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ΘΕΜΑ: Επίσπευση ∆ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π.
Γ΄ΚΠΣ.
Όπως είναι γνωστό η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων των ηµιτελών έργων
του Γ’ ΚΠΣ ήταν στόχος του δευτέρου τριµήνου του 2012 σύµφωνα µε το
αναθεωρηµένο µνηµόνιο. Στο πλαίσιο αυτό, µε το υπ’ αριθµ. 10589/Ε-1211/6-3-2012
έγγραφό µας, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στους εµπλεκόµενους φορείς για την
εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στο Π∆Ε 2012.
Για όσα από τα ηµιτελή έργα µε καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης την
31.3.2013, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονοµικό τους
αντικείµενο κατά το έτος 2012, θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία
χρηµατοδότησής τους από το Π∆Ε 2013 είτε µε την διαδικασία των προκαταβολών,
είτε µε την εγγραφή πιστώσεων στο Π∆Ε 2013 όπου χρειάζεται.
Για το λόγο αυτό οι εµπλεκόµενοι φορείς καλούνται να προχωρήσουν άµεσα στις
παρακάτω ενέργειες:
Α. Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές, µετά από συνεργασία µε τους Τελικούς ∆ικαιούχους, θα
πρέπει να αποστείλουν προς τους φορείς χρηµατοδότησης τα έργα αρµοδιότητάς τους
µε τα οικονοµικά στοιχεία που θα προταθούν για εγγραφή στις ΣΑ.
Β. Οι φορείς χρηµατοδότησης θα υποβάλλουν ταυτόχρονα:
1. Αίτηµα για έγκριση πιστώσεων των έργων όπου απαιτείται.
2. Αίτηµα χρηµατοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) που αφορά αποκλειστικά
τα ίδια έργα συνοδευµένο από αναλυτική κατάσταση αυτών.
Γ. Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων προχωράει άµεσα:

1. Στην έκδοση αποφάσεων εγγραφής των έργων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων 2013 όπου απαιτείται.
2. Στην έκδοση αποφάσεων χρηµατοδότησης των ΣΑ σύµφωνα µε τα υποβληθέντα
αιτήµατα (βλ. Β2).
Οι διαδικασίες εγγραφής για όλα τα ηµιτελή έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το
αργότερο µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013.
∆. Ο φορέας χρηµατοδότησης υποχρεούται να προβεί άµεσα στις απαραίτητες
ενέργειες για την αποπληρωµή των έργων µε καταληκτική ηµεροµηνία την
31.3.2013.
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