Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ
∆ΕΛΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
α/α Ενό-

τητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕ∆ΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΡΟ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

2
3
4
5
5α

ΕΡΓΟ – ΠΡΑΞΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS

6

Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

7

ΤΡΙΜΗΝΟ

8

ΕΤΟΣ

9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

10

Α1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

11

Α1.2 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

12

Α1.3

13

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Α1.4
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Εκτυπώνεται ο αύξων αριθµός του
Τριµηνιαίου που συµπληρώθηκε και
καταχωρείται στο ΟΠΣ (1,2,3………)
Εκτυπώνεται ο αύξων αριθµός του
Τριµήνου του έτους στο οποίο
αναφέρονται τα στοιχεία (µονοψήφιος
αριθµός 1,2,3 ή 4)
Εκτυπώνεται το έτος αναφοράς του
Τριµηνιαίου.
Σηµειώνεται η ηµεροµηνία που
συµπληρώθηκε το συγκεκριµένο
τριµηνιαίο από τον Ανάδοχο Φορέα
Εκτυπώνεται ο τίτλος του Υποέργου όπως
αυτό αναφέρεται στο Συνοπτικό Τεχνικό
∆ελτίο του Έργου (ΣΤ∆Ε).
Εκτυπώνεται ο κωδικός του Υποέργου µε
τον οποίο αυτό αναγνωρίζεται στην
πράξη (Α.Π. Υποβολής Τεχνικής
Προσφοράς).
Αναφέρονται µε συντοµία τα κυριότερα
στοιχεία του Φυσικού αντικειµένου του
Υποέργου.
Εκτυπώνονται τα στοιχεία των
διοικητικών επιπέδων ‘Περιφέρεια’ και
‘Νοµός’ στα οποία χωροθετείται το
έργο και τα στοιχεία του
∆ήµου/Κοινότητας, εφόσον η πράξη
προσδιορίζεται σ’ αυτό το επίπεδο.
Συµπληρώνεται η στήλη
‘πραγµατοποιηθέν ποσό’ µε το ποσό που
έχει δαπανηθεί µέχρι και το τρίµηνο
αναφοράς στο αντίστοιχο διοικητικό
επίπεδο χωροθέτησης και στο τέλος το
άθροισµα αυτών..
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Β1.1

16

Β1.2

17
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Β3

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Προγραµµατισµένη πορεία του
Υποέργου:
• Εκτυπώνονται από το σύστηµα οι
προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης του υποέργου,
όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο
τελευταίο εγκεκριµένο Τ∆Ε.
Προβλεπόµενη πορεία του Υποέργου:
• Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία
έναρξης του υποέργου όπως αυτή
έχει οριστικοποιηθεί µέσα στο
τρίµηνο αναφοράς. Επίσης
αποτυπώνεται η ηµεροµηνία λήξης
όπως αυτή προβλέπεται µε βάση τα
στοιχεία που διατίθενται µέχρι την
ηµέρα αναφοράς.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σύντοµη περιγραφή της συνολικής
προόδου του Φυσικού αντικειµένου
µέχρι και το τρίµηνο αναφοράς.

Αναφέρονται σύντοµα οι εργασίες που
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
έχουν προγραµµατιστεί για το επόµενο
ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ τρίµηνο.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Καταγράφονται παρατηρήσεις που
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
αφορούν την πορεία εξέλιξης του
Υποέργου.
Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία
πιστοποίησης των εργασιών του
Υποέργου που έχουν πραγµατοποιηθεί
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
στο τρίµηνο αναφοράς. Αντίστοιχα,
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ
συµπληρώνονται το Ποσό και ο Α/Α
ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Λογαριασµού δαπανών, που έχουν
πιστοποιηθεί στο τρίµηνο αναφοράς.
Στον πίνακα αυτό εκτυπώνονται τα
στοιχεία των ∆ιακριτών Τµηµάτων
του Υποέργου µε τους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς (και το σύνολο
αυτών), τη µονάδα µέτρησης τους
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
και την εγκεκριµένη τιµή που έχουν
ΠΡΟΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΤΩΝ
καταχωρηθεί στο τελευταίο Τ∆Ε.
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ
Συµπληρώνεται για κάθε διακριτό
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
τµήµα η αριθµητική τιµή στο πεδία :
‘πραγµατοποιηθείσα τιµή έως και
το τρίµηνο αναφοράς’ όπως επίσης
και η τιµή στο πεδίο
‘πραγµατοποιηθείσα δαπάνη έως
3

και το τρίµηνο αναφοράς’, καθώς
και το Σύνολο αυτών, ανάλογα µε
την πρόοδο που έχει παρουσιαστεί
έως και τότε.
Τα στοιχεία:
•

20

Β4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ.

‘Μονάδα µέτρησης’, και ‘Τιµή
στόχος’
Συµπληρώνονται:

•

•

Στο πεδίο : ‘Νέα εκτιµώµενη τιµή’, η
αριθµητική τιµή που εκτιµάται ότι
θα υλοποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη
τη συνολική πορεία της πράξης.
Στο πεδίο : ‘Πραγµατοποίηση έως
και το τρίµηνο αναφοράς’, η
αριθµητική τιµή ανάλογα µε την
πρόοδο που έχει παρουσιαστεί έως
και τότε.

Στον πίνακα αυτό προσδιορίζονται τα
στοιχεία που αφορούν τις ∆ιοικητικές
Καταστάσεις Εξέλιξης του Υποέργου.
Ανάλογα µε το είδος του Υποέργου
και σύµφωνα µε τους σχετικούς
πίνακες του MIS εκτυπώνονται τα
πεδία ‘∆ιοικ. Κατάσταση εξέλιξης
Υποέργου’ και ‘Αρχικός
Προγραµµατισµός’(Αφορά την
ηµεροµηνία που αρχικά είχε
προγραµµατιστεί για τη
συγκεκριµένη κατάσταση του
Υποέργου).
21

Β5

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Για κάθε ∆ιοικ. Κατάσταση
συµπληρώνονται τα αντίστοιχα :
• ‘Πραγµατική Ηµεροµηνία . Αφορά
την πραγµατική ηµεροµηνία που
αντιστοιχεί στην κατάσταση του
Υποέργου.
• ‘Σηµερινός προγραµµατισµός’.
Αναφέρεται στην ηµεροµηνία για
την οποία προγραµµατίζεται η
συγκεκριµένη διοικητική κατάσταση
σου Υποέργου.
• ‘Σχετικός Προϋπολογισµός
Υποέργου’. Συµπληρώνεται ο
επιλέξιµος προϋπολογισµός του

4

Υποέργου που αντιστοιχεί στη
συγκεκριµένη κατάσταση.
Επίσης συµπληρώνονται οι Νέες
∆ιοικητικές Καταστάσεις εξέλιξης
του υποέργου µε τις αντίστοιχες
ηµ/νίες και τους σχετικούς
προϋπολογισµούς.
Στον Πίνακα αυτό γίνεται προσδιορισµός
των στοιχείων που αφορούν τις διάφορες
δραστηριότητες του Υποέργου.
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ΠΡΟΟ∆ΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εµφανίζονται αρχικά τα στοιχεία:
• ∆ραστηριότητα
• Προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης
• Συσχετισµός µε άλλες
δραστηριότητες
τα οποία και εκτυπώνονται από το
σύστηµα και είναι αυτά που υπάρχουν και
έχουν καταχωρηθεί στο προηγούµενο
Τριµηνιαίο ∆ελτίο Παρακολούθησης ή
στο τελευταίο Τ∆Ε ανάλογα µε το πιο από
τα δύο είναι πιο πρόσφατο.
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