ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Διαδικασία Δ2: Παρακολούθηση Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου
1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ωριμότητας των χρηματοδοτούμενων από το
Ταμείο Ανάκαμψης Έργων και η παρακολούθηση της προόδου ενεργειών ωρίμανσης όσων βρίσκονται
σε στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης, την απόφαση υλοποίησης με Ίδια Μέσα ή την έκδοση
της Εγκριτικής Απόφασης για τις ενισχύσεις.
Η ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης προκειμένου να αποκτήσει γνώση και να
διαμορφώσει μία πλήρη εικόνα σχετικά με την ωριμότητα του Έργου και την προοπτική υλοποίησης
και ολοκλήρωσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονικού προγραμματισμού.
2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται για έργα που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και βρίσκονται σε στάδιο πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή την
έκδοση Εγκριτικής Απόφασης για τις ενισχύσεις. Δεν απαιτείται επομένως για τα έργα που πιθανόν να
έχουν συμβασιοποιηθεί κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου.
3. Περιγραφή
Με την παρούσα Διαδικασία επιδιώκεται, μέσω της επεξεργασίας στοιχείων του Έργου που
προηγούνται της υπογραφής της Σύμβασης, η απόκτηση γνώσης από την ΕΥΣΤΑ σχετικά με την
ωριμότητα του Έργου και η έγκαιρη ενημέρωσή της για τα προβλήματα που ανακύπτουν στα
επιμέρους στάδια, προκειμένου να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες που θα επιτρέψουν την
επίτευξη των σχετικών Οροσήμων, όπως αυτά ορίζονται στο ΕΣΑΑ.

3.1 Ενημέρωση του Δελτίου Ωρίμανσης
Κατά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου, ο ΦΥ, καταχωρεί πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες
ωρίμανσης που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες υλοποίησής των
ενεργειών που υπολείπονται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την ένταξη του Έργου, ο ΦΥ
ενημερώνει την ΕΥΣΤΑ για την πρόοδο της υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών στο ΟΠΣ με
καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης [Έντυπο Δ2_Ε1] και
έκτοτε παρέχει συνεχή πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης, που είναι
απαραίτητες για την έναρξη της υλοποίησης του Έργου, εφόσον τα καταχωρούμενα στοιχεία δεν
επιφέρουν αλλαγές στην προβλεπόμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης του έργου, όπως έχει δηλωθεί
στο ΤΔΕ, αλλιώς υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ. Οι περισσότερες ενέργειες ωρίμανσης
ολοκληρώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αλλά κάποιες, όπως η απόκτηση
γης/απαλλοτριώσεις, δύνανται να εξελίσσονται και μετά.
Κατά την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης, και εφόσον οι εν λόγω ενέργειες δεν εξελίσσονται ομαλά,
οι ΦΥ ή/και τα Υπουργεία Ευθύνης οφείλουν να αποτυπώνουν στο Δελτίο Προόδου Ενεργειών
Ωρίμανσης τα τυχόν προβλήματα ή εμπλοκές που παρουσιάστηκαν, τα μέτρα αντιμετώπισής τους,
καθώς και τις νέες ημερομηνίες που οι ενέργειες ωρίμανσης θα ολοκληρωθούν.
Ο ΦΥ οφείλει να ενημερώνει το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Έργου μια φορά μήνα καθώς
και κάθε φορά που:
✓

μία ενέργεια δεν επιτυγχάνεται εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, προκειμένου
να δηλωθεί η νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής της (εφόσον δεν επιφέρει αλλαγές
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στις ημερομηνίες συμβασιοποίησης του έργου στο ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0, αλλιώς υποβάλλει αίτημα
τροποποίησης του ΤΔΕ),
✓

παρουσιάζεται πρόβλημα ή εμπλοκή στην υλοποίησή της.

Η ενημέρωση της προόδου των ενεργειών ωρίμανσης, αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης της
υλοποίησης των έργων και συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς:
✓

το χρόνο υλοποίησης των επιμέρους σταδίων των ενεργειών ωρίμανσης,

✓

το συνολικό χρόνο για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών,

✓

το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του Έργου.

Κατά τη δημιουργία του δελτίου ωρίμανσης στο ΟΠΣ, οι ενέργειες ωρίμανσης θα ενημερώνονται με
την τελευταία τους κατάσταση και θα βεβαιώνονται από το Υπουργείο Ευθύνης.
Η ΕΥΣΤΑ παρακολουθεί την πρόοδο των ενεργειών ωρίμανσης του Έργου λαμβάνοντας υπόψη το
περιεχόμενο του Τεχνικού Δελτίου Έργου, της Απόφασης Έγκρισης και τα δεδομένα που προκύπτουν
από την ενημέρωση των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣ, επισημαίνει τυχόν καθυστερήσεις και εφόσον
κριθεί απαραίτητο, δύναται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά
στοιχεία. Η αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ αποτυπώνεται στην ενότητα Η του Δελτίου Προόδου Ενεργειών
Ωρίμανσης.
Η εξέταση της προόδου του Έργου συνεπικουρείται από αυτόματες ειδοποιήσεις (alerts) μέσω του
ΟΠΣ ΤΑ για τις κρίσιμες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των ενεργειών ωρίμανσης.

3.2 Βασικές κατηγορίες των ενεργειών ωρίμανσης
i.

Απόκτηση γης/απαλλοτριώσεις

Περιλαμβάνονται τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης (Έγκριση κτηματολογίου,
κήρυξη απαλλοτρίωσης, καθορισμός προσωρινών τιμών, παρακατάθεση κλπ).
Οι ενέργειες για απόκτηση γης/απαλλοτριώσεις, δύνανται να εξελίσσονται και μετά την υπογραφή της
σύμβασης. Ο ΦΥ πρέπει να συμπληρώσει την εξέλιξη των επιμέρους σταδίων της εν λόγω ενέργειας,
ακόμα και στην περίπτωση που οι απαλλοτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί για το Έργο.
ii.

Απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες

Στις ενέργειες ωρίμανσης περιλαμβάνονται οι διοικητικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για
την υλοποίηση του Έργου όπως η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομική άδεια, έγκριση περιβαλλοντικών
όρων κλπ), η έκδοση εγκρίσεων (π.χ. από αρχαιολογική υπηρεσία, εγκριτικές αποφάσεις μελετών,
περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες κλπ), άλλες προαπαιτούμενες ενέργειες (έκδοση
Υπουργικών Αποφάσεων, προγραμματικές συμβάσεις, έλεγχος για την ύπαρξη δικτύων κοινής
ωφέλειας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή μεταφοράς τους) κλπ. Στις ενέργειες αυτές
εμπίπτουν και οι διοικητικές ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει ο ΦΥ, όπως αποφάσεις συλλογικών
οργάνων κλπ.
Επιπλέον, ο ΦΥ πρέπει να ενημερώνει το Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης σχετικά με την
έναρξη και λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης του σχεδίου της Διακήρυξης, καθώς και με τις
πληροφορίες σχετικά με αυτή, όπως ο σύνδεσμος στο ΕΣΗΔΗΣ και στη σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης κλπ.
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Για την παρακολούθηση των προκαταρκτικών σταδίων/διαδικασιών στο πλαίσιο υλοποίησης των
νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων του ΕΣΑΑ, το Αρμόδιο Υπουργείο καταγράφει στο Δελτίο Προόδου
Ενεργειών Ωρίμανσης τις ενέργειες που πρόκειται να λάβουν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού
Νόμου όπως η διαβούλευση, το σχέδιο Νόμου, η αιτιολογική έκθεση κ.α.

Έργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων

iii.

Οι ενέργειες αφορούν τις διαδικασίες ανάληψης νομικής δέσμευσης με τα επιμέρους στάδια εξέλιξής
της, όπως ενδεικτικά:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

σχέδιο της περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξης) που θα αποσταλεί στην EE, της διακήρυξης
και των λοιπών τευχών διαγωνισμού (ενδεικτικά για κατασκευές έντυπο οικονομικής
προσφοράς, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχν. προδιαγραφές και τα
παραρτήματά τους, τεχν. περιγραφή, προϋπολογισμός μελέτης, εγκεκριμένες μελέτες) και
υποβολή τους στην ΕΥΣΤΑ για έγκριση
δημοσίευση προκήρυξης (σε ΕΕ/ΚΗΜΔΗΣ) και έναρξη διενέργειας διαγωνισμού
λήξη υποβολής προσφορών
καταχώριση στοιχείων οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων
αποσφράγιση προσφορών (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών
προσφορών, αποσφράγιση οικονομικών προσφορών)
απόφαση κατακύρωσης
προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο (όπου απαιτείται ή έπειτα από αίτημα της
Αναθέτουσας Αρχής)
υποβολή σχεδίου σύμβασης στην ΕΥΣΤΑ για έγκριση
πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης
υπογραφή σύμβασης
πιθανή προσφυγή κατά διακήρυξης ή αποφάσεων της αναθέτουσας κατά τα παραπάνω στάδια
(εντός 10 ημερών από την κοινοποίησή τους στους οικονομικούς φορείς)

Η ενημέρωση των ενεργειών ανάληψης νομικής δέσμευσης που αφορούν στις ημερομηνίες
υποβολής τευχών δημοπράτησης και σχεδίου σύμβασης και των εγκρίσεών τους από τη ΕΥΣΤΑ
γίνεται αυτόματα και δεν απαιτείται πρόσθετο Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης . Για τα
υπόλοιπα επί μέρους στάδια εξέλιξης της διαγωνιστικής διαδικασίας (δημοσίευση προκήρυξης και
διενέργειας διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης) ενημερώνεται/ συμπληρώνεται το Δελτίο
Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης από το ΦΥ με βεβαίωση του Υπουργείου Ευθύνης.

Έργα που υλοποιούνται μέσω πρόσκλησης (Ενισχύσεις)

iv.

Οι ενέργειες ωρίμανσης έργων που υλοποιούνται μέσω προσκλήσεων περιλαμβάνουν τις σχετικές
ανά περίπτωση ενημερώσεις του Δελτίου Ωρίμανσης, όπως ενδεικτικά:
•
•
•
•
•
•

ενέργειες ανάπτυξης/υλοποίησης νέου πληροφοριακού
συστήματος ή αναμόρφωση
υφιστάμενου για την υποδοχή των αιτήσεων
προκαταρκτικές διαδικασίες πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης
υποβολή σχεδίου πρόσκλησης στην ΕΥΣΤΑ για έγκριση
υποβολή σχεδίου πρόσκλησης στην ΑΜΚΕ/ΚΕΜΚΕ για γνωμοδότηση
υποβολή κοινοποίησης στην ΕΕ για έγκριση, όπου απαιτείται
δημοσίευση πρόσκλησης σε ωφελούμενους
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•
•

έναρξη – λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣ του ΦΥ
εγκριτική απόφαση

Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα/εμπλοκές κατά την εξέλιξη των ενεργειών ωρίμανσης
αυτές αναφέρονται και περιγράφονται από το Φορέα Υλοποίησης ή/και το Υπουργείο Ευθύνης στην
Ενότητα «Η. Προβλήματα/Εμπλοκές» του Δελτίου Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης (Έντυπο Δ2_Ε1
Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης).
5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός

Περιγραφή

Δ2_Ε1:

Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης
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