ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Στον φορέα μας εμπλέκονται περισσότερες από μία υπηρεσίες (οργανικές μονάδες) στον
προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων. Ποια υπηρεσία θα
συμπληρώσει και θα αναρτήσει τον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του
Υπουργείου Εσωτερικών (https://aftodioikisi .ypes.gr);
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2816/30.01.2018 (Β΄ 350), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μετά τη δημοσίευση της 17326/14.03.2022 (Β΄1370) απόφασης, ο Πίνακας Εκτελεστέων Έργων
καταρτίζεται με μέριμνα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του φορέα. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι η οικονομική υπηρεσία του φορέα οφείλει να γνωστοποιήσει την εγκύκλιο
316/2022 και το αρχείο INVEST2022XX_.xls σε όλες τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στον
προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων και, όπου απαιτείται, να
συντονίσει τη διαδικασία συμπλήρωσης του αρχείου σε μηνιαία βάση. Στην ανωτέρω απόφαση
προβλέπεται ότι οι εν λόγω μονάδες οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή διάθεση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών στην οικονομική υπηρεσία, προκειμένου να
διασφαλίζεται η υποβολή του πρότυπου αρχείου των στοιχείων εκτελεστέων έργων εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι (α)
ο κάθε φορέας θα συμπληρώνει και θα αναρτά ένα ενιαίο αρχείο στον ΕΔΤ και (β) η ανάρτηση θα
πραγματοποιείται από τον στατιστικό ανταποκριτή, ήτοι από τον υπάλληλο ο οποίος έχει οριστεί
υπεύθυνος υποβολής του συνόλου των οικονομικών στοιχείων του φορέα στις βάσεις δεδομένων
του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης, και ο οποίος έχει
πρόσβαση στον ΕΔΤ.
2. Ποια είναι η βάση αναφοράς για τη συμπλήρωση του Πίνακα Εκτελεστέων Έργων;
Καταρχάς, το τεχνικό πρόγραμμα του φορέα είτε εφόσον προβλέπεται από νόμο η κατάρτισή του
είτε εφόσον έχει καθιερωθεί η σύνταξη και έγκρισή του ως εσωτερική διαδικασία. Από εκεί και πέρα
ο προϋπολογισμός, οι πολυετείς αναλήψεις υποχρεώσεων και τα προγράμματα δράσης αποτελούν
τα επόμενα σημεία αναφοράς για τη συμπλήρωση του πίνακα. Προσοχή όμως, σκοπός της
διαδικασίας καταγραφής είναι να περιληφθούν στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων όλα τα έργα που
ο φορέας
α) έχει προγραμματίσει να εκτελέσει με ίδιους πόρους και για αυτό το λόγο έχει προβεί στις
απαραίτητες εγγραφές πιστώσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό ή στις απαραίτητες πολυετείς
δεσμεύσεις και
β) έχει αναλάβει να εκτελέσει κατόπιν ένταξής τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ακόμα και εάν
δεν έχει προβεί στις απαραίτητες εγγραφές στον ετήσιο προϋπολογισμό ή στις απαραίτητες
πολυετείς δεσμεύσεις).
3. Ποιες πηγές χρηματοδότησης θεωρούνται χρηματοδοτικά προγράμματα;
Για τις ανάγκες συμπλήρωσης του Πίνακα Εκτελεστέων Έργων, χρηματοδοτικά προγράμματα
αποτελούν αποκλειστικά οι πηγές χρηματοδότησης από 1 έως 8 και η κατηγορία 10 (εξαιρουμένης
της κατηγορίας 1005. Προγραμματική Σύμβαση με την οικεία Περιφέρεια). Με άλλα λόγια, οι ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ, ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ και η χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της οικείας Περιφέρειας δεν είναι
χρηματοδοτικά προγράμματα.
4. Το κωδικολόγιο του προϋπολογισμού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη
συμπλήρωση του Πίνακα Εκτελεστέων Έργων;

Ναι.
Οι φορείς με τύπο προϋπολογισμού δήμων είναι προτιμότερο να επικεντρώνουν στις επενδυτικές
δαπάνες που (πρέπει να) παρακολουθούνται στις παρακάτω κατηγορίες εξόδων:
71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
(εξαιρουμένων των ΚΑΕ 7133, 7134 και 7135 εάν χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους).
73. ΈΡΓΑ
74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΈΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
καθώς και στις δαπάνες που (πρέπει να) παρακολουθούνται στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 60-69.
Οι φορείς με τύπο προϋπολογισμού περιφερειών είναι προτιμότερο να επικεντρώνουν στις
επενδυτικές δαπάνες που (πρέπει να) παρακολουθούνται στην ομάδα 9:
91-92 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού κρατικού π/υ
93-94 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
95-96 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του προϋπολογισμού άλλων νπδδ ή οργανισμών ή ειδικών
λογαριασμών
97-96 Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών.
Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) να επικεντρώνουν στην κατηγορία εξόδων ΧΑ.01.05
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, σύμφωνα και με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση υποβαλλόμενων
στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας,
5. Στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων θα καταγράψω και προμήθειες γενικών υπηρεσιών που
ενδεχομένως περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων ;
Όχι. Στον πίνακα δεν θα περιλαμβάνονται προμήθειες γενικών υπηρεσιών.
6. Έργα που χρηματοδοτούνται από προγράμματα INTERREG και HORIZON θα αναφερθούν στον
Πίνακα Εκτελεστέων Έργων ;
Τα έργα HORIZON θα περιλαμβάνονται στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων. Τα έργα INTERREG θα
περιλαμβάνονται στον πίνακα μόνο εάν αφορούν σε έργα υποδομών.
7. Εάν ένα έργο έχει ενταχθεί σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα αλλά δεν περιλαμβάνεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα ή / και στον Προϋπολογισμό, θα καταγραφεί στον πίνακα στοιχείων
εκτελεστέων έργων;
Ναι. Αυτά τα έργα καταγράφονται υποχρεωτικά στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων.
8. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 €. Εντούτοις, στον
ετήσιο προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 200.000€. Στη στήλη (11) ποιο ποσό
θα συμπληρωθεί;
Στη στήλη (11) θα συμπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου: ήτοι 1.000.000 εκατ. €.
9. Έργα που έχουν ενταχθεί και έχουν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του 2022 αλλά δεν έχουν
ακόμα δημοπρατηθεί και δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα για τη δημοπράτηση
αποτυπώνονται στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων;
Ναι. Με κατάσταση έργου 01. ΥΠΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (>12 μήνες).
10. Ο δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ για την
εκτέλεση έργων υποδομής συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.000.000€. Ο ΑΟ ΟΤΑ έχει
αναλάβει όλες τις ενέργειες εκτέλεσης των έργων (ωρίμανση, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση,
παρακολούθηση και παραλαβή), καθώς και την παράδοσή τους στον δήμο μετά την περάτωσή
τους (δηλαδή ο δήμος είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου). Ο δήμος έχει αναλάβει τη

χρηματοδότηση των έργων σύμφωνα με την πορεία υλοποίησής τους. Αυτά τα έργα θα
καταγραφούν στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του δήμου ή στον αντίστοιχο πίνακα του ΑΟ ΟΤΑ;
Αυτά τα έργα ούτως ή άλλως πρέπει να παρακολουθούνται στον προϋπολογισμό (και στο τεχνικό
πρόγραμμα) του δήμου στους κωδικούς των επενδυτικών δαπανών της ερώτησης 4, και ως εκ
τούτου πρέπει να περιλαμβάνονται και στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του δήμου. Στη δε στήλη 21
θα καταγράφεται η επωνυμία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ που έχει αναλάβει την εκτέλεση
των έργων.
11. Ο δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την οικεία περιφέρεια για τη
χρηματοδότηση έργου του δήμου από το εθνικό ΠΔΕ της περιφέρειας. Δηλαδή, ο δήμος είναι ο
φορέας εκτέλεσης και ο φορέας λειτουργίας του έργου, με χρηματοδότηση από την οικεία
περιφέρεια. Το έργο θα καταγραφεί στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του δήμου ή στον
αντίστοιχο πίνακα της περιφέρειας?
Αυτό το έργο ούτως ή άλλως πρέπει να παρακολουθείται στον προϋπολογισμό (και στο τεχνικό
πρόγραμμα) του δήμου στους κωδικούς των επενδυτικών δαπανών της ερώτησης 4, και ως εκ
τούτου πρέπει να περιλαμβάνεται και στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του δήμου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή
η δαπάνη αποτελεί χρηματοδότηση από εθνικό ΠΔΕ (Πηγή Χρηματοδότησης 06: Εθνικό ΠΔΕ ή ΕΠΑ
2021-2025) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία 1005. Προγραμματική Σύμβαση με την οικεία
Περιφέρεια. Για την περιφέρεια, η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί μεταβίβαση προς τον δήμο με τη
μορφή επιχορήγησης επενδύσεων.
12. Εάν στην περίπτωση της προηγούμενης ερώτησης, η περιφέρεια είναι ο φορέας
χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου και ο δήμος είναι ο φορέας λειτουργίας του, το έργο θα
καταγραφεί στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων της περιφέρειας?
Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, το έργο πρέπει να καταγράφεται στον Πίνακα Εκτελεστέων Έργων της
περιφέρειας.
13. Στο αρχείο INVEST2022XX_.xls εμφανίζεται σφάλμα λανθασμένης συμπλήρωσης των στηλών
8 και 9 σε όλες τις εγγραφές από τη δεύτερη γραμμή και μετά.
Στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm του Ειδικού
Διαδικτυακού Τόπου του ΥΠΕΣ και στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Στοιχεία Εκτελεστέων
Έργων της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣ έχουν αναρτηθεί νέα αρχεία με διόρθωση του συγκεκριμένου
σφάλματος. Ωστόσο, εάν έχετε δουλέψει με τα στοιχεία που εμφανίζουν αυτό το σφάλμα, μπορείτε
να αντιγράψετε τις εγγραφές αυτών των αρχείων στα διορθωμένα πρότυπα, ή να προβείτε στην
ανάρτηση αυτών των αρχείων στον ΕΔΤ, εφόσον είστε σίγουροι ότι οι στήλες 8 και 9 έχουν
συμπληρωθεί σωστά.

