

παρακράτησης κυριότητας ζητείται µόνο εφόσον κριθεί ότι απαιτείται καθώς από το
προσκοµισθέντα παραδοτέα υπάρχουν ασάφειες ως προς την άδεια χρήσης και
περί του αντιθέτου.
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3.1 Ειδικές περιπτώσεις (επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών)
α) Αγορά λογισµικού καθαρής αξίας άνω των €70.000,00
 Στις περιπτώσεις αγοράς λογισµικού καθαρής αξίας πάνω από €70.000 η αγορά
του από τον φορέα της επένδυσης πραγµατοποιείται απευθείας από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε ου η αγορά του πραγµατοποιείται από άλλη
επιχείρηση, η εφαρµογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα
παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση:

•

από επικυρωµένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριµένου
µηχανήµατος ή λοιπού εξοπλισµού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον
προµηθευτή του φορέα της επένδυσης και
από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριµένος προµηθευτής

•

αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπο του
β) Ιδιοκατασκευή Λογισµικού

β1) Στην περίπτωση κατασκευής λογισµικού από τον ίδιο τον ∆ικαιούχο
(Άδεια χρήσης δεν υφίσταται σε αυτήν την περίπτωση).:
α) Ανάλυση κόστους και εργασιών καθώς και παραστατικά τυχόν αγοράς
εξοπλισµού, κ.λ.π. υλικών που χρησιµοποιήθηκαν.
β) Πίνακας προσωπικού που απασχολήθηκε µε τις ώρες, το κόστος

ανά ώρα και

το τελικό κόστος ανά εργαζόµενο.
γ) Μισθοδοτικές καταστάσεις για το προσωπικό που απασχολήθηκε για το χρονικό
διάστηµα κατασκευής.
δ) Λογιστικές εγγραφές.

Σηµειωτέον ότι οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού δεν είναι επιλέξιµες στο
παρόν πρόγραµµα (σελ. 21 Οδηγού Προγράµµατος).
β2) Στην περίπτωση κατασκευής λογισµικού από τον ίδιο τον προµηθευτή
ζητούνται :

•

σύµβαση µεταξύ του ∆ικαιούχου και του προµηθευτή,

•

ακριβή περιγραφή του παραδοτέου,
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•

ανάλυση κόστους,

•

βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι εξαµήνου από τον προµηθευτή.

•

Άδεια χρήσης /σύµβαση παραχώρησης και µη παρακράτησης κυριότητας.

γ) Προµήθεια λογισµικού µέσω Internet


Στην

περίπτωση προµήθειας –αγοράς λογισµικού µέσω internet πρέπει να

διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου για την ορθότητα και νοµιµότητα του
παραστατικού.
4. Προµήθεια επαγγελµατικών οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων
 Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς
καθώς και εξόφλησής τους.
 Για τις περιπτώσεις προµήθειας επαγγελµατικού οχήµατος µεταφοράς προϊόντων
από το εξωτερικό και ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου,
κ.λ.π,) CMR, Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, κ.λ.π..
 Αντίγραφο επαγγελµατικής αδείας πρώτης κυκλοφορίας µε τις απαιτούµενες
σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκµαίρεται η επαγγελµατική χρήση του
µεταφορικού µέσου.
 Φωτογραφία οχήµατος.
 Λειτουργία οχήµατος.
 Εγγραφή στο βιβλίο παγίων του ∆ικαιούχου.
Επισηµαίνεται ότι το προµηθευόµενο όχηµα είναι καινούργιο και όχι µεταχειρισµένο και
η κυριότητα του ανήκει στο ∆ικαιούχο.
5. ∆απάνες απόκτησης

δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας (ανάλογα µε το

είδος της τεχνογνωσίας και τον τρόπο που αποκτάται)
 Τιµολόγια, ΤΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς
και εξόφλησης αυτής.
 Θεωρηµένες συµβάσεις στη ∆ΟΥ ανεξαρτήτως ποσού.
 Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσµατα από
την εφαρµογή της στην επιχείρηση.
 Τυχόν άδειες χρήσης.
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6. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το είδος των
συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν):
 Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λ.π. παραστατικά συµβουλευτικών
υπηρεσιών έκδοσης και εξόφλησης των δαπανών
 Σύµβαση µε την επιχείρηση νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ εφόσον η
αξία του παραστατικού είναι πάνω από € 6.000,00 (χωρίς ΦΠΑ).
 Αντίγραφο µελετών
 Αντίγραφο εγχειριδίων (για διαχειριστικά συστήµατα ISO)
6.1 Ειδικά ζητήµατα
α) Έλεγχος αξιολόγηση µελετών

Γενικά

Η αξιολόγηση µελετών εκτός αυτών που αφορούν στην εγκατάσταση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας (ISO, EMAS, ECO LABEL,…) έχει ως παραδοτέα :

• Το αντίγραφο της πραγµατοποιηθείσας µελέτης.
• Τον αναλυτικό προϋπολογισµό κόστους της µελέτης (για µελέτες άνω των 3.000
ευρώ) τον οποίο συµπληρώνει ο µελετητής του ∆ικαιούχου και θα συνοδεύει το
αντίγραφο της πραγµατοποιηθείσας µελέτης.
• Το βιογραφικό εµπειρίας του συµβούλου ή της εταιρείας που έχει εκπονήσει τη
µελέτη µε αναφορά στο είδος των σχετικών µελετών που εκπονήθηκαν την τελευταία
πενταετία.
• Το απαραίτητο Ιδιωτικό Συµφωνητικό το οποίο θα είναι θεωρηµένο στην αρµόδια
∆ΟΥ εφόσον το κόστος είναι πάνω από 6.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Σχετικά µε την αξιολόγηση των µελετών :

• Όλες οι µελέτες αξιολογούνται ως προς την ποιότητά τους και το εύλογο του κόστους
τους. Κατά την αξιολόγηση της κάθε µελέτης θα λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα
κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.

• Κατά τους επί τόπους ελέγχους το όργανο επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ, διατηρεί το
δικαίωµα συζήτησης µε το Νόµιµο Εκπρόσωπο/Υπεύθυνο πράξης (έργου) και τα
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αρµόδια στελέχη και εκπροσώπους της επιχείρησης (π.χ. σύµβουλοι) και σχετικής
διερεύνησης

σχετικά

µε

την

εφικτότητα

εφαρµογής

των

προτάσεων

και

συµπερασµάτων που αποτυπώνονται στη µελέτη σύµφωνα µε τις πραγµατικές
ανάγκες της επιχείρησης.

• Κριτήρια Αξιολόγησης µελετών
Τα κριτήρια αξιολόγησης µίας µελέτης (πλην ISO,EMAS, ECO LABEL,..) σε γενικό
επίπεδο είναι τα εξής:
1.Σαφήνεια σκοπού και στόχου της µελέτης και συνάφεια µε τους στόχους του
προγράµµατος και του επενδυτικού σχεδίου καθώς και την υποβληθείσα
προσφορά (Συντελεστής Βαρύτητας 10).
2.∆οµή, χρήση δευτερογενών ή πρωτογενών στοιχείων µεθοδολογία έρευναςεκπόνησης µελέτης αναλόγως της µορφής της χρήσης δευτερογενών ή
πρωτογενών στοιχείων, χρήση Βιβλιογραφίας (Συντελεστής Βαρύτητας 25).
3. Ανάλυση περιεχοµένου/υφιστάµενης κατάστασης, συµπεράσµατα από την
ανάλυση της (Συντελεστής Βαρύτητας 30).
4. Τεκµηριωµένες προτάσεις και εφικτότητα εφαρµογής τους από τον
∆ικαιούχο (Συντελεστής Βαρύτητα 35).

•

Υπολογισµός κόστους επαλήθευσης-πιστοποίησης µελέτης (εκτός ΙSO,
EMAS, ECO LABEL,..)

Ο υπολογισµός του κόστους µία µελέτης υπολογίζεται µε τη χρήση της εξής
µεθοδολογίας:

Η βάση για να είναι αποδεκτή µία µελέτη είναι 50 βαθµοί στους 100 βαθµούς που είναι
το Άριστα.

Το ποσό πιστοποίησης της κάθε µελέτης θα προκύπτει πάντοτε µε βάση τον εξής τύπο:
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α) Βαθµός µελέτης: =>70 τότε η µελέτη πιστοποιείται στο σύνολο του επιλέξιµου
ποσού.
β) 50<Βαθµός µελέτης<70 τότε η µελέτη πιστοποιείται στο εξής ποσό :
(Βαθµός µελέτης * π/υ µελέτης)/100.
Συνίσταται στους ∆ικαιούχους να αποστέλλουν έγκαιρα το αντίγραφο της µελέτης
προκειµένου να λαµβάνουν χώρα οι τυχόν απαιτούµενες διορθώσεις
περιεχοµένου

της

µελέτης

και

να

αποφεύγονται

επί του

καθυστερήσεις

στην

επαλήθευση/πιστοποίηση των σχετικών δαπανών.
Xρήσιµες Επισηµάνσεις :

1.

Στις περιπτώσεις που έχει συναφθεί ιδιωτικό συµφωνητικό για την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών µεταξύ ∆ικαιούχου και προµηθευτή συµβούλου και ο
∆ικαιούχος αιτηθεί την αντικατάσταση του συµβούλου ανεξαρτήτως εάν έχουν
εκδοθεί ή όχι παραστατικά παροχής υπηρεσιών προς το ∆ικαιούχο, ο ∆ικαιούχος
θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίζει Υ.∆.Ν1599/86

περί µη υποχρεώσεων

έναντι του συµβούλου-προµηθευτή που αφορούν στην πράξη που υλοποιεί στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010».

2.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αξία του παραστατικού για το είδος της
δαπάνης των συµβουλευτικών υπηρεσιών που θα υποβληθεί είναι µικρότερη ή
µεγαλύτερη από το αναφερόµενο στο ιδιωτικό συµφωνητικό και η δαπάνη έχει
ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τα δύο µέρη επ’ αυτής, τότε θα
προσκοµίζεται είτε λύση του ιδιωτικού συµφωνητικού είτε Υ.∆ Ν1599/86 µε
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη στις
οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονοµική ή οποιασδήποτε µορφής
απαίτηση επί της συγκεκριµένης δαπάνης.

7. ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων

•

Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά έκδοσης και εξόφλησης των δαπανών

•

Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα.
Για τα πιστοποιητικά EMAS και ECO LABEL επισηµαίνονται τα εξής :
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α) Για το ECO LABEL απαιτείται η απόφαση του ΑΣΑΟΣ (Ανώτατο Συµβούλιο
Απονοµής Οικολογικού Σήµατος που υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ) όπου αναφέρονται πλήρως
τα προϊόντα του ∆ικαιούχου που απέκτησαν οικολογικό σήµα.

β) Για το EMAS απαιτείται η απόφαση καταχώρησης στο Μητρώο Emas καθώς και το
σχετικό πιστοποιητικό (εφόσον εκδίδεται).
Επισηµαίνεται ότι ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι αναγνωρισµένος από το
ΕΣΥ∆ ή φορέα του εξωτερικού καθώς επίσης και πιστοποιηµένος στα εν λόγω πεδία
που αφορούν στην πιστοποίηση. Επίσης το πιστοποιητικό πρέπει

να είναι σε

ισχύ.

Υπενθυµίζεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού.

2.4.2 Ειδικές περιπτώσεις πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου δαπανών πράξης

α) ∆απάνες ΑµεΑ

Η ύπαρξη δαπανών ΑΜΕΑ, είναι υποχρεωτική είτε αυτές υλοποιήθηκαν µέσω της
πράξης στο πλαίσιο του προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010», είτε τις διέθετε ο
∆ικαιούχος και είχαν υλοποιηθεί σε προγενέστερο της επένδυσης χρόνο είτε
υλοποιήθηκαν µε ιδία κεφάλαια της επιχείρησης µετά την ένταξη της πράξης στο
πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Οι δαπάνες ΑΜΕΑ ελέγχονται µόνο στην τελική επιτόπια επαλήθευση, όχι κατά την
ενδιάµεση. Επίσης είναι καλό να προσκοµίζεται το σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Ως προς τις προδιαγραφές συνήθως λαµβάνουµε υπόψη τις προδιαγραφές του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για την κατασκευή δηµόσιων
κτηριακών εγκαταστάσεων για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ.(www.yme.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην νοµοθεσία ο ∆ικαιούχος µπορεί να
απευθυνθεί στην Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία Ε.Σ.Α.µε.Α :
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Ελ. Βενιζέλου 236,
Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη Αθήνα
Τηλ. 210 9949837
Φαξ 2105238967
www.esaea.gr
e-mail: esaea@otenet.gr
β) Άδεια Λειτουργίας/Νόµιµο Απαλλακτικό

Απαιτεί σηµαντικό παραδοτέο που συνδέεται άµεσα µε την καταβολή της ενίσχυσης
(∆ηµόσια Χρηµατοδότηση) σε κάθε ∆ικαιούχο του προγράµµατος αλλά και για την
παραλαβή της πράξης αυτού.

Κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή της πράξης είναι προϋπόθεση για να θεωρηθεί η
πράξη λειτουργική

και ολοκληρωµένη να προσκοµιστεί η ανανεωµένη άδεια

λειτουργίας ή ανανεωµένο νόµιµο απαλλακτικό από αυτήν που να περιέχει το
σύνολο του εξοπλισµού που προµηθεύτηκε ο ∆ικαιούχος (επιχείρηση) στο
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης. Επίσης υποχρεωτικά η άδεια πυρασφάλειας
και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να µην έχουν λήξει χρονικά.

δ) Τήρηση κανόνων δηµοσιότητας για την παραλαβή της πράξης

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος για την
ανάρτησης αναµνηστικής πινακίδας σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες για την κατασκευή
και τοποθέτησή της οι οποίες έχουν αποσταλεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στο ∆ικαιούχο (βλέπε
κεφάλαιο 7 παρόντος Οδηγού).

Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις είναι καλό να αποστέλλουν εκ των προτέρων µαζί µε
την αίτηση τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης της πράξης τους το σχετικό
φωτογραφικό υλικό από την τοποθέτησή της.
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2.4.3. Παραδοτέα Υλοποίησης Οικονοµικού Αντικειµένου Πράξης
α) Παραστατικά αγοράς και εξόφλησης του οικονοµικού αντικειµένου (τιµολόγια,
εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά µεταφοράς (δελτία αποστολής, -CMR, Packing
List, Documento di Transporto, Bill of Landing- για αγορά από εξωτερικό), αντίγραφα
επιταγών, αντίγραφα κίνησης λογαριασµών (extrait), κ.λ.π.)
β) Στην περίπτωση εκχώρησης δηµόσιας χρηµατοδότησης σε Τράπεζα (δες και
κεφάλαιο 4 Οδηγού).


Αντίγραφο σύµβασης εκχώρησης



Λογιστικές εγγραφές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο όπως

περιγράφονται στο σηµείο γ) παρακάτω


Έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασµός που θα κατατεθεί το

ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης (ενίσχυση)


Βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση έναντι της

εκχώρησης.
γ) Λογιστικές εγγραφές
γ1) Βιβλία Γ’ κατηγορίας
 Καρτέλα Προµηθευτή
 Γενικό Ηµερολόγιο ή Ηµερολόγιο ∆ιαφόρων Πράξεων (αθεώρητο) καταχώρησης του
τιµολογίου/παραστατικού έκδοσης (συµψηφιστική εγγραφή) καθώς και καταχώρησης
των εγγραφών εξόφλησής του παραστατικού .
 Καρτέλα των λογαριασµών(πλην ΦΠΑ που δεν είναι επιλέξιµος) που κινήθηκαν και
αποτυπώνονται στο ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων στην καταχώρηση του
παραστατικού αγοράς και της εξόφλησης για το σύνολο του µήνα όπου έλαβε χώρα
η εγγραφή.
 Θεωρηµένο ισοζύγια του κάθε λογαριασµού που κινήθηκε για το µήνα εγγραφής
προκειµένου να υπάρχει διασταύρωση – ταύτιση των σχετικών στοιχείων µε
την αντίστοιχη καρτέλα µηνός του λογαριασµού.

α) Σε περιπτώσεις που τηρούνται µονοβάθµιοι λογαριασµοί (κυρίως για τους
λογαριασµούς 50,53) τότε θα ζητείται για το µήνα που µας ενδιαφέρει το αθεώρητο
ισοζύγιο του λογαριασµού αναλυµένο µέχρι και σε τεταρτοβάθµιο λογαριασµό
(εφόσον δύναται η εν λόγω ανάλυση) για να διευκολυνθεί η διασταύρωση – ταύτιση
των σχετικών στοιχείων µε την αντίστοιχη καρτέλα µηνός του λογαριασµού και το
θεωρηµένο ισοζύγιο.
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β) Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές λόγω απογραφής προσκοµίζονται οι
καρτέλες ή τα θεωρηµένα ισοζύγια των λογαριασµών (συνήθως 50ΧΧ /53ΧΧ και
38ΧΧ) µε το κλείσιµο του ισολογισµού.
 Βιβλίο-Μητρώο παγίων (αθεώρητο), όπου εµφανίζεται η εγγραφή όλων των παγίων
που αφορούν την πράξη.

Πίνακας 1: Συνήθεις λογαριασµοί του γενικού λογιστικού σχεδίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
11.00
12.00
14.00
38.00
38.03
50.00
50.05
52.02
53.00
53.90
54.00
54.04
61.00
81.00
36.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κτιριακά
Μηχανήµατα
Έπιπλα, υπολογιστές
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Προµηθευτής
Προκαταβολή σε προµηθευτή
∆άνειο από τράπεζα
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Μεταχρονολογηµένες επιταγές
ΦΠΑ
Φόρος ελεύθερων επαγγελµάτων
Σύµβουλος, µελέτη
Συναλλαγµατικές διαφορές
Μεταβατικός λογαριασµός (έξοδα επόµενων
χρήσεων

γ2) Βιβλία Β’ κατηγορίας


Αντίγραφο αθεώρητης κατάστασης Εσόδων – Εξόδων για το σύνολο του µήνα
όπου υπάρχει η εγγραφή του σχετικού παραστατικού του έργου.



Αντίγραφο θεωρηµένης συγκεντρωτικής κατάστασης µήνα από το βιβλίο
εσόδων-εξόδων προκειµένου να γίνει η σχετική διασταύρωση µε την αντίστοιχη
αθεώρητη κατάσταση.
Εφόσον η επιχείρηση διατηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας εξ’ αρχής θεωρηµένα (παλαιού
τύπου Β’ κατηγορίας) ο έλεγχος περιορίζεται µόνο στην θεωρηµένη κατάσταση.



Βιβλίο-Μητρώο παγίων (αθεώρητο), όπου εµφανίζεται η εγγραφή όλων των
παγίων που αφορούν την πράξη.
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Σε

σχέση

µε

το

παραπάνω

παραδοτέα

του

οικονοµικού

αντικειµένου

επιπρόσθετα επισηµαίνονται τα εξής :

• Το

∆ελτίο Αποστολής αποτελεί παραστατικό έναρξης του φυσικού και οικονοµικού

αντικειµένου.
• Πρέπει

να τηρούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ορθότητα και επιµέλεια οι εγγραφές των

δαπανών της πράξης στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας σύµφωνα µε
τον ΚΒΣ.
•Η

ενίσχυση (επιχορήγηση) που λαµβάνει ο ∆ικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να

εγγράφεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης µε βάση τα οριζόµενα στον ΚΒΣ.

• Επίσης

στις περιπτώσεις αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που υπάρχει και

παρακράτηση 20% επί της καθαρής αξίας που αποδίδεται από τον πελάτη στην
εφορία όπως και αντίστοιχα. για την παρακράτηση φόρου 3% σε ΤΠΥ ή Τιµ. Έργου.
προσκοµίζονται τα σχετικά παραστατικά (ή καταστάσεις ∆ΟΥ) πληρωµής τους.

• Είναι υποχρεωτικό για κάθε δαπάνη της πράξης ο ∆ικαιούχος να έχει στην κατοχή του
εξοφλητική απόδειξη από τον προµηθευτή (είτε τµηµατική είτε συνολική). Οι
εξοφλητικές αποδείξεις υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν το παραστατικό έκδοσης
(π.χ. Τιµ.,Τ∆Α, ΑΠΥ, επιταγές) και την ηµεροµηνία έκδοσής του ενώ θα πρέπει να
επιδιώκεται(επιµένουµε όταν εγείρονται ζητήµατα) να φέρουν υπογραφές και
σφραγίδες τόσο στη θέση ‘’ο λαβών’’ ή/και ο ‘’ Εκδόσας ’’ χωρίς αυτό να αποτελεί
στοιχείο µη επαλήθευσης εφόσον τεκµαίρεται ότι η συναλλαγή είναι νόµιµη και πλήρης
(π.χ υπάρχει πλήρες έµβασµα τραπέζης).

Για την προµήθεια εξοπλισµού όπου δεν υφίστανται εξοφλητικές αποδείξεις µε τη
µορφή που υπάρχει στη χώρα µας, πρέπει η συναλλαγή να τεκµηριώνεται από
αντίστοιχα παραστατικά του προµηθευτή και της τράπεζας που διενήργησε τη
συναλλαγή. Πολύ σηµαντικό είναι να ζητείται το σχετικό swift.

• Τα καταθετήρια πρέπει να είναι ευανάγνωστα προκειµένου να γίνεται η ταυτοποίηση
µε τα αντίστοιχα παραστατικά. Επίσης ο λογαριασµός εξόφλησης του προµηθευτή
πρέπει υποχρεωτικά να είναι εταιρικός και όχι ατοµικός (εξαιρούνται οι ατοµικές
επιχειρήσεις όπου και πάλι ο λογαριασµός καλό είναι να είναι όψεως).
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• Οι επιταγές πρέπει να έχουν εµφανή τα στοιχεία της Τράπεζας που την εκδίδει καθώς
και την ηµεροµηνία έκδοσή της. Υπενθυµίζεται ότι :
α) για το παρόν πρόγραµµα επιταγές για την εξόφληση τιµολογίων/ΑΠΥ αξίας από
€15.000 µε ΦΠΑ και άνω, απαιτούνται να είναι δίγραµµες.
β) είναι απαραίτητη η προσκόµιση αντιγράφων των επιταγών.
γ) Τα αντίγραφα κίνησης λογαριασµού (extrait) θα πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της
τράπεζας και να µην είναι απλές εκτυπώσεις.

•

Ειδικές περιπτώσεις θα αντιµετωπίζονται ανάλογα µέσα στο πλαίσιο των
κανονισµών του προγράµµατος και του ΕΠΑΝ ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο κάτωθι εξοπλισµός είναι καινούργιος και
αµεταχείριστος και δεν παρακρατείται η κυριότητα του

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SERIAL NUMBER

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΤΟΝ
ΦΠΑ)

………

……………………….

…………………

………………………

……..

……………………….

…………………

………………………

Με εκτίµηση

(σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο προµηθευτή
και υπογραφή του)

Παρατήρηση : Στις περιπτώσεις προµήθειας από το εξωτερικό στη βεβαίωση
πρέπει να αναφέρονται τα παραστατικά αγοράς, το serial number, και η φράση ‘
…. equipment is new and unused and is not retained its ownership
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος…..(επωνυµία επιχείρησης….) είναι
νόµιµος κάτοχος του λογισµικού που προµηθεύτηκε από την εταιρεία µας και
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα καθώς επίσης δεν παρακρατείται η κυριότητα του.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜ.

SERIAL NUMBER

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΑ (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ)

………..

……………………….

……………………….

………………………...

……………………….

……………………….

………………………...

…
……..…
…

Με εκτίµηση
(σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο προµηθευτή και υπογραφή του)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σε περιπτώσεις αγοράς λογισµικού και εφόσον αποδεδειγµένα δεν υφίσταται serial
number σηµειώνεται το σύµβολο (-).
2. Η εν λόγω βεβαίωση είναι σηµαντική σε περιπτώσεις ιδιοκατασκευής λογισµικού από
τον προµηθευτή ενώ συνίσταται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι επαρκή τα σχετικά
παραδοτέα του ∆ικαιούχου σχετικά µε την άδεια χρήσης και τη µη παρακράτηση
κυριότητας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
(για περιπτώσεις κατασκευής/ανέγερσης/επέκτασης κτηριακών εγκαταστάσεων)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι οι παρακάτω κτηριακές εργασίες έχουν εκτελεστεί
καλώς σύµφωνα

τον Οδηγό του Προγράµµατος και την απόφαση ένταξης και

χρηµατοδότησης της πράξης και είναι σε πλήρη λειτουργία :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(αναλυτική περιγραφή όπως εγκρίθηκαν και αναφέρονται στο ΤΠ της
απόφασης ένταξης και χρηµατοδότησης και σε τυχόν τροποποιήσεις
αυτού)

………..…

……………………….

……..……

……………………….

……..……

……………………….

……..……

……………………….

……..……

……………………….

……..……

……………………….

Με εκτίµηση
(σφραγίδα, ονοµατεπώνυµο Μηχανικού και υπογραφή του)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΑΞΗΣ
3.1 Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πράξης, ίσως χρειασθεί ο ∆ικαιούχος να
προχωρήσει σε ορισµένες αλλαγές – τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενου της πράξης που εκτελεί. Αν και καλό θα είναι να αποφεύγονται οι συχνές
τροποποιήσεις, εκτός εάν είναι αναγκαίες, οι ∆ικαιούχοι για κάθε αλλαγή-τροποποίηση
στην οποία θέλουν να προχωρήσουν είναι χρήσιµο να έρχονται σε επαφή και
συνεννόηση µε τα στελέχη του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ.
Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις
του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις)
και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι
προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής
του. Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου
συνολικού προϋπολογισµού. Επίσης οι δαπάνες ΑµΕΑ δεν δύναται να
µεταφέρονται αλλά και να µειώνεται το αντίστοιχο φυσικό τους αντικείµενο.

Κατά συνέπεια για τη διενέργεια µίας τροποποίησης θα πρέπει ο ∆ικαιούχος:

α) Να έρθει σε επικοινωνία µε τα στελέχη του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ για τις
αλλαγές-τροποποιήσεις στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει προκειµένου να έχει
ενηµέρωση για τον τρόπο υποβολής του σχετικού του αιτήµατος αλλά και τα σηµεία
που πρέπει να προσέξει για την αιτιολόγησή του.

β) Να υποβάλλει αναλυτικό αίτηµα τροποποίησης µε τη χρήση του ΠΣΚΕ στο οποίο θα
περιγράφονται οι τροποποιήσεις της πράξης µε τη σχετική τεκµηρίωση και
αιτιολόγηση.
γ) Να αποστείλει το εκτυπωµένο σε έντυπη µορφή από το ΠΣΚΕ αίτηµα τροποποίησης
στον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ συνοδευόµενο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
τεκµηρίωσης. Το αίτηµα θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του Νόµιµου
Εκπροσώπου αυτής.
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Επισηµαίνεται ότι ο ∆ικαιούχος πρέπει να είναι προσεκτικός στις τροποποιήσεις στις
οποίες θέλει να προχωρήσει καθώς, είτε Αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010», είτε ο ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα µε το
περιεχόµενο του αιτήµατος, που έχουν την ευθύνη αξιολόγησής του, θα λαµβάνουν
υπόψη εκτός των άλλων για την τελική γνωµοδότηση/απόφασή τους :
• τα

κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,

• τη

σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης λύσης.

Κατά συνέπεια γίνεται και µία ποιοτική και ποσοτική αξιολόγησης του αιτήµατος σε
σχέση µε τις επιπτώσεις του στη βαθµολογία προκειµένου να αποφευχθούν
περιπτώσεις αιτηµάτων που οδηγού σε βαθµολογία κάτω από τη βάση που ορίζει ο
Οδηγός του Προγράµµατος.

Παράλληλα επισηµαίνεται ότι εφόσον ο ∆ικαιούχος προχωρήσει στην υλοποίηση του
αιτήµατός του προτού λάβει επίσηµη απάντηση από τον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ
τότε αυτή γίνεται µε δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Επίσης,

ταυτόχρονα

µε

την

γραπτή

ενηµέρωσή

του

∆ικαιούχου

για

την

απόρριψη/έγκριση του αιτήµατος τροποποίησης που υποβάλλατε, θα υπάρχει η
σχετική ενηµέρωση στο ΠΣΚΕ στο πεδίο του έργου του µε το τροποποιηµένο Τεχνικό
Παράρτηµα.

Τέλος σχετικά µε τα αιτήµατα τροποποίησης επισηµαίνεται ότι :

• Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο και
αποστέλλεται και σε έντυπη µορφή µε υπογραφή και σφραγίδα του νοµίµου
εκπροσώπου της επιχείρησης στον αρµόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. Η υποβολή του
αιτήµατος τροποποίησης µέσω του ΠΣΚΕ είναι υποχρεωτική. ∆ύναται µέχρι την
ολοκλήρωση του ΠΣΚΕ η υποβολή των αιτηµάτων να γίνεται µε χρήση
εξωσυστηµικής διαδικασίας.

• Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης κάθε αιτήµατος τροποποίησης είτε αξιολογείται από
τον ΕΦΕΠΑΕ είτε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κοινοποιείται υποχρεωτικά
στο ∆ικαιούχο µέσω επιστολής.
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• Σε κάθε τροποποίηση ενηµερώνονται µέσω του ΠΣΚΕ από τη ΜΟ∆ Α.Ε. η
απόφαση ένταξης καθώς και το Τεχνικό Παράρτηµα στο οποίο περιέχονται οι τελικές
αποφάσεις µε όλα τα εγκριθέντα τροποποιηµένα στοιχεία.

• Η αξιολόγηση του αιτήµατος από τον ΕΦΕΠΑΕ είτε από την Επιτροπή
Παρακολούθησης θα είναι προσβάσιµη στον ∆ικαιούχο στο πεδίο της πρότασής
του.

• Ο ∆ικαιούχος µπορεί να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηµα τροποποίησης πράξης και
αίτηση επαλήθευσης δαπανών.

• Στη φόρµα του ΠΣΚΕ θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες αιτηµάτων :
1. Τροποποίηση Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου πράξης
2. Τροποποίηση Χρηµατοδοτικού Σχήµατος της πράξης (χωρίς να συνοδεύεται από
καµία άλλη τροποποίηση Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της πράξηςεπένδυσης)
3. Τροποποίηση Μετοχικής ή Εταιρικής Σύνθεσης, ή/και Νοµικής Μορφής, ή/και
Επωνυµίας του ∆ικαιούχου
4. Αλλαγή νόµιµου εκπρόσωπου πράξης
5. Αλλαγή υπεύθυνου πράξης
6. Παράταση ολοκλήρωσης πράξης
7. Αλλαγή έδρας / τόπου υλοποίησης πράξης
8. Αλλαγή προµηθευτή/ων χωρίς αλλαγή στο κόστος της δαπάνης και των τεχνικών
χαρακτηριστικών της εγκριθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβάνονται αλλαγή συµβούλου
µελετών, σύνταξης και παρακολούθησης υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου,
φορέων πιστοποίησης χωρίς καµία αλλαγή στο κόστος της εγκριθείσας δαπάνης)

9. Αίτηµα παραίτησης από το πρόγραµµα.
Σε σχέση µε τα παραπάνω :
α) Η επιλογή για υποβολή αιτήµατος αλλαγής χρηµατοδοτικού σχήµατος (Κατηγορία
2) θα είναι δυνατή µόνο όταν η προτεινόµενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά και
µόνο στην αλλαγή στο χρηµατοδοτικό σχήµα (π.χ. µη λήψη δανείου, ή µέρος της
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ιδίας συµµετοχής να καλυφθεί µε δάνειο που δεν προβλεπόταν στην υποβληθείσα
πρόταση)

β) Εφόσον η επιχείρηση θέλει να υποβάλλει αίτηµα αλλαγής φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου και χρηµατοδοτικού σχήµατος ή αίτηµα αλλαγής φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου που έχει επιπτώσεις στο χρηµατοδοτικό σχήµα της πράξης, τότε
υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηµα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
(Κατηγορία 1)
Παραδείγµατα :
1) Ένας ∆ικαιούχος που θέλει να αντικαταστήσει µέρος του εξοπλισµού (π.χ. ένα
µηχάνηµα 100.000 €) και συµβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ µια µελέτη) µε αντίστοιχες
δαπάνες (νέο µηχάνηµα και µία άλλη µελέτη) όπου µε βάση τις νέες δαπάνες
παρατηρείται αυξοµείωση του π/υ της πράξης µε αντίστοιχες αυξοµειώσεις στο
χρηµατοδοτικό σχήµα τότε υποβάλλει αίτηµα στην κατηγορία 1 όπου εκεί µπορεί να
υποβάλλει τις αλλαγές του τόσο στις κατηγορίες δαπανών του εξοπλισµού και των
συµβουλευτικών υπηρεσιών όσο και στο χρηµατοδοτικό σχήµα.

2) Ένας ∆ικαιούχος που θέλει να τροποποιήσει µέρος του εγκεκριµένου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου της πράξης του (π.χ. αντικατάσταση µέρους του εγκεκριµένου
εξοπλισµού ή του λογισµικού) και ταυτόχρονα θέλει να αιτηθεί τη λήψη δανείου που δεν
προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση της πράξης, τότε υποχρεωτικά θα υποβάλλει
αίτηµα στην κατηγορία 1 όπου θα σηµειώσει όλες τις αλλαγές του σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα.

γ) Οι επιλογές µε α/α 2 έως 8 δεν υπόκεινται στον περιορισµό της έγκρισης µέχρι και
δύο τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που αναφέρονται στον Οδηγό
του Προγράµµατος.

δ) Ο δικαιούχος για να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήµατα της ίδιας κατηγορίας
πρέπει πρώτα να εγκριθεί το προηγούµενο αίτηµα (π.χ. δύο αιτήµατα αλλαγής
προµηθευτή της ίδιας δαπάνης).

ε) Αίτηµα παραίτησης από το πρόγραµµα ο ∆ικαιούχος µπορεί να υποβάλλει σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης της.
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στ) Κατά την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
µεσούσης της υλοποίησης της πράξης θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια ανά
κατηγορία δαπάνης στον προτεινόµενο προϋπολογισµό της πράξης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Οδηγό του προγράµµατος.

• Εφόσον ο ∆ικαιούχος υποβάλει αίτηµα επαλήθευσης/ πιστοποίησης δαπανών και :
α) είτε κατά την εξέταση του αιτήµατος επαλήθευσης
β) είτε κατά τον επί τόπου έλεγχο
και διαπιστωθεί τροποποίηση για την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα, τότε ο
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτηµα τροποποίησης , κατόπιν
υπόδειξης του ΕΦΕΠΑΕ.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α,β), µετά την έγκριση του αιτήµατος
τροποποίησης, δεν ακυρώνεται η αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών του
επενδυτή, αλλά αυτή ενηµερώνεται µε τα νέα στοιχεία και ο ελεγκτής-πιστοποιητής
κάνει

την

αντιστοίχιση

των

δαπανών-εξοφλήσεων

σύµφωνα

µε

τα

νέα

επικαιροποιηµένα στοιχεία.
Για τα αιτήµατα τροποποίησης θα υπάρξουν συγκεκριµένες οδηγίες για την
υποβολή τους στο ΠΣΚΕ. ∆ύναται για λόγους εξοικονόµησης χρόνου να υπάρξει
η υιοθέτηση εξωσυστηµικής διαδικασίας όπου θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο
τρόπος υποβολής των αιτηµάτων τροποποίησης από τους ∆ικαιούχους.

3.2

∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης για την υποβολή και αξιολόγηση των
αιτηµάτων τροποποίησης

Προκειµένου να αξιολογηθούν σωστά τα αιτήµατα τροποποιήσεων των δικαιούχων θα
πρέπει αυτά να συνοδεύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά που θα τεκµηριώνουν
το περιεχόµενο του αιτήµατος. Στην κατεύθυνση αυτή και προς διευκόλυνση τόσο των
δικαιούχων όσο και των στελεχών των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που θα εµπλακούν στην
διαδικασία ελέγχου/αξιολόγητης των αιτηµάτων τροποποίησης παρατίθεται ενδεικτικός
πίνακας εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν το αίτηµα τροποποίησης πράξης του
∆ικαιούχου.

Εξυπακούεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να ζητήσει και επιπρόσθετα δικαιολογητικά
προκειµένου να έχει το σύνολο των απαιτούµενων εγγράφων και στοιχείων για τον
έλεγχο και την αξιολόγηση του αιτήµατος τροποποίησης.

ΕΦΕΠΑΕ
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Α/Α

1

Περιεχόµενο Αιτήµατος
Τροποποίησης
Αντικατάσταση εξοπλισµού

∆ικαιολογητικά τεκµηρίωσης αιτήµατος
τροποποίησης
• Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις

οδηγίες
• Αναλυτική

προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ. 29 του Οδηγού
του Προγράµµατος

• Prospectus (εφόσον είναι εφικτό)
• Προτιµολόγια
• ∆ελτία

Αποστολής,
Τιµολόγια,
Παραστατικά εξόφλησης, βεβαιώσεις
καινουργές και αµεταχείριστου (εφόσον ο
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει
στην τροποποίηση πρωτύτερα της
ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος
τροποποίησης)

• Στην περίπτωση που η αξία του νέου

εξοπλισµού υπερβαίνει τις 70.000,00 €
τότε θα προσκοµίζονται:
 Επικυρωµένο
αντίγραφο
των
παραστατικών
πώλησης
του
συγκεκριµένου εξοπλισµού από τον
κατασκευαστικό
οίκο
προς
τον
προµηθευτή του ∆ικαιούχου (σίγουρα για
την πιστοποίηση-ενηµέρωση δικαιούχου
εφόσον δεν το προσκοµίσει)
 Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι
ο συγκεκριµένος προµηθευτής αποτελεί
νόµιµο αντιπρόσωπό του.
2

Αντικατάσταση λογισµικού

• Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις

οδηγίες
• Αναλυτική

προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ. 29 του Οδηγού του
Προγράµµατος

• Prospectus (εφόσον είναι εφικτό)

ΕΦΕΠΑΕ
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• Τυχόν Προτιµολόγια
• ∆ελτία

Αποστολής,
Τιµολόγια,
Παραστατικά εξόφλησης, άδειες χρήσης
(εφόσον ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη
προχωρήσει
στην
τροποποίηση
πρωτύτερα της ηµεροµηνίας υποβολής
του αιτήµατος τροποποίησης)

• Στην περίπτωση που η αξία του νέου

εξοπλισµού υπερβαίνει τις 70.000,00 €
τότε θα προσκοµίζονται:
 Επικυρωµένο
αντίγραφο
των
παραστατικών
πώληση
του
συγκεκριµένου εξοπλισµού από τον
κατασκευαστικό
οίκο
προς
τον
προµηθευτή του ∆ικαιούχου
(σίγουρα για την πιστοποίηση-ενηµέρωση
δικαιούχου εφόσον δεν το προσκοµίσει)
 Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι
ο συγκεκριµένος προµηθευτής αποτελεί
νόµιµο αντιπρόσωπό του.

3

Αντικατάσταση
µέσου

µεταφορικού • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες
• Αναλυτική

προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ. 29 του Οδηγού του
Προγράµµατος

• Prospectus (εφόσον είναι εφικτό)
• Τυχόν Προτιµολόγια
• Άδεια κυκλοφορίας, Παραστατικά αγοράς

(τιµολόγιο, δελτίο αποστολής,..) εφόσον
ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει
στην τροποποίηση πρωτύτερα της
ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος
τροποποίησης)
4

Αντικατάσταση
προµηθευτών •
χωρίς καµία αλλαγή στον
εξοπλισµό/λογισµικό/µεταφορικό
µέσο/κτηριακές εγκαταστάσεις •
που έχει εγκριθεί

•
ΕΦΕΠΑΕ

Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες
Αναλυτική νέα προσφορά όπου το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες
που αναφέρονται στη σελ. 29 του
Οδηγού του Προγράµµατος
Prospectus (εφόσον είναι εφικτό)
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•

Τυχόν Προτιµολόγια

•

Παραστατικά αγοράς (τιµολόγιο, δελτίο
αποστολής,..)
εφόσον
ο
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει
στην τροποποίηση πρωτύτερα της
ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος
τροποποίησης)

•

Στην περίπτωση που η αξία του νέου
εξοπλισµού υπερβαίνει τις 70.000,00 €
τότε θα προσκοµίζονται:

 Επικυρωµένο
αντίγραφο
παραστατικών
πώληση
συγκεκριµένου εξοπλισµού από
κατασκευαστικό
οίκο
προς
προµηθευτή του ∆ικαιούχου

των
του
τον
τον

 Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου
ότι ο συγκεκριµένος προµηθευτής
αποτελεί νόµιµο αντιπρόσωπό του.

5

ΕΦΕΠΑΕ

Αντικατάσταση
δαπανών

κτηριακών • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες
•

Αναλυτική
προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ. 29 του Οδηγού
του Προγράµµατος

•

Αναλυτική
προµέτρηση
(περιγραφή
εργασιών, ποσότητα, µονάδα µέτρησης,
τιµή ανά µονάδα µέτρησης, συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ)

•

Υ.∆. Ν15599/86 µε το γνήσιο της
υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου
του ∆ικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν εκκρεµότητες(οικονοµικές και
µη) µε τον προηγούµενο προµηθευτή
(ανάλογα µε το είδος της τροποποίησης
και εφόσον χρήζει απαραίτητο από τον
εταίρο)

•

Τυχόν
σχέδια
των
προτεινόµενων
τροποποιήσεων
ανάλογα
µε
το
περιεχόµενο της τροποποίησης

•

Παραστατικά αγοράς, τυχόν νέες άδειες,
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κ.λ.π. εφόσον εφόσον ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση
πρωτύτερα της ηµεροµηνίας υποβολής
του αιτήµατος τροποποίησης )
6

Αντικατάσταση
συστήµατος • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
περιβαλλοντικής διαχείρισης
οδηγίες
•

Αναλυτική
προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ. 29 του Οδηγού του
Προγράµµατος

•

Υ.∆. Ν15599/86 µε το γνήσιο της
υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου
του ∆ικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν εκκρεµότητες(οικονοµικές και
µη)
µε
τον
προηγούµενο
προµηθευτή/σύµβουλο

Ιδιωτικό Συµφωνητικό θεωρηµένο από
την αρµόδια ∆ΟΥ, παραστατικά παροχής
υπηρεσιών νέου συµβούλου εφόσον ο
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει
στην τροποποίηση πρωτύτερα της
ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος
τροποποίησης
Φορέα • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες
•

7

8

Αντικατάσταση
πιστοποίησης

•

Αναλυτική
προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ.
του Οδηγού του
Προγράµµατος

•

Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι ο
νέος Φορέας θα πρέπει να είναι
αναγνωρισµένος και διαπιστευµένος από
το ΕΣΥ∆ ή διεθνή οργανισµό.

•

Τιµολόγια, ΑΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά σε
περίπτωση που η τροποποίηση έχει
υλοποιηθεί
πριν
την
ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος

Αντικατάσταση
συµβούλου • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οργάνωσης και υποστήριξης
οδηγίες
•

ΕΦΕΠΑΕ

Υ.∆. Ν15599/86 µε το γνήσιο της
υπογραφής του Νόµιµου Εκπροσώπου
του ∆ικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν
υπάρχουν εκκρεµότητες (οικονοµικές και
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µη) µε τον προηγούµενο προµηθευτή
•

Αναλυτική
προσφορά
όπου
το
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ.29 του Οδηγού του
Προγράµµατος

•

Θεωρηµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό, δελτία
αποστολής,
Τιµολόγια,
ΑΠΥ
σε
περίπτωση που η τροποποίηση έχει
υλοποιηθεί
πριν
την
ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος,

9

Αλλαγή Νοµικής Μορφής

Ανάλογα µε την νοµική µορφή ζητούνται τα
βασικά στοιχεία ενώ ο ∆ικαιούχος
ενηµερώνεται για τις υποχρεώσεις του.

10

Παράταση ολοκλήρωσης

Αίτηµα παράτασης σύµφωνα µε τις οδηγίες
όπου θα τεκµηριώνονται οι λόγοι
παράτασης και θα συνοδεύονται από
σχετικά στοιχεία τεκµηρίωσης που θεωρεί
αναγκαία η επιχείρηση για την τεκµηρίωσή
του.

11

Παράταση ολοκλήρωσης
ανωτέρας βίας

λόγω• Αίτηµα παράτασης
οδηγίες
•

12

σύµφωνα

µε

τις

Τεκµήρια που κατά την κρίση του
∆ικαιούχου τεκµηριώνουν την ανωτέρα
βία

Αντικατάσταση µίας δαπάνης • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
του
οδηγίες
έργου(εξοπλισµός/λογισµικό/κτη
ριακές επεµβάσεις/…) µε την • Αναλυτική προσφορά µελέτης όπου το
εκπόνηση µίας µελέτης
περιεχόµενο της θα τηρεί τις οδηγίες που
αναφέρονται στη σελ.29 του Οδηγού του
Προγράµµατος

Θεωρηµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό, δελτία
αποστολής,
Τιµολόγια,
ΑΠΥ
σε
περίπτωση που η τροποποίηση έχει
υλοποιηθεί
πριν
την
ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος
µετοχικής • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες
•

13

ΕΦΕΠΑΕ

Αίτηµα
αλλαγής
σύνθεσης

•

Στοιχεία νέας µετοχικής σύνθεσης

•

Καταστατικά/Σχέδια
καταστατικών,
έγγραφα που τεκµηριώνουν τη µετοχική
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σύνθεση εφόσον έχουν δροµολογηθεί
•

Στοιχεία
τυχόν
συνδεδεµένων
συνεργαζόµενων επιχειρήσεων

και

Υ.∆. Νόµιµου Εκπροσώπου µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής για την τήρηση του
κριτηρίου De miminis (αντίστοιχη δήλωση
υποβλήθηκε µε την πρόταση)
Νόµιµου • Αίτηµα τροποποίησης σύµφωνα µε τις
οδηγίες
•

14

Αντικατάσταση
Εκπροσώπου

•

Στοιχεία νέου Νόµιµου Εκπροσώπου

•

Στοιχεία συνδεδεµένων/συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων (εφόσον απαιτούνται)

Υ.∆. Νόµιµου Εκπροσώπου µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής για την τήρηση του
κριτηρίου De miminis σύµφωνα µε το
σχετικό υπόδειγµα (εφόσον απαιτείταιαντίστοιχη δήλωση υποβλήθηκε µε την
πρόταση)
το • Αίτηµα παραίτησης µε αναφορά στους
λόγους παραίτησης.
•

15

Αίτηµα παραίτησης
πρόγραµµα

από

Τυχόν επισυναπτόµενα έγγραφα είναι στη
διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου
ανάλογα µε το λόγο παραίτησης.
Συνδυαστικές περιπτώσεις αντιµετωπίζονται ανάλογα όπως και η κατάθεση των
απαιτούµενων

δικαιολογητικών

τεκµηρίωσης

του

αιτήµατος

σύµφωνα

µε

τον

παραπάνω πίνακα. Ειδικές περιπτώσεις αντιµετωπίζονται κατόπιν συνεννόησης της
επιχείρησης µε τα αρµόδια στελέχη του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση
συνίσταται να υπάρχει εκ των προτέρων επικοινωνία για τα παραδοτέα/δικαιολογητικά
που θα τεκµηριώνουν το αίτηµα τροποποίησης.

ΕΦΕΠΑΕ

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
4.1 Εκχώρηση Ενίσχυσης (∆ηµόσια Χρηµατοδότηση/ενίσχυση)
Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος (Κεφ. 9 σελ. 24) και την απόφαση ένταξης
και χρηµατοδότησής της, η επιχείρηση (∆ικαιούχος) δύναται να

προβεί εφόσον το

επιθυµεί σε εκχώρηση της εγκεκριµένης ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότηση/
επιχορήγηση) εκτός της προκαταβολής σε Τραπεζικό Ιδρυµα.
Προκειµένου ο ∆ικαιούχος να αποφύγει λάθη ή/και παραλείψεις κατά τη σύναψη του
σχετικής σύµβασης εκχώρησης µε το Τραπεζικό Ίδρυµα εφόσον επιθυµεί να
προχωρήσει σε αυτήν, θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του στο Τραπεζικό Ίδρυµα
να τηρήσει απαρέγκλιτα τα αναφερόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος (Κεφ. 9 σελ.
24) «Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της
προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα
αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται
για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας
χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η
σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις
περιπτώσεις εκχώρησης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση
εκχώρησης

µε

το

Πιστωτικό

Ίδρυµα

στον

αρµόδιο

φορέα

διαχείρισης

και

παρακολούθησης του προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων,
προµηθειών και λοιπών εξόδων»

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η εκχώρηση για σύναψη δανείου που δεν αφορά το
ίδιο το επιχειρηµατικό σχέδιο. Στην ουσία µε την εκχώρηση η επιχείρηση λαµβάνει
δάνειο το οποίο θα πρέπει να είναι ισόποσο µε την ενίσχυση (δηµόσια χρηµατοδότηση
/επιχορήγηση) που εκχωρείται στο Τραπεζικό Ίδρυµα. Κατά συνέπεια βάσει των
σχετικών διατάξεων η δηµόσια χρηµατοδότηση(ενίσχυση/επιχορήγηση) που θα
καταβάλλεται στην τράπεζα αντιστοιχεί στο πραγµατικό ύψος του δανείου που
εκταµιεύτηκε στην επιχείρηση έναντι της εκχώρησης σε αυτήν. Για το λόγο αυτό
είναι σηµαντικό η Τράπεζα να δηλώνει µε σχετικό έγγραφο τα στοιχεία του
τραπεζικού λογαριασµού της στον οποίο θα µεταφέρονται µέσω πίστωσης από το
λογαριασµό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ η αναλογούσα ενίσχυση.

Ο ΕΦΕΠΑΕ σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωµα να ελέγξει το περιεχόµενο της
σύµβασης εκχώρησης ως προς την ορθότητά της και να προχωρήσει σε περίπτωση
που αυτή αποκλίνει από τα αναφερόµενα στον Οδηγό του Προγράµµατος και στην
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απόφαση ένταξης και χρηµατοδότησης είτε σε επιστροφή της σχετικής σύµβασης
εκχώρησης, είτε σε αποστολή σχετικής επιστολής σε εσάς µε την οποία θα ζητά την
αποστολή επιπρόσθετων στοιχείων και διευκρινήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους συνίσταται ο ∆ικαιούχος να αποστέλλει εκ των προτέρων
τη σύµβαση εκχώρησης και όχι µε την υποβολή της αίτησης επαλήθευσηςπιστοποίησης δαπανών προκειµένου να υπάρξουν έγκαιρα τυχόν διορθώσεις στο
περιεχόµενο αυτής.
Επίσης οι συµβάσεις εκχώρησης αποστέλλονται µε δικαστικό επιµελητή στους
αρµόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, και υποχρεωτικά κοινοποιούνται στο
Υπουργείο

Ανάπτυξης,

Οικονοµίας

και

Ανταγωνιστικότητας/∆ιεύθυνση

Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος/ Μεσογείων

117-119 και στον

ΕΦΕΠΑΕ (Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526 Αθήνα).
Τέλος οι λογιστικές καταχωρήσεις που διέπουν τη διαδικασία εκχώρησης είναι
αντίστοιχα αυτές που περιγράφηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Στα βιβλία Β’
κατηγορίας συνήθως εγγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη στο βιβλίο εσόδων-εξόδων καθώς
θεωρείται ως δάνειο που ‘’εισέρχεται’’ στην επιχείρηση (∆ικαιούχος).

4.2 Λήψη επενδυτικού δανείου

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της σχετικής σύµβασης δανείου µεταξύ της
επιχείρησης και της Τράπεζας.

Γενικά o ∆ικαιούχος πρέπει να έχει υπόψη του τα κάτωθι :

• Απαγορεύεται η σύναψη δανείου που δεν αφορά την ίδια την πράξη.
• Απαγορεύεται η σύναψη δανείου µε κεφάλαιο κίνησης. Σε περίπτωση χρήση
ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού θα πρέπει το δάνειο να αφορά σε πρόσθετη
πράξη στον εν λόγω λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο
προορίζεται για την υλοποίηση της πράξης, µε σαφή αναφορά των όρων
σύναψης του δανείου.
•

Σε κάθε περίπτωση και υποχρεωτικά ελέγχεται το περιεχόµενο της σύµβασης του
δανείου ως προς την ορθότητά της. Στην περίπτωση που το περιεχόµενο της
αποκλίνει από τα αναφερόµενα είτε στον Οδηγό του Προγράµµατος είτε στη
απόφαση ένταξης τότε ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να προχωρήσει, είτε σε επιστροφή της
σχετικής σύµβασης (κοινοποίηση και στην Τράπεζα) είτε σε αποστολή σχετικής
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επιστολής στον ∆ικαιούχο µε την οποία θα του ζητά την αποστολή επιπρόσθετων
στοιχείων, διευκρινήσεων και δεσµεύσεων είτε σε ενηµέρωση του ∆ικαιούχου
(εφόσον η σύµβαση ελέγχεται κατά την επιτόπια επαλήθευση) προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

•

Οι λογιστικές καταχωρήσεις που διέπουν τη διαδικασία δανείου είναι αντίστοιχα
αυτές που περιγράφηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Στα βιβλία Β’
κατηγορίας σύµφωνα µε το σχετικό Π∆ εγγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη στο βιβλίο
εσόδων-εξόδων. Για τα Γ’ κατηγορίας βιβλία οι λογαριασµοί που κινούνται είναι οι
(52.02, 38ΧΧ).

4.3. Λήψη δανείου µέσω ΕΤΕΑΝ

Στην περίπτωση λήψης δανείου µέσω προσκοµίζονται όλα τα έγγραφα/πράξεις που
αφορούν στην έγκριση του εν λόγω δανείου από το ΕΤΕΑΝ. Υπενθυµίζεται ότι τα
προγράµµατα του ΕΤΕΑΝ στην πλειοψηφία τους υπάγονται και αυτά στο καθεστώς
ενισχύσεων ήσσονος σηµασία (De minimis).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

5.1 Γενικά

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος έκαστος ∆ικαιούχος έχει το δικαίωµα να
υποβάλλει µέχρι δύο αιτήσεις επαλήθευσης/πιστοποίησης δαπανών :

• Αίτηµα ενδιάµεσης επαλήθευσης
• Αίτηµα τελικής επαλήθευσης
Το αίτηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά τόσο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω κατάλληλου
πληροφοριακού συστήµατος, υποσυνόλου του ΠΣΚΕ (www. ependyseis.gr) της ΜΟ∆
Α.Ε., καθώς και σε έντυπη µορφή, συνοδευόµενο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητιικά και
παραδοτέα. ∆ύναται για λόγους εξοικονόµησης χρόνου και διευκόλυνσης των
∆ικαιούχων του προγράµµατος να υπάρξει αρχικά εξωσυστηµική διαδικασία µε
τις σχετικές οδηγίες επιχειρησιακής υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας.
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Η αίτηση για Ενδιάµεση Επαλήθευση είναι δυνατόν να υποβληθεί µία το πολύ, µετά την
εκτέλεση/υλοποίηση

του

35%

τουλάχιστον

του

συνολικού

οικονοµικού(εξόφληση) και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου.

Η αίτηση τελικής επαλήθευσης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της πράξης
πρέπει να υποβληθεί εντός του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού
έργου συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν εγκεκριµένων παρατάσεων.

Ο ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του
χωρίς την υποβολή ενδιάµεσου αιτήµατος επαλήθευσης.

Η υποβολή

κάθε αιτήµατος επαλήθευσης εκ µέρους του ∆ικαιούχου ενεργοποιεί

αυτόµατα τις διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης του όσον της πράξης(έργο) του
µε απώτερο σκοπό την αναλογική καταβολή της ενίσχυσης (επιχορήγηση-δηµόσια
χρηµατοδότηση) που αντιστοιχεί το τελικό ύψος του πιστοποιηµένου φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου.

Αν το αίτηµα δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά για την τεκµηρίωση
των δαπανών, οι ελεγκτές του ΕΦΕΠΑΕ, προκειµένου να αξιολογήσουν το αίτηµα,
δύνανται να αναζητήσουν από τον δικαιούχο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή fax τις
ελλείψεις/εκκρεµότητες που έχουν διαπιστώσει. Ανάλογα µε τον όγκο και την
σπουδαιότητα των ελλείψεων, οι ελεγκτές δύναται να µην τις ζητήσουν από το
∆ικαιούχο αλλά να προχωρήσουν απευθείας σε διαδικασία επιτόπιας επαλήθευσης. Σε
αντίθετη περίπτωση αποστέλλουν στο ∆ικαιούχο επιστολή µε τις ελλείψεις που έχουν
διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο/αξιολόγηση του αιτήµατος επιτόπιας επαλήθευση. Στην
επιστολή ορίζεται η ηµεροµηνία τακτοποίησης των ελλείψεων από τον ∆ικαιούχο.

Επίσης κατά την εξέταση/αξιολόγηση του αιτήµατος επαλήθευσης, ο ελεγκτής έχει το
δικαίωµα να απορρίψει την αίτηση (π.χ. περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος έχει
υποβάλει ενδιάµεσο αίτηµα πιστοποίησης ενώ δεν έχει συµπληρώσει το 35% του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις αυτές το αίτηµα
ακυρώνεται και ο δικαιούχος ενηµερώνεται εγγράφως, προκειµένου να επανυποβάλει
το αίτηµά του (έχουν αποσταλεί σχέδια επιστολών µε την γενική διαδικασία
επαληθεύσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ).
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5.2. Χρήσιµες Επισηµάνσεις


Τα αιτήµατα υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω του ΠΚΣΕ και επίσης και σε έντυπη
µορφή συνοδευόµενα από όλα τα απαιτούµενα παραδοτέα του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου που περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 για τις δαπάνες
που έχουν υλοποιηθεί.



Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να

επιστρέφει τα αιτήµατα επαλήθευσης

προκειµένου να υποβληθούν εκ νέου διορθωµένες οι αιτήσεις επαλήθευσης που τα
συνοδεύουν

λόγω

σηµαντικών

παραλείψεων/ελλείψεων/διορθώσεων

στο

περιεχόµενό τους.


Η

καθυστέρηση

στην

υποβολή

των

αιτηµάτων

επαλήθευσης

επιφέρει

καθυστερήσεις οι οποίες δύναται να αποτελέσουν και αιτία συνολικής απένταξης
της πράξης (έργου) από το πρόγραµµα.

5.3 Οδηγίες υποβολής Αιτηµάτων Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Φυσικού και
Οικονοµικού Αντικειµένου
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως τα αιτήµατα επαλήθευσης πρώτα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ και κατόπιν αποστέλλονται/προσκοµίζονται σε έντυπη
µορφή στους αρµόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (βλέπε κεφάλαιο 11 παρόντος Οδηγού)
µαζί µε τα απαιτούµενα παραστατικά και παραδοτέα που τεκµηριώνουν την υλοποίηση
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του
παρόντος Οδηγού.
Είναι σηµαντικό το γεγονός τα αιτήµατα επαλήθευσης σε έντυπη µορφή µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα να προσκοµίζονται µε τη µέγιστη δυνατή
πληρότητα και επιµέλεια προκειµένου να διευκολύνουν τον αρχικό έλεγχό τους και εν
συνεχεία το έργο του Οργάνου Επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ που θα διεξάγει την
επιτόπια επαλήθευση. Αναλυτικότερα :

Σε ένα κλασέρ (η άλλης µορφής ντοσιέ) θα είναι τοποθετηµένα µε επιµέλεια µε την
κάτωθι σειρά :
1. Αίτηµα επαλήθευσης (σε έντυπη µορφή, εκτυπωµένο από το ΠΣΚΕ) που φέρει τη
σφραγίδα της επιχείρησης (δικαιούχος) και την υπογραφή του Νόµιµου Εκπροσώπου
της
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2. Με βάση το σχετικό πίνακα (συσχέτιση δαπανών-παραστατικών) του αιτήµατος, και
τις δαπάνες που υλοποιήθηκαν ταξινοµηµένες ανά κατηγορία δαπάνης όπως
περιγράφεται στο Τεχνικό Παράρτηµα της πράξης που συνοδεύει την απόφαση
ένταξης και χρηµατοδότησης της πράξης (έργο), προσκοµίζονται µε απόλυτη
πληρότητα και µε τη σειρά τα παραδοτέα που αναφέρονται

στο κεφάλαιο 2 του

παρόντος Οδηγού ανάλογα µε το είδος του αιτήµατος επαλήθευσης (ενδιάµεση, τελική).
Ειδικά στην περίπτωση αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης ολοκλήρωσης και
παραλαβής

της

πράξης

θα

πρέπει

να

προσκοµιστούν

επιπλέον

των

παραδοτέων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος Οδηγού και τα
παραδοτέα που αφορούν στην ολοκλήρωση και παραλαβή της πράξης
(Κεφάλαιο2/2.3)
Υπενθυµίζεται ότι η έλλειψη ικανών παραδοτέων επιφέρει την µη πιστοποίηση
των αντίστοιχων δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

6.1 Γενικά

Η επαλήθευση-πιστοποίηση (έλεγχος) του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
πράξης

πραγµατοποιείται

στην

έδρα

του

∆ικαιούχου

από

Όργανο

Επαλήθευσης(ελέγχου) που απαρτίζεται κατά κανόνα από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ.
6.2 Στάδια ∆ιαδικασίας επιτόπιας επαλήθευσης Πράξης ∆ικαιούχου
Τα βασικά στάδια-βήµατα της επιτόπιας επαλήθευσης-πιστοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου κάθε πράξης (έργο) ∆ικαιούχου είναι :

1. Υποβολή Αιτήµατος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών από τον ∆ικαιούχο
µέσω του ΠΣΚΕ.
2. Παραλαβή Αιτήµατος και ∆ιενέργεια Ελέγχου από Εταίρο.
3. Ορισµός Οργάνου Επαλήθευσης και έκδοση σχετικής απόφασης από Εταίρο.
4. Προετοιµασία Επιτόπιας Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από Εταίρο
5. Ενηµέρωση ∆ικαιούχου για την Επιτόπια Επαλήθευση.
6. ∆ιενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από Εταίρο.
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7. Σύνταξη Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από Εταίρο µέσω του
ΠΣΚΕ.
8. Ενηµέρωση ∆ικαιούχου- Κοινοποίηση Έκθεσης και Καταχώρηση Πορισµάτων από
Εταίρο.
9. Ολοκλήρωση – Παραλαβή Πράξης.
Η επαλήθευση ανεξάρτητα τη χρονική περίοδο της πράξης που αφορά
(ενδιάµεση, τελική) συνίσταται:

•

Στην επαλήθευση –πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης(επένδυση)

•

Στην επαλήθευση-πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου της πράξης µε βάση
τα πρωτότυπα παραστατικά

•

Στην επιβεβαίωση της ορθότητας του αιτήµατος επαλήθευσης

•

Στην τεκµηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδροµής ελέγχου

•

Στην τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας (ιδιαίτερα στην επαλήθευση της
ολοκλήρωσης της πράξης).

Τα όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ δύναται να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο
κρίνουν απαραίτητο, για την τεκµηρίωση της καλής εκτέλεσης της πράξης και την
πλήρη συµµόρφωση αυτής µε τους όρους της απόφασης ένταξης και χρηµατοδότησής
της και του Οδηγού του Προγράµµατος.

Η επιτόπια επαλήθευση πραγµατοποιείται στην έδρα του ∆ικαιούχου κατόπιν γραπτής
ειδοποίησης. Από τη µεριά τους οι ∆ικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο
του οργάνου επαλήθευσης.
6.3

Επιχειρησιακή

Εφαρµογή

Υλοποίησης

της

∆ιαδικασίας

επιτόπιας

επαλήθευσης πράξης ∆ικαιούχου

Η επιτόπια επαλήθευση της κάθε πράξης στο πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
συνίσταται Στην Τεχνική(φυσικό αντικείµενο) και Οικονοµική Επαλήθευση-Πιστοποίηση
αυτής. Αναλυτικότερα :
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α) Τεχνική Επαλήθευση-Πιστοποίηση

Η τεχνική επαλήθευση - πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε επιτόπια επίσκεψη του
Οργάνου Επαλήθευσης. Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ µέρους του δικαιούχου
καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά
βάση προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

Λαµβάνοντας υπόψη:

•

την απόφαση ένταξης και χρηµατοδότησης της πράξης και τις τυχόν εγκεκριµένες
τροποποιήσεις αυτής

•

τη υποβληθείσα αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών του ∆ικαιούχου

•

τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και τα
λοιπά έντυπα και αποφάσεις της προκήρυξης του προγράµµατος

•

το σχετικό νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το πρόγραµµα
«Πράσινη Επιχείρηση 2010».

•

Τον παρόντα Οδηγό

το Όργανο Επαλήθευσης εξετάζει λεπτοµερώς τις ενέργειες της πράξης που υλοποίησε
ο

δικαιούχος

ελέγχοντας

τα

σχετικά

στοιχεία

που

τεκµηριώνουν

την

ορθή

υλοποίηση/ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου και την τήρηση των επιµέρους όρων
της απόφασης ένταξης και χρηµατοδότησης της πράξης. Επίσης εξετάζει τη
συµµόρφωση του ∆ικαιούχου µε τυχόν συστάσεις που έχουν γίνει από προγενέστερες
επαληθεύσεις στην πράξη από τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΕΠΑΕ ή/και σχετικών
θεσµικών εθνικών και κοινοτικών οργάνων (π.χ. ΕΥ∆-ΕΠΑΕ, ΥΠΑΑΝ, ΕΕ,…).
Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας ενέργειας της πράξης
υπολείπεται του αρχικού σχεδιασµού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιµάται
και σηµειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης της πράξης.
Εφόσον κατά την επαλήθευση διαπιστωθεί η ύπαρξη τροποποίησης για την
οποία δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτηµα τότε το Όργανο Επαλήθευσης προβαίνει,
εφόσον είναι εφικτό και ανάλογα µε το είδος της τροποποίησης, σε έλεγχο της
τροποποίησης και εν συνεχεία ενηµερώνει το ∆ικαιούχο για τον τρόπο εξέτασης και
αξιολόγησης του αιτήµατος µε τις τυχόν χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του
ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται τα αντίστοιχα βήµατα µε αυτά που
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περιγράφονται στη γενική διαδικασία τροποποιήσεων που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2
του παρόντα Οδηγού.

Επίσης σε περίπτωση επιτόπιας επαλήθευσης ολοκλήρωσης της πράξης εξετάζεται η
ύπαρξη τοποθέτησης της απαιτούµενης αναµνηστικής πλάκας σε εµφανές σηµείο του
∆ικαιούχου (επιχείρηση) σύµφωνα µε τον Καν. 1828/2006 (Βλέπε κεφάλαιο 6)
β) Οικονοµική Επαλήθευση-Πιστοποίηση

Η οικονοµική επαλήθευση-πιστοποίηση πραγµατοποιείται παράλληλα µε τη διενέργεια
της τεχνικής επαλήθευσης- πιστοποίησης.

Το Όργανο Επαλήθευσης κατά κύριο λόγο :

•

εξετάζει την επιλεξιµότητα των συγκεκριµένων πραγµατοποιηθεισών δαπανών, την
ορθότητα,

εγκυρότητα

και

νοµιµότητα

αυτών

καθώς

και

των

σχετικών

παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους.

•

ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή κατανοµή των
δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να
επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους. Το όργανο ελέγχου έχει το δικαίωµα
περικοπής εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν
εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές
ως προς το κόστος τους.

•

ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών
δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφει και σφραγίζει µε ειδική σφραγίδα, που φέρει
το τίτλο του προγράµµατος. Το όργανο ελέγχου ελέγχει και τα αντίστοιχα
τηρούµενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να επιβεβαιώσει
την ορθή εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων,
καρτέλες προµηθευτών, ηµερολόγια κλπ.) έκαστης δαπάνης της πράξης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στο Ερωτηµατολόγιο επιτόπιας
επαλήθευσης, το οποίο και συµπληρώνεται κατά την επί τόπια επαλήθευση και
φυλάσσεται στο φάκελο της πράξης.
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Σηµείωση : Εφόσον πρόκειται για επιτόπια επαλήθευση-πιστοποίηση ολοκλήρωσης
της πράξης το Όργανο ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο του δικαιούχου προκειµένου να
επαληθεύσει την ολοκλήρωση της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση
ένταξης και το συνηµµένο σε αυτήν Τεχνικό Παράρτηµα της πράξης που είναι
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης και χρηµατοδότησης της πράξης, στον
Οδηγό του Προγράµµατος και στην διοικητική αλληλογραφία µεταξύ του δικαιούχου και
του ΕΦΕΠΑΕ.
Με

την

ολοκλήρωση

της

επιτόπιας

επαλήθευσης,

πραγµατοποιείται

η

καταληκτική συνάντηση του Οργάνου Επαλήθευσης µε τους εκπρόσωπους του
∆ικαιούχου όπου το όργανο ελέγχου:

• Παρουσιάζει πιθανές ελλείψεις/προβλήµατα που διαπιστώθηκαν, καθώς και τους
τρόπους άρσης τους, εάν υπάρχουν καθώς επίσης ορίζει χρονοδιάγραµµα για την
διευθέτηση των τυχόν εκκρεµοτήτων που εντοπίστηκαν.

• Υπενθυµίζει ότι την τελική παραλαβή ή όχι του ελέγχου θα την πραγµατοποιήσει
ειδική ανεξάρτητη επιτροπή, κατόπιν βέβαια δικής του εισήγησης.

• Ενηµερώνει για την µελλοντική πορεία της έκβασης του πράξης (χρόνος και τρόπος
πληρωµής, κλπ).

• Υπενθυµίζει τις συµβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης µετά την επιτόπια
επαλήθευση/παραλαβή πράξης (τήρηση όλων των παραστατικών του έργου, τήρηση
αναµνηστικής πλακέτας, κλπ).

• Απαντά σε πιθανά ερωτήµατα του ∆ικαιούχου και των στελεχών του.
• Ενηµερώνει ότι µετά το πέρας του επιτόπου ελέγχου και την αποστολή των τυχόν
εκκρεµοτήτων που θα προκύψουν θα αποσταλεί επιστολή στο ∆ικαιούχο
συνοδευόµενη µε συγκεντρωτικό πίνακα πιστοποιηµένων δαπανών ανά κατηγορία
δαπάνης καθώς επίσης ότι η έκθεση επαλήθευσης που θα συντάξει θα είναι
προσβάσιµη µέσω του ΠΣΚΕ στο ∆ικαιούχο.

• Υπογράφει µαζί µε το ∆ικαιούχο τη βεβαίωση πραγµατοποίησης επιτόπιας
επαλήθευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ χρηµατοδοτεί τη χώρα µας µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων.
Παράλληλα µέσω του Καν. 1828/2006 η Ε.Ε. δίνει µεγάλη βαρύτητα στο γεγονός οι
πολίτες να γνωρίζουν όσοι ωφελούνται από προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται
από αυτήν, την συµβολή της Ε.Ε. στην ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης αλλά και της
χώρας µας γενικότερα .
Για το λόγο αυτό επιβάλει την ύπαρξη αναµνηστικών πινακίδων σε εµφανές
σηµείο της επιχείρησης και την διατήρηση της για τρία (3) χρόνια µετά την
παραλαβή του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ. Είναι µία υποχρέωση µε ελάχιστο
κόστος αλλά µε µεγάλη σηµασία και ωφέλεια για την επιχείρηση και τη χώρα
γενικότερα.
Ο τύπος, η µορφή και οι διαστάσεις της αναµνηστικής πλάκας είναι απλές , κατανοητές
και εύκολες.
Τις προδιαγραφές και το περιεχόµενο µπορείτε να τις αποκτήσετε από το διαδικτυακό
τόπο του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr/∆ράσεις/Πράσινη Επιχείρηση/Προδιαγραφές
Αναµνηστικής Πλάκας) καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του κάθε εταίρου (Για την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αρµόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η
∆ΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ)/Στοιχεία διαδικτυακού τόπου www.desm-os.gr).
Επισηµαίνεται ότι για το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ο τύπος της
αναµνηστικής πινακίδας είναι ο τύπος Α4.
Για οποιαδήποτε πρόβληµα σας παρουσιασθεί, απορία, ή οποιαδήποτε βοήθεια
χρειαστείτε, τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ είναι πάντοτε κοντά σας και στη διάθεσή σας
να σας βοηθήσουν.
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Α4. Πινακίδα µετά την ολοκλήρωση του έργου για πράξεις κρατικών ενισχύσεων

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΚΡΗΤΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
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1. Τεχνικές Προδιαγραφές
1.1 ∆ιαστάσεις / Βαρύτητα Στοιχείων

Η πινακίδα πρέπει να είναι σηµαντικού µεγέθους και να τοποθετείται σε ευδιάκριτο
σηµείο.
Η πινακίδα διαιρείται σε 3 µέρη:
 Το πάνω µέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% και περιέχει την Ελληνική σηµαία, το
Υπουργείο

Ανάπτυξης,

το

λογότυπο

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα, το λογότυπο του ΕΣΠΑ.
 Το ενδιάµεσο κοµµάτι καλύπτει το 50% της πινακίδας και περιέχει το όνοµα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, τα στοιχεία του έργου και της χρηµατοδότησης.
 Το κάτω µέρος της πινακίδας είναι το 25% και περιέχει το έµβληµα της ΕΕ, µε
αναφορά στο ∆ιαρθρωτικό Ταµείο (ολογράφως) και το µήνυµα που έχει επιλέξει η
∆ιαχειριστική Αρχή ¨η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης¨ (σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του Ε.Κ.1828/2006).
1.2 Εµβλήµατα

Τα εµβλήµατα που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην πινακίδα είναι αυτά της
Ελληνικής σηµαίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. συνηµµένα Παράρτηµα Ι του
Ε.Κ.1828/2006), το λογότυπο του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

1.3 Χρώµατα

Η πινακίδα είναι λευκή, έχει µπλε γράµµατα στο ίδιο χρώµα που αναφέρεται στις
τεχνικές προδιαγραφές της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.4 Υλικό Εφαρµογής

Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη µόνιµη
εγκατάσταση τους.
1.5 Γραµµατοσειρά

Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται σε τίτλους, χαρακτηρισµούς και µηνύµατα είναι η
Myriad Pro.
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1.6 Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι όπου αναφέρονται µπλε γράµµατα στον τίτλο του
έργου της πινακίδας, το χρώµα τους πρέπει να είναι απόχρωση Pantone Reflex Blue.
Αναφορικά µε το µήνυµα της ∆ιαχειριστικής Αρχής το χρώµα τους πρέπει να είναι για
το µπλε, Pantone 2748, R:0/G:68/B:141, C:100/M:76/Y:0/K:18 και για το πορτοκαλί,
Pantone 137, R:252/G:177/B:49, C:0/M:34/Y:91/K:0

η περιφέρεια στο επίκεντρο
της ανάπτυξης
Επισηµαίνουµε ότι η σηµαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις ακριβείς τεχνικές
προδιαγραφές του εµβλήµατος όπως αυτές περιγράφονται στο συνηµµένο παράρτηµα
ή στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΕΡΓΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

1. ∆ιαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό του Προγράµµατος την απόφαση ένταξης
και χρηµατοδότησης και τον Οδηγό υλοποίησης της πράξης(έργο) σας
Η προσεκτική µελέτη τους σας βοηθά να γνωρίζετε επακριβώς ποιες είναι οι
υποχρεώσεις σας. Η επίκληση της άγνοιας, εκ των υστέρων, δεν εκλαµβάνεται ως
δικαιολογία. Γενικότερα να έχετε πάντοτε γνώση όλων των εγγράφων που αφορούν
στην υλοποίηση του έργου σας.

2. Τηρήστε τα χρονοδιαγράµµατα
Όσο πιο συνεπείς είστε στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων τόσο διευκολύνετε την
έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης στην επιχείρησή σας.
3. ∆ώστε έµφαση στην έκδοση αδειών
Πολλές φορές η υλοποίηση του έργου σας καθυστερεί γιατί δεν υπάρχουν έγκαιρα οι
απαιτούµενες οικοδοµικές άδειες ή οι άδειες λειτουργίας που µπορεί να απαιτεί το
πρόγραµµα. Προσπαθήστε να τις εξασφαλίσετε έγκαιρα.

4. Προσοχή στα παραστατικά
Εστιάστε στο σωστό τρόπο έκδοσης και εξόφλησης των παραστατικών του έργου
σας. Μην παρερµηνεύετε τις σχετικές οδηγίες και τις υποχρεώσεις σας. ∆ώστε
προσοχή στις περιπτώσεις εκχώρησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης και σύναψης
δανειακής σύµβασης µε το αρµόδιο Τραπεζικό Ίδρυµα .Καλό είναι πάντα να ζητούµε
εξοφλητική απόδειξη για όλες τις δαπάνες µας.
5. Συνεργαστείτε µε τους προµηθευτές σας
∆ώστε προσοχή στην έγκαιρη απόκτηση των απαιτούµενων παραδοτέων που
περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
προµήθειας παγίων από το εξωτερικό και για πάγια καθαρής αξίας πάνω από
€70.000,00 κοιτώντας προσεκτικά το περιεχόµενό τους.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την υποβολή και το περιεχόµενο των
παραδοτέων του έργου σας
Το

πρόγραµµα

υπαγορεύει

πλήρως

ποια

παραδοτέα

(παραστατικά

και

δικαιολογητικά) είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της κάθε ενέργειας του έργου
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σας καθώς και το περιεχόµενό τους. ∆ώστε µεγάλη προσοχή στη λογιστική τήρηση
των παραστατικών του έργου.
5. Τεκµηριώστε τις τροποποιήσεις
Για οποιαδήποτε τροποποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου επικοινωνείτε πάντοτε
µε τα στελέχη του αρµόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. Μην προχωράτε σε
τροποποιήσεις που δεν έχουν κατ’ αρχή θετική έγκριση και που δεν είναι άριστα
τεκµηριωµένες.

6. Συνεργαστείτε µε τα στελέχη σας και τους εξωτερικούς σας συνεργάτες
∆ιατηρήστε συνεχή συνεργασία µε τα στελέχη της επιχείρησής σας, µε τον εξωτερικό
σύµβουλο που πιθανόν έχετε επιλέξει να σας υποστηρίξει και µε τον λογιστή σας. Η
µεταξύ σας αγαστή συνεργασία επιλύει προβλήµατα και συµβάλει καθοριστικά στην
επιτυχή υλοποίηση του έργου σας.
7. Οργανώστε τον φάκελό της αίτησης ελέγχου του έργου σας
Υποβάλλετε το αίτηση επαλήθευσης-πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου σας οργανωµένα και µε επιµέλεια. Έτσι κερδίζετε πολύτιµο
χρόνο για τον έγκαιρο έλεγχο του έργου σας αλλά και την εκταµίευση της
επιχορήγησης. Έργα που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις οδηγούνται σε
µεγάλες καθυστερήσεις ή ακόµη και σε απένταξη από το πρόγραµµα.
8. Συνεργαστείτε µε τους αρµόδιους ελεγκτές
Στον επί τόπου έλεγχο του έργου σας, είναι απαραίτητο να είναι παρόντες ο
υπεύθυνος έργου της επιχείρησής σας, ο σύµβουλος (εφόσον έχετε επιλέξει) σας και
ο υπεύθυνος του λογιστηρίου. Συνεργαστείτε αρµονικά µε τους ελεγκτές και µη
διστάσετε να τους αναφέρετε τα προβλήµατα που αντιµετωπίσατε ή τις τυχόν
εσφαλµένες επιλογές σας.
9.

Κρατήστε αρχείο
Φροντίστε να τηρείτε αρχείο µε τα αντίγραφα όλων των εγγράφων και της
αλληλογραφίας του έργου. Μην καταστρέψετε πρωτότυπα παραστατικά µέχρι την
ηµεροµηνία που αναφέρει ο οδηγός προγράµµατος.
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10. Ζητήστε τα αποτελέσµατα από τον φορέα
Μετά τον έλεγχο του έργου, ζητήστε από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα αποτελέσµατα
του/των ελέγχου/ελέγχων που έλαβαν χώρα καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα µε τον
τελικό προϋπολογισµό του έργου που πιστοποιήθηκε καθώς και την αναλογούσα
δηµόσια χρηµατοδότηση που δικαιούσθε να λάβετε.
11. Τηρήστε τις υποχρεώσεις σας µετά την παραλαβή του έργου σας Γνωστοποιείτε τις τυχόν αλλαγές
Ακόµη και µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή από τον ΕΦΕΠΑΕ του έργου σας,
είστε υποχρεωµένοι να γνωστοποιήσετε στον ΕΦΕΠΑΕ τις τυχόν αλλαγές που
πραγµατοποιήσατε. Σηµειώστε ότι το έργο µπορεί να ελεγχθεί και από άλλα
ελεγκτικά όργανα (Ε.Ε., αρµόδια Υπουργεία, κ.α.) µέχρι την ολοκλήρωση του
συνόλου του προγράµµατος.
12. Προωθήστε τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Είναι σηµαντικό στις επιχειρηµατικές σας δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
να αναφέρετε και να κάνετε γνωστό ότι η χρηµατοδότηση του έργου σας
υλοποιήθηκε(ή πραγµατοποιήθηκε) µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
άλλωστε είναι το νόηµα της υποχρεωτικής ανάρτησης της αναµνηστικής πλάκας σε
εµφανές σηµείο της επιχείρησής σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ)
Η καταβολή της ενίσχυσης (∆ηµόσιας Χρηµατοδότηση) που θα λάβετε υπό τη µορφή
επιχορήγησης για την πράξη (έργο) που έχετε υλοποιήσει θα εκταµιεύεται από τον
ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ για το
πρόγραµµα στον εταιρικό λογαριασµό της επιχείρησης σας που έχετε δηλώσει µε
σχετική Υ.∆. στον ΕΦΕΠΑΕ.
Η καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 15
του Οδηγού του Προγράµµατος.
Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι η καταβολή της δηµόσιας
χρηµατοδότησης δεν µπορεί να λαµβάνει χώρα στις περιπτώσεις που υπάρχει
απόφαση παρακράτησης υπέρ του ∆ηµοσίου για οποιαδήποτε λήψη της. Στην
περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος είναι υποχρεωµένος να τακτοποιήσει άµεσα τις
οφειλές του προκειµένου να εισπράξει την ∆ηµόσια Χρηµατοδότησης για την
πράξη (έργο) που υλοποίησε.
Επίσης

στην

περίπτωση

εκχώρησης

της

δηµόσιας

χρηµατοδότησης

υποχρεωτικά ο ∆ικαιούχος πρέπει να αποστέλλει σε συνεργασία µε την Τράπεζα
στην οποία έγινε η πράξη εκχώρησης σχετικό έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο
θα δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασµός που θα κατατεθεί το ποσό της
εκχώρησης.
Η

ενηµέρωση

του

∆ικαιούχου

για

την

λήψη

της

ενίσχυσης(∆ηµόσια

Χρηµατοδότηση/Επιχορήγηση) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΕΦΕΠΑΕ ενώ η
υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα γίνεται πρώτο ηλεκτρονικά µέσω του
ΠΣΚΕ και κατόπιν αποστέλλοντας σε έντυπη µορφή το αίτηµα µαζί µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την καταβολή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης.

ΕΦΕΠΑΕ

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) ΣΑΣ
Οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου

περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 15 του

Οδηγού του Προγράµµατος.

Για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών ο ∆ικαιούχος αποστέλλει σε συγκεκριµένα
χρονικά διαστήµατα Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων
αυτών. Περαιτέρω εξειδίκευση των εν λόγω υποχρεώσεων θα υπάρξει

από τον

ΕΦΕΠΑΕ κατόπιν αποστολής συγκεκριµένων οδηγιών από την Αναθέτουσα Αρχή
(Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης ΕΠΑΝ ΙΙ).

Ιδιαίτερη προσοχή ο ∆ικαιούχος πρέπει να δώσει στην ικανοποίηση της υποχρέωσης
που αφορά στη διατήρηση της απασχόλησης.

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του προγράµµατος :

«Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για χρονικό διάστηµα ενός (1)
έτους από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου είναι υποχρεωµένες
να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της
πρότασης. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω
υποχρέωσης επιστρέφεται µέρος της ενίσχυσης ή µη ανάλογα µε τον τύπο της
παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης (σε
περίπτωση διαπίστωσης σηµαντικής αρνητικής απόκλισης που ξεπερνά το 20%, τότε ο
επενδυτής υποχρεούται να επιστρέψει το 10% της δηµόσιας επιχορήγησης που του έχει
καταβληθεί). Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε επιχείρηση
υπολογίζεται και ελέγχεται µε βάση τις θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης
Εργασίας και το σχετικό έντυπο Ε7 της επιχείρησης».
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Mε βάση τα παραπάνω και κατόπιν διευκρινήσεων της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ, ο έλεγχος θα
γίνεται για κάθε µήνα από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης έως την
ηµεροµηνία µετά την παρέλευση ενός έτους, από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της πράξης.

Κατά συνέπεια ο ∆ικαιούχος πρέπει να διατηρεί για ένα ολόκληρο έτος από την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης(έργο) του, τους εργαζόµενους (σε ΕΜΕ) που είχε
στην ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.

Ως ακριβής ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης είναι η ηµεροµηνία που ο ∆ικαιούχος
έχει πλήρως καλύψει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το πρόγραµµα όπως
αυτές ρητά αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράµµατος και στο κεφάλαιο 2/2.3 του
παρόντος Οδηγού.

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε επί τόπου µετάβαση οργάνου επαλήθευσης, είτε µε
διοικητική επαλήθευση κατόπιν αποστολής των στοιχείων από το ∆ικαιούχο.

Για τη διατήρηση του αριθµού των απασχολουµένων πρέπει να προσκοµιστούν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: :

α) Για την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (2010) :
•

Έντυπα Ε7 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

•

Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας 2010

•

Σφραγισµένη Mισθοδοτική Κατάσταση

•

Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις

•

Οτιδήποτε χρήσιµο στοιχείο και δικαιολογητικό απαιτείται για την πληρότητα του
ελέγχου.

β) Για τον έλεγχο κάθε µηνός την ηµεροµηνία που αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της πράξης του ∆ικαιούχου
•

Πρόσφατο Έντυπο Ε7 (για την τελευταία διαχειριστική χρήση)

•

Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας

•

Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις

•

Αναγγελίες προσλήψεων

•

Αντίγραφα από βιβλία νεοπροσλαµβανοµένων
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•

Σφραγισµένες µισθοδοτικές καταστάσεις

•

Οτιδήποτε χρήσιµο στοιχείο και δικαιολογητικό για την πληρότητα του
ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η αποστολή των αιτηµάτων τροποποίησης και των αιτηµάτων επαλήθευσηςπιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου σας κατόπιν της
ηλεκτρονικής υποβολής τους µέσω του ΠΣΚΕ θα γίνεται στη διεύθυνση του κάθε
εταίρου στου οποίου τη γεωγραφική ευθύνη ανήκετε.
(Αναλυτικά

στοιχεία

αρµόδιου

εταίρου

Επωνυµία/∆ιεύθυνση/Στοιχεία

Επικοινωνίας/Αρµόδιος Υπεύθυνος)
Παράδειγµα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αρµόδιος
εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ είναι η ∆ΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ).

ΠΡΟΣ
∆ΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Απ. Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλ. : 25310 72388, 35916
Fax: 25310 72328
www.desm-os.gr
Yπεύθυνη κα. Καφετζή Ξένια
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»
Επίσης στους αρµόδιους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ µπορείτε να απευθυνθείτε για
οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, πληροφορία και επισήµανση σχετικά µε την
υλοποίηση του έργου σας.
Tέλος, σας ενηµερώνουµε ότι ο ΕΦΕΠΑΕ θα σας παρέχει πλήρη ενηµέρωση για τυχόν
αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν στην υλοποίηση της πράξης σας και
εξειδικεύουν ή/και τυχόν τροποποιούν το περιεχόµενο του παρόντος Οδηγού.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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