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Δηζαγωγή
Κε ην άξζξν 18, § 3β ηνπ Λ. 4002/2011 (ΦΔΘ 180 /Α/ 22-8-2011), ε παξνρή λεξνχ
(πιελ αξδεπηηθνχ χδαηνο) θαη ε ππεξεζία απνρέηεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απ’
επζείαο απφ ηνπο ΝΡΑ ή ηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ, ην Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ έρνπλ
ππαρζεί ζε θαζεζηψο ΦΞΑ. Ππλέπεηα ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη φηη ν ΦΞΑ έξγσλ
χδξεπζεο / απνρέηεπζεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο είλαη πιένλ
αλαθηήζηκνο θαη επνκέλσο κε επηιέμηκε δαπάλε γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα.
Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο ΘΑ αξ. πξση: 26931/ ΔΘ 580/
14.6.2012 παξέρνληαη νδεγίεο πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δηαρείξηζεο γηα ηηο
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ζηηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο χδξεπζεο / απνρέηεπζεο κε δηθαηνχρνπο/θπξίνπο
έξγσλ ΓΔΑ, Γήκνπο, ζπλδέζκνπο ΝΡΑ, ην Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ, θαζψο γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ πξάμεσλ –πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ- πνπ
πινπνηνχλ νη κε εηζαγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αλψλπκεο Δηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ.
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Α. Δπηιεμηκόηεηα ή κε ηνπ ΦΠΑ ζε έξγα ύδξεπζεο / απνρέηεπζεο
Α1. Ξεξίνδνη επηιεμηκφηεηαο ή κε ηνπ ΦΞΑ
Ν ΦΞΑ επί ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 1.1.2011 θαη κεηά πνπ αθνξνχλ ζε
πξάμεηο χδξεπζεο / απνρέηεπζεο κε θχξην ηνπ έξγνπ δήκν, ζχλδεζκν ΝΡΑ, ην
δεκφζην, ΛΞΓΓ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε, εθηφο ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν Α2.
Ρηκνιφγηα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλαδφρνπο έξγσλ χδξεπζεο / απνρέηεπζεο κέρξη
θαη ηελ 31.12.2010, είλαη θαηαρσξεκέλα απφ ηνπο ιήπηεο θαη αθνξνχλ ζε ρξήζεηο
γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απνηειέζκαηα. Πχκθσλα κε ην ηφηε ηζρχνλ θαζεζηψο
ΦΞΑ δελ ππήξρε δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δαπάλε ΦΞΑ
απνηέιεζε ζηνηρείν θφζηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ ηε δαπάλε ΦΞΑ επί ηηκνινγίσλ κε
εκεξνκελία έθδνζεο κέρξη θαη 31.12.2010 είλαη επηιέμηκε.
Α.2. Δπηιεμηκφηεηα ΦΞΑ έξγσλ χδξεπζεο κε θχξην ην Γεκφζην ή ΛΞΓΓ
Ν ΦΞΑ πνπ θαηαβάιιεηαη επί δαπαλψλ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ χδξεπζεο (πρ
θξάγκαηα, αληιηνζηάζηα, γεσηξήζεηο, πδξαγσγεία, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θιπ)
ηα νπνία αλήθνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαηά θπξηφηεηα ζην δεκφζην ή ΛΞΓΓ
θαη απφ ηα νπνία ε δηάζεζε ηνπ χδαηνο πξνο άιινπο θνξείο (πρ ΔΓΑΞ, ΔΑΘ, ΓΔΑ,
Γήκνπο ή Ππλδέζκνπο απηψλ θιπ) πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηίκεκα ή νπνηαζδήπνηε
άιιεο κνξθήο αληάιιαγκα είλαη επηιέμηκε δαπάλε.
Β. Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο γηα ηηο πξάμεηο
απνρέηεπζεο ΟΣΑ, ζπλδέζκωλ ΟΣΑ, δεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ

ύδξεπζεο

/

Β1 Σξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο ηνπ ΦΞΑ γηα έξγα χδξεπζεο/απνρέηεπζεο ησλ ΝΡΑ,
ζπλδέζκσλ ΝΡΑ, δεκνζίνπ ή ΛΞΓΓ (θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ α ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ΘΑ αξ. πξση: 26931/ ΔΘ 580/ 14.6.2012 /ΦΔΘ 1968/Β/18.6.2012) κέζσ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε εγγξαθή ηεο ζρεηηθήο
δαπάλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ Ξ1, κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.
Ν θχξηνο έξγνπ χδξεπζεο / απνρέηεπζεο νθείιεη λα δηαθαλνλίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ ΦΞΑ ησλ δαπαλψλ θαηαζθεπήο ή πξνκήζεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία
πνπ δηέπεη ην ΦΞΑ, αμηνπνηψληαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΘΑ αξ.
πξση: 26931/ ΔΘ 580/ 14.6.2012 (ΦΔΘ 1968/Β/18.6.2012).
Β2. Γηφξζσζε θαηαρσξεκέλσλ δαπαλψλ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ
Κε επζχλε ησλ νηθείσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο αληινχληαη κέζσ ηνπ ΝΞΠ φια ηα
θαηαρσξεκέλα ηηκνιφγηα δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ απφ 1/1/2011 θαη κεηά πξνθεηκέλνπ
λα δηνξζσζεί ε ελδερφκελε δήισζε δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλεη κε επηιέμηκν ΦΞΑ. Ζ
δηφξζσζε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαηά ηα
αλσηέξσ κε επηιέμηκν ΦΞΑ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δηαρείξηζεο
κε «Γειηίν Θαηαρψξεζεο Γηφξζσζεο Γαπαλψλ» θαηεγνξίαο 5.
Β3. Δηδηθή δηάηαμε ζην Πχκθσλν Απνδνρήο Όξσλ (ΠΑΝ)
Πην ΠΑΝ πνπ ζπλνδεχεη ηελ απφθαζε έληαμεο πξάμεο κε ηελ νπνία ρξεκαηνδνηείηαη
ε δαπάλε ηνπ ΦΞΑ, σο κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε αλαγθαία γηα ην έξγν,
πξνζηίζεηαη σο εηδηθφο φξνο: «Ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κε επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ ιακβάλεη απφ ην ΞΓΔ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΘΑ αξ. πξση: 26931/ ΔΘ 580/ 14.6.2012 (ΦΔΘ
1968/Β/18.6.2012)». Γηα ηηο ελ εμειίμεη πξάμεηο, ν θνξέαο δηαρείξηζεο ελεκεξψλεη
θάζε δηθαηνχρν πξάμεο χδξεπζεο/απνρέηεπζεο γηα ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπ
ρξεκαηνδνηεζέληνο κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ, κε ζρεηηθή επηζηνιή (εθηφο ΝΞΠ), ε νπνία
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απνηειεί πξνζζήθε ζην ΠΑΝ. Ν ζρεηηθφο φξνο ζα πεξηιεθζεί ζην ΠΑΝ ζε ελδερφκελε
κειινληηθή ηξνπνπνίεζή ηνπ.
Β4. Ινηπέο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο
Δθεμήο ε δαπάλε ΦΞΑ πξάμεσλ χδξεπζεο / απνρέηεπζεο δελ είλαη επηιέμηκε. Γηα ην
ιφγν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην πεδίν 125 σο πξνο ην θαζεζηψο ΦΞΑ ηνπ δηθαηνχρνπ
(θπξίνπ ηνπ έξγνπ). Ζ αιιαγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δ ΝΞΠ κεηά απφ
εηζήγεζε θάζε θνξέα δηαρείξηζεο γηα ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο. Γελ απαηηείηαη, ζηε θάζε
απηή, απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο άιιε κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζην ΡΓΞ θαη ηελ απφθαζε
έληαμεο. Νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ Λ. 4002/2011 θαη
4072/2012 δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επφκελε αλαγθαία επηθαηξνπνίεζε ή
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΡΓΞ θαη ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ή ζην θιείζηκν ηεο πξάμεο.
Νη αλσηέξσ κεηαβνιέο ζην ΡΓΞ ζα αθνξνχλ ζην κε επηιέμηκν πνζφ ηνπ ΦΞΑ πνπ
πξνθχπηεη κεηά ηελ εκεξνκελία δηφξζσζεο ησλ δαπαλψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξάγξαθν Β2 θαη πξέπεη λα γίλνπλ σο αθνινχζσο :
Πην πεδίν 131, πνζφ ηεο επηιέμηκεο Γεκφζηαο Γαπάλεο, ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη : α) ηα πνζά ηνπ ΦΞΑ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκνιφγηα πνπ έρνπλ
εθδνζεί κέρξη 31.12.2010 θαη β) ηπρφλ πνζά ΦΞΑ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηαγελέζηεξα
ηηκνιφγηα ηα νπνία είραλ δεισζεί σο επηιέμηκα (απνδεθηά δηαρείξηζεο) πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ηα νπνία δηνξζψζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β2.
Πην πεδίν 132, πνζφ κε επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο απφ ην ΔΞ - αλαγθαία γηα ην
έξγν, εγγξάθεηαη ην ππνινηπφκελν πνζφ ηνπ ΦΞΑ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξάμε.
Αλαιφγσο ηξνπνπνηείηαη θαη ην πεδίν 140, επηιέμηκε ΓΓ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο, θαζψο θαη ηα πεδία 146, 147 θαη 148 ηνπ πίλαθα ελδεηθηηθήο
εηήζηαο θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο.
Γ. Υξεκαηνδόηεζε κέξνπο ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΠΑ πξάμεωλ ΑΔ δεκνζίνπ θαη
ΓΔΤΑ
Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΘΑ αξ. πξση: 26931/ ΔΘ 580/
14.6.2012 (ΦΔΘ 1968/Β/18.6.2012) δχλαηαη ε αξκφδηα αξρή δηαρείξηζεο κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΓΓΔ) ηνπ πνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ λα
πεξηιακβάλεη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηε ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηεο κε επηιέμηκεο
δαπάλεο ΦΞΑ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ,
πνπ πινπνηνχλ νη κε εηζαγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αλψλπκεο Δηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ
θαζψο θαη νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (ΓΔΑ) ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ απηέο θαηαζθεπάδνπλ έξγα ζε νηθηζκνχο κε πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ
κηθξφηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή πινπνηείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο θαη έρεη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθ
κέξνπο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ πξνο ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, κε βάζε ην νπνίν λα
ηεθκεξηψλεηαη ε ζρεηηθή αλάγθε.
Ζ ηεθκεξίσζε απηή βαζίδεηαη ζηηο εηήζηεο ηακεηαθέο αλάγθεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαη’ έηνο πηζησηηθψλ ππνινίπσλ ΦΞΑ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, πνπ
νθείινληαη ζηελ πξάμε θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζήο ηεο. Δηδηθφηεξα:
Δάλ ε πξνβιεπφκελε εηήζηα δηαθνξά ΦΞΑ ζπλνιηθψλ εθξνψλ - εηζξνψλ θαη’
έηνο είλαη ζεηηθή ή κεδεληθή, ηφηε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δελ δηθαηνχηαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ.
Δάλ ε πξνβιεπφκελε εηήζηα δηαθνξά ΦΞΑ ζπλνιηθψλ εθξνψλ - εηζξνψλ θαη’
έηνο είλαη αξλεηηθή, ηφηε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη
ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο απηήο, εθηφο εάλ απηή ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο
δαπάλεο ηνπ ΦΞΑ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο πξάμεο, νπφηε δχλαηαη λα
ρξεκαηνδνηεζεί κέρξη ηνπ χςνπο απηνχ.
Ν θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο εθ’ φζνλ αμηνινγήζεη σο εχινγν ην αίηεκα θαη
ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ νηθεία ΠΑ δηαβηβάδεη
ην αίηεκα γηα κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ ζηε ΓΓΔ ηνπ πνπξγείνπ
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Αλάπηπμεο, κε ηε ζεκείσζε φηη ε ηειεπηαία νθείιεη λα δψζεη ηε ζχκθσλε ή κε γλψκε
ηεο θαη λα ην πξνσζήζεη ζηε ΓΑ/ΔΓΑ/ΔΦΓ. Ζ εγγξαθή ηνπ κέξνπο ηεο δαπάλεο ηνπ
κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΞΓΔ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο,
πξαγκαηνπνηείηαη κε εγγξαθή ηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ Ξ2, κε ζρεηηθή πξφβιεςε
ζηελ απφθαζε έληαμεο πξάμεο.
Γ. Δπηζηξνθή ρξεκαηνδνηεζέληνο από ην ΠΓΔ ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΠΑ θαη
δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο
Γηθαηνχρνο ή θχξηνο έξγνπ νθείιεη λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο δαπάλεο ηνπ κε
επηιέμηκνπ ΦΞΑ, γηα ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ 1.1.2012 θαη κεηά απφ εζληθνχο
πφξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΘΑ
αξ. πξση: 26931/ ΔΘ 580/ 14.6.2012 (ΦΔΘ 1968/Β/18.6.2012). Πηελ πεξίπησζε
πνπ ν δηθαηνχρνο ή θχξηνο ηνπ έξγνπ άζθεζε ην δηθαίσκα δηαθαλνληζκνχ ΦΞΑ γηα
επελδπηηθέο δαπάλεο ηνπ έηνπο 2011 ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο, νθείιεη λα
επηζηξέςεη θαη ην πνζφ απηφ.
Γ1. πνινγηζκφο ηνπ επηζηξεπηένπ πνζνχ ΦΞΑ πνπ αλαθηάηαη θαη’ έηνο
α. Δάλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 31.12 θάζε έηνπο (απφ ην 2012 θαη κεηά)
εκθαλίδεη ρξεσζηηθφ ή κεδεληθφ ππφινηπν ΦΞΑ, ηφηε ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ην
ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηνπ ΦΞΑ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο, γηα ην νπνίν έρεη
ρξεκαηνδνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/12 (ή απφ ηελ 1/1/11 κέρξη 31/12/12,
εθ’ φζνλ άζθεζε ην δηθαίσκα δηαθαλνληζκνχ ΦΞΑ γηα ην 2011), κε θαηάζεζε ζην
ινγαξηαζκφ «Αδηάζεηα ππφινηπα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ», πνπ ηεξείηαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, κέρξη ηηο 31/1 ηνπ επνκέλνπ
έηνπο.
β. Δάλ θαηά ηελ 31.12 ηνπ έηνπο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ εκθαλίδεη πηζησηηθφ ππφινηπν
ΦΞΑ κηθξφηεξν απφ πνζφ γηα ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 1/131/12, (ή απφ ηελ 1/1/11 κέρξη 31/12/12, εθ’ φζνλ άζθεζε ην δηθαίσκα
δηαθαλνληζκνχ ΦΞΑ γηα ην 2011), ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηε δηαθνξά κε
θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ «Αδηάζεηα ππφινηπα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ», πνπ ηεξείηαη ζηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, κέρξη ηηο 31/1 ηνπ
επνκέλνπ έηνπο.
γ. Δάλ θαηά ηελ 31.12 ηνπ έηνπο ν θχξηνο ηνπ έξγνπ εκθαλίδεη πηζησηηθφ ππφινηπν
ΦΞΑ κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ γηα ην νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν
1/1-31/12, (ή απφ ηελ 1/1/11 κέρξη 31/12/12, εθ’ φζνλ άζθεζε ην δηθαίσκα
δηαθαλνληζκνχ ΦΞΑ γηα ην 2011), δελ ππνρξενχηαη λε επηζηέςεη ην πνζφ γηα ην
νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε κέρξη ηε ιήμε ηνπ επνκέλνπ έηνπο, νπφηε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ν επφκελνο ππνινγηζκφο.
Γ2. πνινγηζκφο ηνπ επηζηξεπηένπ πνζνχ ΦΞΑ πνπ αλαθηάηαη θαηά ην έηνο
νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο
Ν ππνινγηζκφο ηνπ επηζηξεπηένπ ΦΞΑ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ έρεη ππνρξέσζε
ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΞΑ ν δηθαηνχρνο (ή θχξηνο ηνπ έξγνπ), εληφο ηεο
νπνίαο έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν ηηκνιφγην δαπάλεο γηα ηελ πξάμε. Ν ππνινγηζκφο
απηφο πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ αλαινγία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν Γ1.
Ν δηθαηνχρνο (ή θχξηνο ηνπ έξγνπ), ζε πεξίπησζε πηζησηηθψλ ππνινίπσλ πνπ δελ
κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ ζε επφκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, νθείιεη λα αζθεί ην
δηθαίσκα επηζηξνθήο ΦΞΑ πνπ παξέρεηαη κε ην άξζξν 34 ηνπ Θψδηθα ΦΞΑ. Πε θάζε
πεξίπησζε νθείιεη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ θαηά ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο
πεξηφδνπ εληφο ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ην ηειεπηαίν ηηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
Γ3. Έιεγρνο ηεο ΓΑ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε
απφ ην ΞΓΔ (εθθαζάξηζε ρξεκαηνδνηεζέληνο ΦΞΑ)
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Ξξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο ν νηθείνο θνξέαο
δηαρείξηζεο ειέγρεη ηελ νξζή θαη έγθαηξε επηζηξνθή ηνπ κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΞΓΔ, εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ (ή θπξίνπ ηνπ έξγνπ) θαη
πξνβαίλεη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ ρξεκαηνδνηεζέληνο κε επηιέμηκνπ ΦΞΑ (νθεηιέο 1 θαη
2), θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΘΑ αξ. πξση: 26931/ ΔΘ
580/ 14.6.2012 (ΦΔΘ 1968/Β/18.6.2012). Νη νθεηιέο 1 θαη 2 ππνινγίδνληαη απφ ηνλ
αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε νινθιήξσζεο ηεο
πξάμεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ ΘΑ.
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη θαζπζηεξεκέλε επηζηξνθή απφ ην δηθαηνχρν ηνπ
ρξεκαηνδνηεζέληνο ΦΞΑ, ηφηε επηβάιινληαη ηφθνη, κε επηηφθην πνπ νξίδεηαη γηα θάζε
εκεξνινγηαθφ έηνο, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Διιάδα θαη δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V ηνπ
Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 794/2004 ηεο Δπηηξνπήο.
Δ. Πξάμεηο εθηεινύκελεο κέζω πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ
Πε πεξίπησζε έξγνπ εθηεινχκελνπ κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εθ’ φζνλ ηα
ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο δελ έρεη
δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΞΑ, ηφηε δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε επηζηξνθήο κέξνπο ή
φινπ ηνπ ρξεκαηνδνηεζέληνο ΦΞΑ.
Δάλ ν θχξηνο έξγσλ χδξεπζεο ή θαη απνρέηεπζεο πνπ εθηεινχληαη κέζσ
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο (θαη φρη ν δηθαηνχρνο) ηηο πιεξσκέο
πξνο ηνλ αλάδνρν, ηφηε είλαη απηφο ππφρξενο ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θαη
εθθαζάξηζεο ηνπ ΦΞΑ. Δπίζεο ν θνξέαο απηφο (π.ρ. ΓΔΑ) νθείιεη λα εμαζθαιίζεη
απφ ίδηνπο ή άιινπο πφξνπο ην πνζφ ηεο κε επηιέμηκεο δαπάλεο ΦΞΑ, γηα ηελ νπνία
δελ επηρνξεγείηαη απφ ην ΞΓΔ.
O Τπνπξγόο
Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο,
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη
Γηθηύωλ
Κωλζηαληίλνο Υαηδεδάθεο
Εζωηερική Διανομή:
1. Γξαθείν πνπξγνχ
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΔΠΞΑ) (ειεθηξνληθά)
3. Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΔΠ)
4. Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο (ΔΘ)
5. Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξιεξσκήο
6. Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο Ινηπψλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ
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Πίνακας Αποδεκηών:
Γ Δ Ν Ι Κ Δ  Γ ΡΑ Μ Μ Α ΣΔ Ι Δ  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι ΩΝ Κ Α Ι Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Ω Ν
Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ
Γελ. Γξακκαηέα, θ. Ι. Ιωαλλίδε
Βαζ. Πνθίαο 15, 106 74 Αζήλα
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ. Κωλ/λν Μαζηνπδάθε
Κεζνγείσλ 119, 101 92 Αζήλα
-

Δηδηθφ Γξακκαηέα δάησλ, θ. Κ. Σξηάληε
Ηαηξίδνπ 2 & Θεθηζίαο 124, 115 26 Αζήλα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Ξεξηθεξεηάξρε θν Αξηζηείδε Γηαλλαθίδε
Γεµνθξαηίαο 1
69100 Θνµνηελή
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Ξεξηθεξεηάξρε
Βαζ. Όιγαο 198
54655 Θεζζαινλίθε
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Ξεξηθεξεηάξρε θν Γεψξγην Γαθή
Γεµνθξαηίαο 52 (Γηνηθεηήξην)
50100 Θνδάλε
Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ
Ξεξηθεξεηάξρε θν Αιέμαλδξν Θαρξηκάλε
Ξιαηεία Ξχξξνπ 1
45221 Ησάλληλα
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Ξεξηθεξεηάξρε θν Θσλζηαληίλν Αγνξαζηφ
Γηνηθεηήξην
41110 Ιάξηζα
Πεξηθέξεηα Ινλίωλ Νήζωλ
Ξεξηθεξεηάξρε θν Πππξίδσλα Ππχξνπ
Ππ. Παµάξα 13
49100 Θέξθπξα
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο
Ξεξηθεξεηάξρε θν Απφζηνιν Θαηζηθάξα
Θνξίλζνπ 327
26110 Ξάηξα
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
Ξεξηθεξεηάξρε θν Θιέαξρν Ξεξγαληά
ςειάληνπ 1
35100 Ιαµία
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
Ξεξηθεξεηάξρε θη Γηάλλε Πγνπξφ
Ι. Ππγγξνχ 15-17
117 43 Αζήλα
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
Ξεξηθεξεηάξρε θν Ξέηξν Ραηνχιε
Ξιαη. Δζλάξρε Καθαξίνπ
22100 Ρξίπνιε
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Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Ξεξηθεξεηάξρε θν Αζαλάζην Γηαθαιή
Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππφιεσο 1
81100 Κπηηιήλε
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
Ξεξηθεξεηάξρε θν Γηάλλε Καραηξίδε
Ξι. Ρζηξνπηλά
84100 Δξµνχπνιε Πχξνπ
Πεξηθέξεηα Κξήηεο
Ξεξηθεξεηάξρε θν Πηαχξν Αξλανπηάθε
Ξιαηεία Διεπζεξίαο
71201 Ζξάθιεην
ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη
Γηθηύωλ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Ξ. ηνπ ζηφρνπ Δπξωπαϊθή Δδαθηθή πλεξγαζία
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Δκκαλνπήι Γεψξγην
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο 65
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Σαηδεπαξαδείζε Αζηέξην
Aεξνπφξνπ Ξαπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Ακπειφθεπνη, Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηνπ ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ξξντζηάκελν Δ.. θ. Ληθφιαν Θιεληάηε
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, 101 92 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΠΞΔΓ)
Ξξντζηακέλε Δ.. θα Θνχξηειε Σξπζνχια
Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, 115 23 Αζήλα
Πεξηθέξεηα Αλ. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Ξηηζηλίγθν
Ζξνδφηνπ 28, 691 00 Θνκνηελή
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Ωξαηνπνχινπ Αγγειηθή
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο 65
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ
ΓΔΞ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΞ, 501 00 Θνδάλε
Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Οφθθνπ Διέλε
8εο Κεξαξρίαο 5-7, 45 445 Ησάλληλα
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Παξαθίδνπ Κειπνκέλε
Πσθξάηνπο 111, 413 36 Ιάξηζα
Πεξηθέξεηα Ινλίωλ Νήζωλ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Νηθνλφµνπ Ξέηξν
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Δζλ. Ξαιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Ξνηαµνχ, 491 00 Θέξθπξα
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ρδσξηδή Κηράιε
ΛΔΝ Ξαηξψλ - Αζελψλ 28, 264 41 Ξάηξα
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ θα Ξαπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα
ςειάληε 12, 351 00 Ιαµία
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν
Ιεσθ. Ππγγξνχ 98-100, 117 41 Αζήλα
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πθνχξα Αλαζηάζην
Ρέξκα Δξ. Πηαπξνχ, 221 00 Ρξίπνιε
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ
1ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξψλ, 811 00 Κπηηιήλε
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληψλην
Π. Θαξάγησξγα 22, 841 00 Δξκνχπνιε
Πεξηθέξεηα Κξήηεο
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία
Γνπθφο Κπνθψξ 7, 712 02 Ζξάθιεην
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ (ΔΔΣΑΑ Α.Δ.)
Κπιιέξνπ 73-77, 10436 Αζήλα
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