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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 αποτελεί στόχο του δευτέρου τριµήνου του 2012 σύµφωνα µε το 
αναθεωρηµένο µνηµόνιο. 
 
Συγκεκριµένα µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 θα πρέπει για όλα τα έργα του Γ΄ΚΠΣ που 
έχουν οικονοµικές υποχρεώσεις όπως αυτές καταγράφονται στην τελική έκθεση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, να έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον 
Προϋπολογισµό ∆�ηµοσίων Επενδύσεων 2012. 
 
Για το σκοπό αυτό οι εµπλεκόµενοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν άµεσα στις 
παρακάτω ενέργειες: 
 
Α. Οι ∆ 
ιαχειριστικές Αρχές, µετά από συνεργασία µε τους Τελικούς ∆�ικαιούχους, θα 
πρέπει να αποστείλουν τα έργα αρµοδιότητάς τους, τα οποία θα πρέπει άµεσα να 
προταθούν για εγγραφή στη ΣΑ. 
 
Η επιστολή θα απευθύνεται στους φορείς χρηµατοδότησης, στη �∆ιεύθυνση 
�∆ηµοσίων Επενδύσεων, στην Αρχή Πληρωµής και στην Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού της Εφαρµογής των Ε.Π., και θα διατυπώνει και τη σύµφωνη γνώµη της 
∆�ιαχειριστικής Αρχής. 
 
Η επιστολή θα συνοδεύεται από πίνακα, στον οποίο για κάθε έργο θα πρέπει να 
αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία αυτού. Ειδικά για τα έργα για τα οποία απαιτείται 
πρόσθετη χρηµατοδότηση που υπερβαίνει το +10% της οικονοµικής υποχρέωσης που 
έχει δηλωθεί στην τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης του ΕΠ, θα πρέπει η υπέρβαση να 
αιτιολογείται επαρκώς και να τεκµηριώνεται ότι οι απαιτούµενοι πρόσθετοι πόροι 
αντιστοιχίζονται µε το υπολειπόµενο ανεκτέλεστο φυσικό αντικείµενο της 
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. Υπογραµµίζεται ότι η πρόσθετη χρηµατοδότηση θα 



 

 

 αφορά αποκλειστικά και µόνον το φυσικό αντικείµενο εκείνο το οποίο είναι 
απολύτως απαραίτητο για την ολοκλήρωση και λειτουργία του ηµιτελούς έργου. 
 
Β. Ο φορέας χρηµατοδότησης υποβάλλει ταυτόχρονα: 
 
1. Αίτηµα για εγγραφή των έργων, σύµφωνα µε το έγγραφο της αρµόδιας 
∆ιαχειριστικής Αρχής, στο Πρόγραµµα �∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
 
2. Αίτηµα χρηµατοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) που αφορά αποκλειστικά 
τα ίδια έργα συνοδευµένη από αναλυτική κατάσταση αυτών. Το ποσό της αιτούµενης 
χρηµατοδότησης ανά έργο ισούται µε την εγκεκριµένη πίστωση έτους 2012. 
 
Επισηµαίνεται ότι ο προτεινόµενος προϋπολογισµός των έργων στη ΣΑ θα πρέπει να 
καλύπτει τις πληρωµές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί καθώς και τις αιτούµενες 
πιστώσεις του 2012. 
 
Γ. Η ∆ 
ιεύθυνση  
∆ηµοσίων Επενδύσεων προχωράει άµεσα: 
 
• Στην έκδοση αποφάσεων προέγκρισης εγγραφής στο Πρόγραµµα ∆�ηµοσίων 
Επενδύσεων 2012 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 5 της εγκύκλιου 
οδηγιών για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆�Ε 2012 και τον 
προγραµµατισµό δαπανών Π∆�Ε 2013-2015 σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο 
Πλαίσιο �∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-2015 του Π∆�Ε, µε αυθηµερόν 
κοινοποίηση των αποφάσεων στους αποδέκτες. 
 
• Στην έκδοση αποφάσεων χρηµατοδότησης των ΣΑ σύµφωνα µε τα υποβληθέντα 
αιτήµατα ( βλ. Β2) 
 
∆ 
. Ο φορέας χρηµατοδότησης εκδίδει άµεσα εντολή κατανοµής προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος για την τροφοδότηση των λογαριασµών των έργων. 
 
Ε. Οι  
∆ιαχειριστικές Αρχές µε την κοινοποίηση της απόφασης εγγραφής στο Π∆�Ε 
ενηµερώνουν άµεσα τους τελικούς δικαιούχους για την επίσπευση της υλοποίησης 
των έργων µε υποχρέωση παρακολούθησης της εξέλιξης των σχετικών διαδικασιών. 
 
ΣΤ. Οι Τελικοί  
∆ικαιούχοι προχωρούν άµεσα και όπου απαιτείται στις διαδικασίες διαγωνισµών και 
αναθέσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου το 
συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία που 
ορίζεται για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος αποτελεί κρίσιµη παράµετρο στη διαδικασία αυτή και 
όπου είναι εφικτό στους σχετικούς διαγωνισµούς σύναψης/ανάθεσης πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο ή να αποτελεί ειδικό όρο στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων και να συνοδεύεται µε ποινική ρήτρα. Για τα έργα που έχουν σε 
εξέλιξη συµβάσεις απαιτείται να δοθούν από τις �∆ιαχειριστικές Αρχές ειδικές 



 

 

 εντολές επίσπευσης στους αναδόχους και καµία παράταση χρονοδιαγράµµατος δεν 
πρέπει να γίνεται δεκτή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Α. ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 30-9-2012 
 
Ειδικά για τα έργα που έχουν καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης την 30-9-2012 
οι διαδικασίες εγγραφής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τέλος Μαρτίου. 
 
Β. ΕΡΓΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 30-3-2013 
 
Για τα έργα που έχουν καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης την 30-3-2013 οι 
διαδικασίες εγγραφής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τέλος 
Μαΐου 2012. 
 
Σας υπενθυµίζουµε ότι τα έργα αυτά είναι ενταγµένα στις ΣΑ/3, ΣΑ7. 
 
Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω αναφερόµενες 
διαδικασίες εγκαίρως εξ αιτίας αµέλειας των τελικών δικαιούχων, καλούνται οι 
αρµόδιες ∆�ιαχειριστικές Αρχές να συµπεριλάβουν σχετικό βαθµολογικό κριτήριο 
στην αντίστοιχη οµάδα κριτηρίων, στις εν εξελίξει προκυρήξεις. 
 
 
 
Ο Υφυπουργός 
Θάνος Μωραΐτης  


