From: Ευθύμιος Τσιατούρας <etsiatouras@mou.gr>
Sent: Tuesday, November 17, 2020 12:14 PM
To: info@geotee.gr
Subject: Μέτρο 4.1: Προσαρμογή αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης έως 50%

Συνάδερφοι, το επόμενο κείμενο απευθύνεται προς τους μελετητές και
κοινοποιείται και στους συναδέρφους των ΔΑΟΠ – ΔΑΟΚ για να λάβουν γνώση
της οδηγίας.
Λόγω της πρόβλεψης για τη δυνατότητα αναβολής διενέργειας επιτόπιων
ελέγχων, δημιουργείται πρόβλημα στις υποβολές αιτήσεων πληρωμής για έργα
του υπομέτρου 4.1 που έχουν μια εγκεκριμένη επενδυτική δαπάνη μεγάλου
ποσού και άλλες μικρότερων ποσών, διότι δεν μπορούν να περιορίσουν την
αιτούμενη δημόσια δαπάνη στο 50% της συνολικής ώστε να παραληφθούν οι
αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες χωρίς επιτόπιο έλεγχο.
Για τη διευκόλυνση αυτών των περιπτώσεων μπορείτε, όπου απαιτείται, να
υποβάλλετε αίτηση μερικής υλοποίησης, δηλαδή αίτηση πληρωμής για μέρος
της επενδυτικής δαπάνης. Η αίτηση μερικής υλοποίησης προβλέπεται ήδη στην
ΥΑ 13158/2017 για επενδύσεις που έχουν διακριτές και αυτοτελείς φάσεις
υλοποίησης (κτιριακά και κατασκευές) ή για επενδύσεις που
πραγματοποιούνται εν μέρει και είναι πλήρως λειτουργικές (φυτείες).
Για την υποβολή αίτησης μερικής υλοποίησης για μηχάνημα ή άλλη επενδυτική
δαπάνη, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Επιλέγετε την αιτούμενη επενδυτική δαπάνη (π.χ. ελκυστήρας) και
προσαρμόζετε την τιμή μονάδας στη καρτέλα IV.1 ώστε να προκύπτει το
αιτούμενο ποσό που μπορεί να παραληφθεί χωρίς επιτόπιο έλεγχο,
δηλαδή ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ x ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ≤ 50% x
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ.
2. Εισάγετε στη καρτέλα IV.2 το παραστατικό δαπάνης (ΤΙΜ, ΤΔΑ, κ.ά.) και
δηλώνετε στο πεδίο ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ το
αιτούμενο ποσό όπως προσαρμόστηκε προηγουμένως. Το ίδιο ποσό
εισάγετε και στο πίνακα σύνδεσης παραστατικού και δαπάνης IV.2.

3. Το ποσό στη ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ στη καρτέλα IV.2 πρέπει
να είναι αυτό που αναφέρεται στο παραστατικό και δεν προσαρμόζεται
στο αιτούμενο. Η ποσότητα δεν μεταβάλλεται.
4. Το παραστατικό δαπάνης πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένο, δηλαδή
εξοφλημένο για την συνολική καθαρή αξία πλέον τον ΦΠΑ, όπως
αναγράφονται επί τιμολογίου (διαφορετικά αμφισβητείται η κυριότητα).
Τα εξοφλητικά παραστατικά καταχωρίζονται στη καρτέλα V.1 και
συσχετίζονται με τα παραστατικά δαπάνης στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ της
καρτέλας V.1, σύμφωνα με τον Οδηγό υποβολής αιτήσεων πληρωμής
4.1

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να υποβάλετε πρώτο αίτημα πληρωμής για το
ποσό που επιτρέπεται χωρίς την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και σε επόμενο
αίτημα πληρωμής να συμπεριλάβετε την ίδια επενδυτική δαπάνη για το
υπολειπόμενο ποσό.
Στο επόμενο αίτημα θα υποβάλετε το ίδιο τιμολόγιο και τα ίδια εξοφλητικά και
θα ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες για την υπολειπόμενη αξία της
επενδυτικής δαπάνης όπως θα εμφανίζεται μετά την εκκαθάριση του πρώτου
αιτήματος πληρωμής στο πίνακα VI.2 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. Η αιτούμενη ποσότητα θα είναι πάλι η
ίδια, δηλαδή της ακέραιας επένδυσης (π.χ. για μηχάνημα η ποσότητα θα είναι 1
ΤΜΧ και στα δύο αιτήματα πληρωμής).
Στο δεύτερο αίτημα πληρωμής θα εμφανιστούν δύο προειδοποιητικά μηνύματα
για την υπέρβαση της εγκεκριμένης ποσότητας και για την υποβολή του ίδιου
τιμολογίου που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Μπορείτε να οριστικοποιήσετε το
αίτημα αγνοώντας αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα.
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