
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Ιανουαρίου 2003
για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου
όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών στο πλαίσιο ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το

Ταµείο Συνοχής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης
Μαΐου 1994, για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής (1), όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 (2),
και ιδίως το παράρτηµα II άρθρο ∆ παράγραφος 7,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο
Συνοχής, δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, είναι
έργα, προπαρασκευαστικές µελέτες ή µέτρα τεχνικής συν-
δροµής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι
επιλεξιµότητας και υλοποίησης των εν λόγω ενεργειών.

(2) Οι κανόνες επιλεξιµότητας καθορίζονταν µέχρι σήµερα στο
παράρτηµα IV των αποφάσεων χορήγησης, µε βάση ένα
τυποποιηµένο κείµενο.

(3) Για τη διασφάλιση της ενιαίας αντιµετώπισης των εν λόγω
ενεργειών, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες επιλεξι-
µότητας των σχετικών δαπανών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να
προσδιορίζουν την περίοδο επιλεξιµότητας και τις διάφορες
κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών.

(4) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, η έγκριση
από την Επιτροπή προτεινόµενων σχεδίων πρέπει να πραγµα-
τοποιείται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των κριτηρίων
που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των έργων και τη
συµβατότητά τους µε τις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως εκείνες
που αφορούν την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και τους
κανόνες ανταγωνισµού.

(5) Οι παρόντες κανόνες αντικαθιστούν εκείνους που περιλαµβά-
νονταν στο παράρτηµα IV των αποφάσεων της Επιτροπής
σχετικά µε τη χορήγηση συνδροµής από το Ταµείο Συνοχής
για τα νέα έργα που θα εγκριθούν µε απόφαση της Επι-
τροπής µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονι-
σµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχος

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους κοινούς κανόνες για τον καθορι-
σµό της επιλεξιµότητας των δαπανών στο πλαίσιο των ενεργειών
που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/
94, οι οποίες δύνανται να συγχρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο
Συνοχής.

Άρθρο 2

Αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός

Ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για την εκτέλεση, ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1164/94, είναι ο δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός που είναι
αρµόδιος για τη διοργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προ-
σφορών σχετικά µε ένα έργο. Ο οργανισµός αυτός ορίζεται στην
απόφαση της Επιτροπής για τη χορήγηση συνδροµής από το ταµείο
συνοχής (εφεξής: «η απόφαση της Επιτροπής»).

Κάθε αλλαγή του αρµόδιου για την εκτέλεση οργανισµού πρέπει να
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Υλοποίηση ενός έργου και διάρκεια εκτέλεσης

1. Η υλοποίηση ενός έργου καλύπτει όλα τα στάδια της
πραγµάτωσής του, από τον εκ των προτέρων προγραµµατισµό έως
την ολοκλήρωση του εγκριθέντος έργου και τα σχετικά µέτρα
δηµοσιότητας. Ο εκ των προτέρων προγραµµατισµός περιλαµβάνει
επίσης τη µελέτη υποκατάστατων λύσεων.

2. Ένα έργο δύναται να περιοριστεί, µε απόφαση της Επιτροπής,
σε ένα ή περισσότερα στάδια της υλοποίησής του.

3. Η φάση εκτέλεσης ενός έργου αφορά την απαραίτητη περίοδο
για την ολοκλήρωση των σταδίων της υλοποίησής του, µέχρι τη
στιγµή που το έργο θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και θα έχουν
ολοκληρωθεί οι εγκεκριµένοι µε απόφαση της Επιτροπής πρακτικοί
στόχοι.

Άρθρο 4

∆ιαφάνεια και γραπτές αποδείξεις

Κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο για την εκτέ-
λεση οργανισµό πρέπει να βασίζεται σε συµβάσεις, συµφωνίες ή
έγγραφα δεσµευτικά από νοµική άποψη.

Η προσκόµιση κατάλληλων δικαιολογητικών είναι απαραίτητη.

Οι ανάδοχοι του έργου και οι εντολοδόχοι τους για την εκτέλεση
του έργου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά τον έλεγχο και
την παρακολούθηση, µε εκείνες των αρµόδιων για την εκτέλεση
οργανισµών.
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Άρθρο 5

Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες

1. Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για την καταβολή της
κοινοτικής συνδροµής πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την
περίοδο επιλεξιµότητας όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση της
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1386/2002 της Επιτροπής (1), και να σχετί-
ζονται άµεσα µε το έργο. Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη
πρέπει να αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πιστοποιηθεί από
το κράτος µέλος και έχουν πράγµατι εκτελεσθεί από το ίδιο ή για
λογαριασµό του ή, στις περιπτώσεις ανάθεσης του έργου, από τον
ανάδοχο στον οποίο ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός έχει
αναθέσει την εκτέλεση του έργου, και οι οποίες αιτιολογούνται µε
εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδει-
κτικής αξίας.

Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας» νοείται
κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλει ο αρµόδιος για την εκτέλεση
οργανισµός και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή απο-
τελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των πράξεων που εκτελέστηκαν,
σύµφωνα µε γενικά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

2. Στην περίπτωσηανάθεσης του έργου, η πιστοποίηση, από την
αρµόδια αρχή, της αξίας των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν, σε
σχέση µε τους δείκτες προόδου των εργασιών που αναφέρονται στη
σύµβαση εργολαβίας, αποτελούν λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης
αποδεικτικής αξίας. Η εν λόγω αρχή δύναται να οριστεί από τα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε το παράρτηµα II άρθρο ∆ παράγραφος 4
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.

Άρθρο 6

Έργα που ολοκληρώθηκαν

Μια αίτηση χορήγησης συνδροµής για ένα ουσιαστικά ολοκλη-
ρωµένο έργο κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης δεν δύνα-
ται να θεωρηθεί ως επιλέξιµη.

Άρθρο 7

Έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας

1. Μια πραγµατοποιηθείσα δαπάνη είναι επιλέξιµη από την ηµε-
ροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή παραλαµβάνει την πλήρη
αίτηση για τη χορήγηση της συνδροµής.

Μια αίτηση θεωρείται πλήρης εφόσον περιλαµβάνει τα στοιχεία που
απαιτούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1164/94.

2. Η έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας καθορίζεται στην από-
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του έργου. Οι καταβληθείσες
δαπάνες πριν από την ηµεροµηνία αυτή δεν είναι επιλέξιµες.

3. Εφόσον ζητείται σηµαντική τροποποίηση των ουσιωδών στοι-
χείων ενός έργου, οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα νέα ή συµπλη-
ρωµατικά ουσιώδη στοιχεία θεωρούνται επιλέξιµες από την ηµε-
ροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή παρέλαβε την αίτηση τροπο-
ποίησης.

Η έναρξη της περιόδου επιλεξιµότητας των δαπανών που αντιστοι-
χούν στα νέα ή συµπληρωµατικά ουσιώδη στοιχεία διευκρινίζεται
στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της τροποποίησης.
Οι δαπάνες πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία δεν είναι επιλέξιµες.

Άρθρο 8

Λήξη της περιόδου επιλεξιµότητας

Η ηµεροµηνία λήξης της επιλεξιµότητας αφορά τις πληρωµές που
πραγµατοποιούνται από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό.

Η ηµεροµηνία λήξης της επιλεξιµότητας καθορίζεται στην απόφαση
της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 9

Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών

Με την επιφύλαξη των όρων που διευκρινίζονται στα κεφάλαια 3
έως 10, οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών αντιστοιχούν στις
δαπάνες που αφορούν:

α) τον προγραµµατισµό και τη σύλληψη·

β) την αγορά εκτάσεων·

γ) την αξιοποίηση του χώρου·

δ) την ανέγερση·

ε) τον εξοπλισµό·

στ) τα µέτρα που συνδέονται µε τη διαχείριση του έργου·

ζ) τις δαπάνες τις σχετικές µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµο-
σιότητας, τα οποία λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της απόφασης
96/455/ΕΚ της Επιτροπής (2).

Άρθρο 10

Άλλες κατηγορίες δαπανών

Άλλες κατηγορίες δαπανών, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 9,
δύνανται να είναι επιλέξιµες υπό τον όρο ότι διευκρινίζονται στην
απόφαση της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ

Άρθρο 11

Φόρος προστιθέµενης αξίας

1. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη, εκτός και εάν επιβαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον
αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό. Ο ΦΠΑ που είναι ανακτήσι-
µος, µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν δύναται να θεωρηθεί ως επιλέξιµος,
ακόµη και εάν δεν έχει ανακτηθεί πράγµατι από τον αρµόδιο για
την εκτέλεση οργανισµό ή από τον τελικό δικαιούχο.
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2. Εφόσον ο τελικός δικαιούχος υπάγεται σε ένα κατ' αποκοπή
καθεστώς, που αναφέρεται στον τίτλο XIV της οδηγίας 77/88/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (1), ο ΦΠΑ που κατεβλήθη θεωρείται ως ανακτήσι-
µος για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

3. Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση σε καµία περίπτωση δεν
υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιµη δαπάνη εκτός του ΦΠΑ.

Άρθρο 12

Λοιποί φόροι και τέλη

Οι λοιποί φόροι ή επιβαρύνσεις, και συγκεκριµένα οι άµεσοι φόροι
και οι ασφαλιστικές εισφορές σε µισθούς και αµοιβές, που προκύ-
πτουν από την κοινοτική συγχρηµατοδότηση, δεν αποτελούν επι-
λέξιµη δαπάνη, εκτός και εάν επιβαρύνουν πραγµατικά και οριστικά
τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 13

Επιλεξιµότητα των δαπανών

Οι δαπάνες προγραµµατισµού, πραγµατογνωµοσύνης και σχεδια-
σµού είναι επιλέξιµες, υπό τον όρο ότι συνδέονται άµεσα µε ένα ή
περισσότερα έργα και έχουν εγκριθεί ειδικά µε την απόφαση της
Επιτροπής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
14, 15 και 34.

Άρθρο 14

Λογιστική του κόστους

Στην περίπτωση που πολλά έργα καλύπτονται από την ίδια
σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ή όταν ο αρµόδιος για την
εκτέλεση οργανισµός ασκεί τις σχετικές δραστηριότητες για λογα-
ριασµό του, η κατανοµή των δαπανών πρέπει να αποτελεί το αντι-
κείµενο χωριστής λογιστικής που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια
και θα βασίζεται σε λογιστικά έγγραφα ή σε έγγραφα ισοδύναµης
αποδεικτικής αξίας.

Άρθρο 15

∆απάνες δηµοσίων διοικήσεων που συνδέονται µε τον προ-
γραµµατισµό και το σχεδιασµό ενεργειών

Εφόσον στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 συµ-
µετέχουν οι υπάλληλοι µιας δηµόσιας διοίκησης, οι δαπάνες δύνα-
ται να θεωρηθούν ως επιλέξιµες από την Επιτροπή µόνο σε περι-
πτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, οι οποίες πληρούν όλους τους
ακόλουθους όρους:

α) ο υπάλληλος πρέπει να έχει εγκαταλείψει προσωρινά την οργα-
νική θέση του στη δηµόσια διοίκηση και να έχει αποσπαστεί µε
επίσηµη απόφαση της αρµόδιας αρχής για την εκτέλεση των
καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 13·

β) οι δαπάνες πρέπει να βασίζονται σε µια σύµβαση που αφορά ένα
ή περισσότερα ειδικά έργα· εφόσον η σύµβαση αναφέρεται σε
πολλά έργα, η κατανοµή των δαπανών πρέπει να χαρακτηρίζεται
από διαφάνεια·

γ) οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άµεσα µε ένα ή περισσότερα
από τα συγκεκριµένα µεµονωµένα έργα·

δ) η σύµβαση πρέπει να περιορίζεται χρονικά και δεν πρέπει να
υπερβαίνει την προθεσµία που ορίζεται για την εκτέλεση του
έργου·

ε) τα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν κατ' εφαρµογή της
εν λόγω σύµβασης, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε
από τα γενικά διοικητικά καθήκοντα που διευκρινίζονται στα
άρθρα 27 και 28.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ ∆ΙΟ∆ΟΥ

Άρθρο 16

Αγορά µη οικοδοµηµένης έκτασης

Η δαπάνη για την αγορά µη οικοδοµηµένης έκτασης είναι επιλέξιµη
για τη χορήγηση συνδροµής από το ταµείο συνοχής, µόνον εφόσον
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α) η αγορά της έκτασης είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του
έργου·

β) η αγορά της έκτασης δεν υπερβαίνει το 10 % των επιλέξιµων
δαπανών ενός έργου, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιο-
λογηµένες από τον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανισµό·

γ) η πιστοποίηση που πραγµατοποιείται από έναν ανεξάρτητο
εµπειρογνώµονα ή έναν εγκεκριµένο επίσηµο οργανισµό, επιβε-
βαιώνει ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την εµπορική αξία·

δ) η αγορά της έκτασης έχει εγκριθεί µε την απόφαση της Επι-
τροπής·

ε) τηρούνται οι εθνικές διατάξεις για την αποφυγή της κερδοσκο-
πίας.

Οι δαπάνες οι σχετικές µε την αγορά µιας έκτασης, της οποίας ο
προορισµός παραµένει γεωργικός ή δασοκοµικός και µετά την
ολοκλήρωση ενός έργου, δεν θεωρούνται ως επιλέξιµες, εκτός και
εάν αναφέρεται το αντίθετο σε απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 17

Αγορά έκτασης που περιλαµβάνει χωροταξικές βελτιώσεις

Η αγορά έκτασης που περιλαµβάνει χωροταξικές βελτιώσεις δύναται
να είναι επιλέξιµη κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και µε συµφωνία,
την οποία περιλαµβάνει η απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 18

Αγορά έκτασης που ανήκει στο δηµόσιο ή στον αρµόδιο για
την εκτέλεση οργανισµό

Η αγορά έκτασης της οποίας ιδιοκτήτης είναι ήδη ο αρµόδιος για
την εκτέλεση οργανισµός, καθώς και η αγορά έκτασης που ανήκει
σε δηµόσια υπηρεσία, δεν είναι επιλέξιµες.
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Άρθρο 19

Απαλλοτρίωση

Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρµόζονται οι κανόνες που
αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18. Οι ειδικές επιβαρύνσεις
που αφορούν την απαλλοτρίωση, όπως είναι η εκτίµηση του εµπει-
ρογνώµονα, η νοµική βοήθεια και η προσωρινή µίσθωση της
έκτασης, είναι επιλέξιµες.

Άρθρο 20

Χορήγηση δουλείας διόδου

Οι δαπάνες για τη χορήγηση δουλείας διόδου στον τόπο του
έργου, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, είναι επιλέξιµες εφό-
σον κρίνονται απαραίτητες και έχουν εγκριθεί προς το σκοπό αυτό
µε την απόφαση της Επιτροπής.

∆ύνανται να περιλαµβάνουν αποζηµιώσεις απώλειας της συγκοµιδής
και την αποκατάσταση των ζηµιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ

Άρθρο 21

Αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων

1. Το κόστος για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή
κτιρίων που έχουν ήδη αναγερθεί και εκτάσεων στις οποίες βρίσκο-
νται τα εν λόγω κτίρια, δύναται να είναι επιλέξιµο µόνο στην περί-
πτωση που πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κτίρια, προσαρµοσµένα
στις ειδικές λειτουργικές ανάγκες ενός έργου.

2. Πρέπει να παρέχεται πιστοποίηση από ανεξάρτητο και ειδι-
κευµένο εµπειρογνώµονα ή από εγκεκριµένο επίσηµο οργανισµό
που να επιβεβαιώνει ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την εµπορική
αξία του. Στο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται ότι το κτίριο πληροί
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, ή διευκρινίζονται οι πτυχές
που δεν συµφωνούν µε το εθνικό δίκαιο και για τις οποίες προβλέ-
πεται η κατάλληλη διόρθωση από τον αρµόδιο για την εκτέλεση
οργανισµό.

3. Το κτίριο δεν πρέπει να έχει αποτελέσει, κατά τα δέκα τελευ-
ταία έτη, το αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης, που θα
ισοδυναµούσε µε διπλή ενίσχυση σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης
της αγοράς του κτιρίου από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ή στο πλαίσιο
της χρηµατοδότησης ενός άλλου έργου από το Ταµείο Συνοχής.

4. Το κτίριο διατίθεται για την προβλεπόµενη στην απόφαση της
Επιτροπής χρήση και για την περίοδο που προβλέπεται στην εν
λόγω απόφαση.

5. Το κόστος ενός κτιρίου του οποίου είναι ήδη ιδιοκτήτης ο
αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός, καθώς και η αγορά κτι-
ριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε µια δηµόσια υπηρεσία, δεν
είναι επιλέξιµα.

Άρθρο 22

Αξιοποίηση του χώρου και κατασκευαστικές εργασίες

1. Οι δαπάνες οι σχετικές µε την αξιοποίηση του χώρου και τις
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου κατασκευαστικές εργα-
σίες είναι επιλέξιµες.

2. Εφόσον ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός εκτελεί για
λογαριασµό του πλήρως ή εν µέρει τις εργασίες αξιοποίησης του
χώρου ή κατασκευής, η µείωση των δαπανών πρέπει να αποτελέσει
το αντικείµενο χωριστής λογιστικής καταγραφής που θα χαρακτηρί-
ζεται από διαφάνεια και θα βασίζεται σε λογιστικά έγγραφα ή σε
έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας.

3. Σε περίπτωση συµµετοχής υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, εφαρ-
µόζονται οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 15.

4. 4. Είναι επιλέξιµες µόνον οι δαπάνες που καταβάλλονται
πραγµατικά µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία στο άρθρο 7
παράγραφος 1 και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε το έργο. Οι επι-
λέξιµες δαπάνες δύνανται να περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) εργατικό δυναµικό (µεικτές αµοιβές και µισθοί)·

β) χρησιµοποίηση µόνιµου εξοπλισµού κατά τις κατασκευαστικές
εργασίες·

γ) κόστος των χρησιµοποιηθέντων προϊόντων για την υλοποίηση
του έργου·

δ) έµµεσα και λοιπά έξοδα, εφόσον είναι ειδικά αιτιολογηµένα,
περίπτωση στην οποία η σχετική επιβάρυνση πρέπει να είναι
δίκαιη και σύµφωνη µε τους γενικά αποδεκτούς κανόνες λογι-
στικής.

5. Ο καταλογισµός των έµµεσων εξόδων δεν είναι επιλέξιµος
εφόσον ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός είναι µια δηµόσια
υπηρεσία.

6. Τα έξοδα πρέπει να εκτιµώνται σε τιµές της αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 23

Μόνιµος εξοπλισµός που αποτελεί τµήµα των κεφαλαιουχικών
δαπανών για τις δράσεις

1. Οι δαπάνες που αφορούν την αγορά ή την ανέγερση εγκατα-
στάσεων που προορίζονται να είναι µόνιµες, είναι επιλέξιµες υπό
τον όρο ότι θα περιλαµβάνονται στην απογραφή του µόνιµου εξοπ-
λισµού του αρµόδιου για την εκτέλεση του έργου οργανισµού και
θα αντιµετωπίζονται ως κεφαλαιουχικές δαπάνες, σύµφωνα µε τις
γενικά παραδεκτές λογιστικές συµβάσεις.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, η µίσθωση του εξοπλι-
σµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι αποτελεί
τµήµα των εξόδων εκµετάλλευσης και δεν είναι επιλέξιµη.
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Άρθρο 24

Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων

Η αγορά και η χρήση άυλων πάγιων στοιχείων, για παράδειγµα δι-
πλωµάτων ευρεσιτεχνίας, είναι επιλέξιµη εφόσον αποδειχθεί απα-
ραίτητη για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 25

Μόνιµος εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση
των ενεργειών

1. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος για την εκτέλεση οργανισµός,
εκτελεί για λογαριασµό του το σύνολο ή µέρος των εργασιών αξιο-
ποίησης του χώρου ή ανέγερσης, οι δαπάνες οι σχετικές µε την
αγορά ή την κατασκευή µόνιµου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται
στη φάση εκτέλεσης ενός έργου δεν είναι επιλέξιµες. Τα ανωτέρω
αφορούν τόσο τον βαρύ εξοπλισµό κατασκευής όσο και το υλικό
γραφείου και άλλους τύπους εξοπλισµού.

2. Ο µόνιµος εξοπλισµός που αγοράζεται ή κατασκευάζεται
ειδικά για την εκτέλεση ενός έργου δύναται να θεωρηθεί ως επιλέξι-
µος, εφόσον στερείται εµπορικής αξίας ή µετατρέπεται µετά τη
χρησιµοποίηση και υπό τον όρο ότι τούτο διευκρινίζεται στην από-
φαση της Επιτροπής.

Άρθρο 26

Μόνιµος εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για διοικητικούς
σκοπούς για την υλοποίηση ενεργειών

1. Οι δαπάνες που αφορούν την αγορά και τη µίσθωση µόνιµου
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για διοικητικούς σκοπούς δεν είναι
επιλέξιµες.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 33, οι δαπάνες οι σχε-
τικές µε την αγορά και τη µίσθωση εξοπλισµού που χρησιµοποιείται
από µια δηµόσια υπηρεσία για την εκπλήρωση των καθηκόντων της
στους τοµείς της παρακολούθησης και του ελέγχου δεν είναι επι-
λέξιµες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΞΟ∆Α ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΕΓΕΙΩΝ

Άρθρο 27

Γενικά και διοικητικά έξοδα

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα του αρµόδιου για την υλοποίηση
της ενέργειας οργανισµού δεν είναι επιλέξιµα.

Άρθρο 28

∆απάνες των δηµοσίων υπηρεσιών

Οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι δηµόσιες υπηρεσίες, και
ιδίως οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων σε εθνική και περιφε-
ρειακή κλίµακα, για τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο µιας ενέργειας ή συνόλου ενεργειών, δεν
είναι επιλέξιµες.

Άρθρο 29

∆απάνες για ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο
υπεργολαβίας

Όσον αφορά τις ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο υπεργο-
λαβίας, µόνον οι δαπάνες που είναι δεόντως αιτιολογηµένες και
συνδέονται µε τη δηµοσιονοµική παρακολούθηση, τους λογιστικούς
ελέγχους και τους επιτόπιους ελέγχους είναι επιλέξιµες.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης οριζόντιων καθηκόντων διαχείρισης,
υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου, οι δαπάνες για ενέρ-
γειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο υπεργολαβιών που είναι απα-
ραίτητες και δεόντως αιτιολογηµένες, δύνανται να είναι επιλέξιµες
εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α

Άρθρο 30

Χρηµατοδοτικές επιβαρύνσεις

Οι χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα για οικονοµικές συναλλαγές, τα
έξοδα ισοτιµίας συναλλάγµατος, καθώς και τα λοιπά έξοδα καθαρά
χρηµατοδοτικού χαρακτήρα, δεν είναι επιλέξιµα.

Άρθρο 31

∆ικαστικά έξοδα, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/
94 της Επιτροπής (1), τα έξοδα αµφισβητήσεων, τα πρόστιµα και οι
χρηµατικές ποινές δεν είναι επιλέξιµα.

Άρθρο 32

Λογιστικά έξοδα ή έξοδα λογιστικού ελέγχου

Τα λογιστικά έξοδα ή τα έξοδα λογιστικού ελέγχου είναι επιλέξιµα
εφόσον συνδέονται άµεσα µε τη σχετική πράξη, εφόσον είναι απα-
ραίτητα για την προετοιµασία της ή την υλοποίησή της και υπό-
κεινται σε διοικητικές ή νοµικές απαιτήσεις.

Άρθρο 33

Ειδικές τεχνικές χρηµατοδότησης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, τα έξοδα στο πλαίσιο τεχνικών
χρηµατοδότησης που δεν υποχρεώνουν να πραγµατοποιηθεί άµεσα
η αγορά ενός εξοπλισµού, ιδίως µε χρηµατοδοτική µίσθωση, δύνα-
νται να θεωρηθούν επιλέξιµα, εφόσον αιτιολογούνται και έχουν εγ-
κριθεί µε την απόφαση της Επιτροπής και υπό τον όρο ότι η
µεταβίβαση της κυριότητας στον αρµόδιο για την εκτέλεση οργανι-
σµό θα πραγµατοποιηθεί πριν από την καταβολή του υπολοίπου.
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Άρθρο 34

Έξοδα για νοµικές συµβουλές, συµβολαιογραφικά έξοδα,
έξοδα τεχνικής ή χρηµατοοικονοµικής πραγµατογνωµοσύνης

Τα έξοδα παροχής νοµικών συµβουλών, τα συµβολαιογραφικά
έξοδα, καθώς και τα έξοδα τεχνικής ή χρηµατοδοτικής πραγµατο-
γνωµοσύνης, είναι επιλέξιµα εφόσον συνδέονται άµεσα µε την εκτέ-
λεση και εφόσον είναι απαραίτητα για την προετοιµασία της ή την
υλοποίησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η ∆ΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο 35

Έξοδα λειτουργίας και εκµετάλλευσης επιδοτούµενων έργων

1. Τα έξοδα λειτουργίας ενός έργου ή µιας οµάδας έργων δεν
είναι επιλέξιµα.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η κατάρτιση του
προσωπικού εκµετάλλευσης και η δοκιµή ενός έργου και του εξο-
πλισµού του δύνανται να ληφθούν υπόψη ως επιλέξιµες δαπάνες
κατά τη διάρκεια που απαιτείται και έχει καθοριστεί στην απόφαση
της Επιτροπής.

Άρθρο 36

Μέτρα δηµοσιότητας και ενηµέρωσης

Οι δαπάνες οι σχετικές µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότη-
τας, τα οποία λαµβάνονται κατ εφαρµογή της απόφασης 96/455/
ΕΚ, είναι επιλέξιµες.

Άρθρο 37

Χώροι στάθµευσης

Το Ταµείο Συνοχής δεν επιδοτεί την κατασκευή χώρων στάθµευσης,
στεγασµένων ή ανοικτών, παρά µόνον εφόσον αυτή είναι απα-
ραίτητη και έχει ειδικά εγκριθεί µε την απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 38

Αγορά µεταχειρισµένου υλικού

Το κόστος για την αγορά µεταχειρισµένου υλικού είναι επιλέξιµο
εφόσον πληρούνται οι τρεις ακόλουθοι όροι, µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:

α) ο πωλητής του υλικού καταθέτει δήλωση µε την οποία βεβαιώ-
νει την προέλευση του υλικού και επιβεβαιώνει ότι ουδέποτε
κατά τη διάρκεια των επτά τελευταίων ετών, δεν αποκτήθηκε το
υλικό µέσω εθνικής ή κοινοτικής ενίσχυσης·

β) η τιµή του µεταχειρισµένου υλικού δεν υπερβαίνει την αξία του
στην αγορά και πρέπει να είναι µικρότερη από το κόστος ανάλο-
γου υλικού σε καινουργή κατάσταση·

γ) το υλικό έχει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για την σχετική
λειτουργία και είναι σύµφωνο µε τα ισχύοντα πρότυπα.

Άρθρο 39

Υπεργολαβία

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων,
οι δαπάνες για τις ακόλουθες συµβάσεις υπεργολαβίας δεν είναι
επιλέξιµες:

α) οι συµβάσεις υπεργολαβίας που έχουν ως αποτέλεσµα την
αύξηση του κόστους εκτέλεσης του έργου, χωρίς να αποφέρουν
ανάλογη προστιθέµενη αξία·

β) οι συµβάσεις υπεργολαβίας που έχουν συναφθεί µε µεσάζοντες
ή συµβούλους, δυνάµει των οποίων η πληρωµή καθορίζεται ως
ποσοστό του συνολικού κόστους, εκτός και εάν η εν λόγω
πληρωµή δεν αιτιολογείται από τον αρµόδιο για την εκτέλεση
οργανισµό, µε αναφορά στην πραγµατική αξία των εργασιών ή
των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Για όλες τις συµβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι δεσµεύονται
να παράσχουν στους φορείς λογιστικών και λοιπών ελέγχων όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες υπεργολα-
βίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ AD HOC ΚΑΙ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 40

∆ιοργάνωση συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στα
άρθρα 27 και 28, οι δαπάνες που προκύπτουν από τη διοργάνωση
υποχρεωτικών συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης, όπως
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, παράρτηµα II
άρθρο ΣΤ, είναι επιλέξιµες εφόσον προσκοµιστούν δικαιολογητικά.

2. Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπονται
όταν αφορούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες
εξόδων:

α) υπηρεσίες διερµηνείας·

β) µίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων·

γ) µίσθωση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και άλλου απαραίτη-
του ηλεκτρονικού υλικού·

δ) παροχή τεκµηρίωσης και σχετικού υλικού·

ε) αµοιβές εµπειρογνωµόνων·

στ) έξοδα µετακίνησης.
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3. Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των υπαλλήλων της δηµόσιας
διοίκησης, που καταβάλλονται για τη διοργάνωση συνεδριάσεων
της επιτροπής παρακολούθησης, δεν είναι επιλέξιµες.

4. Ο εξοπλισµός που είναι εγκατεστηµένος µόνιµα και απο-
σκοπεί στον έλεγχο, δύναται να είναι επιλέξιµος υπό τον όρο ότι
επιτρέπεται ειδικά µε απόφαση της Επιτροπής για τη λήψη ενός
µέτρου τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 41

Συνεδριάσεις κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής ή της επι-
τροπής παρακολούθησης

Το άρθρο 40 εφαρµόζεται για τη διοργάνωση συνεδριάσεων ad
hoc κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής ή της επιτροπής παρακο-
λούθησης.

Άρθρο 42

Ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης

Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την απόκτηση και την εγκατάσταση
ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης και παρακολούθησης είναι
επιλέξιµες, εντός των ορίων που καθορίζονται στην απόφαση της
Επιτροπής.

Άρθρο 43

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Εφαρµόζεται για τα νέα έργα που εγκρίνονται µε απόφαση της Επι-
τροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1164/94, µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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