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Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων                               

Αθήνα, 12-10-2015 

Ροή χρηματοδότησης πράξεων 

Αβδελάς Λαμπράκης, Μονάδα Α, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ  
(πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) 



Δομή Παρουσίασης 

 

• Εγγραφή πράξεων σε ΣΑΕ (ΠΔΕ) 

• Ορισμός Διαχειριστή Έργου (υπόλογος) 

• Είδη πληρωμών 

• Είδη συμβάσεων 

• Δικαιολογητικά πληρωμών 



Εγγραφή πράξεων σε ΣΑΕ 

Η Εγγραφή των πράξεων στη ΣΑΕ 075/8 έχει 
ολοκληρωθεί 

• Προκαθορισμένη πράξη:  

Εγγραφή στη ΣΑΕ 075/8 

ΑΔΑ:7Α50465ΦΘΘ-ΑΗΕ 06/03/2015 

 

• 12 Πράξεις: Εγγραφή στη ΣΑΕ 075/8 

ΑΔΑ:6ΨΒΜ465ΦΘΘ-ΠΜ7 14/09/2015 

 

 



Εγγραφή πράξεων σε ΣΑΕ 

 

Για εταίρους Φορείς Δημοσίου η πράξη 
εγγράφεται σε πλέον της μιας ΣΑΕ 

 

 



Ορισμός Διαχειριστή 

Για Δήμους – Περιφέρειες (Αρθρο 7 παρ. 5 ΚΥΑ 
46274/22-9-14 (ΦΕΚ Β 2573) :  
• Απαιτείται αίτηση του ΦΥ προς την Οικονομική 

Υπηρεσία ΥΠΕΝ 
• Διαχειριστής ορίζεται, από το ΥΠΕΝ, ο Δήμος ή η 

Περιφέρεια 
• Δήμος ή Περιφέρεια ορίζουν υπεύθυνο  

λογαριασμού 
• Ο υπεύθυνος λογαριασμού πληρώνει την πράξη 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ  

 
 



Ορισμός Διαχειριστή 

Για λοιπούς ΦΥ:  

• Διαχειριστής έργου ορίζεται η Οικονομική 
Υπηρεσία του ΥΠΕΝ 

• Η Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΕΝ ορίζει 
υπεύθυνο λογαριασμού 

• Ο υπεύθυνος λογαριασμού πληρώνει την πράξη 
σε λογαριασμό εμπορικής τράπεζας του ΦΥ 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ  

 

 



Είδη Πληρωμών 

 

• Προκαταβολή  

• Ενδιάμεσες πληρωμές 

• Αποπληρωμή 

 

 



Είδη Συμβάσεων (Υποέργα) 

Για Δήμους - Περιφέρειες:  

• Δημόσια Σύμβαση (έργα, προμήθειες, μελέτες) 

• Δεν προβλέπεται προκαταβολή στον ΦΥ 

• Προβλέπεται βάσει σύμβασης προκαταβολή στον 
ανάδοχο 

• Αποπληρωμή αναδόχου 

• Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• Όλα τα είδη των πληρωμών 

 



Είδη Συμβάσεων (Υποέργα) 

Για λοιπούς ΦΥ:  

• Δημόσια Σύμβαση (έργα, προμήθειες, μελέτες) 

• Δεν προβλέπεται προκαταβολή στον ΦΥ 

• Προβλέπεται βάσει σύμβασης προκαταβολή στον 
ανάδοχο 

• Αποπληρωμή ΦΥ  

• Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• Όλα τα είδη των πληρωμών 

 

 

 



Εκτέλεση με ιδία μέσα (2-5 πληρωμές) 

• Προκαταβολή 30% του ΠΥ 

• 1η ενδιάμεση πληρωμή (25%) δαπάνες ≥ 25% 
(Σύνολο 55%) 

• 2η ενδιάμεση πληρωμή (25%) δαπάνες ≥ 50% 
(Σύνολο 80%) 

• 3η ενδιάμεση πληρωμή (10%) δαπάνες > 80% 
(Σύνολο έως 90%) 

• Αποπληρωμή ≥ 10% (Σύνολο ≤100%) 

 

 



Διαδικασία - Δήμοι – Περιφέρειες  

Για Δήμους – Περιφέρεια:  Ο ΦΥ  

1. Αιτείται την κατανομή πίστωσης με αίτηση στο 
Διαχειριστή (υπόλογο) & την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 

2. Υποβάλλει στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 

• Δημόσια Σύμβαση (έργα, προμήθειες, μελέτες) 

Σύμβαση & Αντίγραφο παραστατικών αναδόχου 

• Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

Πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αναλύονται στη συνέχεια 
για όλους του ΦΥ 

 

 



3. Υποβάλλει τα δικαιολογητικά στον Διαχειριστή 
(υπόλογο) 
• Δημόσια Σύμβαση (έργα, προμήθειες, μελέτες) 

• ΚΥΑ 46274/22-9-14 (ΦΕΚ Β 2573) Άρθρο 7 & 12 α, β 

• Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 
• ΚΥΑ 46274/22-9-14 (ΦΕΚ Β 2573) Άρθρο 7 & 12 γ 

Για την επιλεξιμότητα των δαπανών δείτε ΟΔΗΓΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

• Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ αποστέλλει σύμφωνο γνώμης για 
την πληρωμή στον Διαχειριστή (υπόλογο) 

• Ο υπεύθυνος λογαριασμού εκτελεί την πληρωμή 

 

 

Διαδικασία - Δήμοι – Περιφέρειες  



Διαδικασία – Λοιποί ΦΥ 

Για λοιπούς ΦΥ:  Ο ΦΥ  

1. Aιτείται την κατανομή πίστωσης με αίτηση στην 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 

2. Yποβάλλει στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 

• Δημόσια Σύμβαση (έργα, προμήθειες, μελέτες) 

• Σύμβαση & αντίγραφο παραστατικών αναδόχου  

• Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• Πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αναλύονται στη 
συνέχεια για όλους του ΦΥ 

 

 

 



Διαδικασία – Λοιποί ΦΥ 

3. Υποβάλλει τα δικαιολογητικά στον Διαχειριστή 
(υπόλογο) 
• Δημόσια Σύμβαση (έργα, προμήθειες, μελέτες) 

• Δικαιολογητικά ΚΥΑ 46274/22-9-14 (ΦΕΚ Β 2573) Άρθρο 
7 & 12 α, β 

• Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 
• Δικαιολογητικά ΚΥΑ 46274/22-9-14 (ΦΕΚ Β 2573) Άρθρο 

7 & 12 γ 

Για την επιλεξιμότητα των δαπανών δείτε ΟΔΗΓΟ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΧΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

 

 

 



• Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ αποστέλλει σύμφωνο γνώμης 
για την πληρωμή στον διαχειριστή (υπόλογο) 

• Ο υπεύθυνος λογαριασμού εκτελεί την 
πληρωμή 

 

 

Διαδικασία – Λοιποί ΦΥ 



Πρόσθετα δικαιολογητικά - Όλοι οι ΦΥ 

Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• Προκαταβολή (30%) 
• Έγγραφο στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (εκτός Δήμων 

– Περιφερειών) 

• Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου & 
τελευταία μεταβολή για όλους τους Έλληνες Εταίρους 

• Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα 

• Σύμφωνο συνεργασίας (εφόσον υφίστανται εταίροι) που 
περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 της ΥΠΑΣΥΔ 
(12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12-3-2014 ΦΕΚ Β 781) 

 



Πρόσθετα δικαιολογητικά - Όλοι οι ΦΥ 

Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• 1η Ενδιάμεση Πληρωμή (25% αθροιστικά 55%) 
• Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα (σε περίπτωση 

τροποποίησης) 

• Κατάλογο δαπανών ≥ 25% (εφόσον δεν έχουν περιληφθεί σε 
ήδη υποβληθέν μηνιαίο Δελτίο) 

• Παραστατικά εξόφλησης δαπανών ≥ 25% (εφόσον δεν έχουν 
περιληφθεί σε ήδη υποβληθέν μηνιαίο Δελτίο) 

• Αντίγραφο παραδοτέων (εφόσον προβλέπονται παραδοτέα 
έως την ημ/νια υποβολής της αίτησης πληρωμής) 
 

 



Πρόσθετα δικαιολογητικά - Όλοι οι ΦΥ 

Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• 2η Ενδιάμεση Πληρωμή (25% αθροιστικά 80%) 
• Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα (σε περίπτωση 

τροποποίησης) 

• Κατάλογο δαπανών ≥ 50% (εφόσον δεν έχουν περιληφθεί σε 
ήδη υποβληθέν μηνιαίο Δελτίο) 

• Παραστατικά εξόφλησης δαπανών ≥ 50% (εφόσον δεν έχουν 
περιληφθεί σε ήδη υποβληθέν μηνιαίο Δελτίο) 

• Αντίγραφο παραδοτέων (εφόσον προβλέπονται παραδοτέα 
έως την ημ/νια υποβολής της αίτησης πληρωμής) 
 

 



Πρόσθετα δικαιολογητικά - Όλοι οι ΦΥ 

Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• 3η Ενδιάμεση Πληρωμή  

(έως 10% αθροιστικά ≤ 90%) 

• Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα (σε περίπτωση τροποποίησης) 

• Κατάλογο δαπανών > 80% (εφόσον δεν έχουν περιληφθεί σε ήδη 
υποβληθέν μηνιαίο Δελτίο) 

• Παραστατικά εξόφλησης δαπανών > 80% (εφόσον δεν έχουν 
περιληφθεί σε ήδη υποβληθέν μηνιαίο Δελτίο) 

• Παραστατικά πλέον του 80% του Π/Υ  

• Αντίγραφο παραδοτέων (εφόσον προβλέπονται παραδοτέα έως 
την ημ/νια υποβολής της αίτησης πληρωμής) 

 

 



Πρόσθετα δικαιολογητικά - Όλοι οι ΦΥ 

Εκτέλεση με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) 

• Αποπληρωμή (≥10% αθροιστικά ≤100%) 

• Πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και 
παραλαβή της πράξης 

• Δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά (εφόσον 
τα δικαιολογητικά - παραστατικά αναδόχων - 
υποβάλλονται για την ολοκλήρωση της πράξης) 

 
 

 



 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 
Ε.Δ. Ε.Σ.Π.Α. Υ.Π.ΕΝ. 

ΑΒΔΕΛΑΣ Λαμπράκης 

Ευρυτανίας και Ιτέας 2 

Τηλ.: 213-1500967 

Email: lavdelas@mou.gr 
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