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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  21θσ/ 18.10.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 93/2021 

Θζμα 6ο: Ζγκριςθ δανειακισ ςφμβαςθσ επενδυτικοφ δανείου φψουσ 2.950.000,00 Ευρω μζςω 
του προγράμματοσ ανάπτυξθσ και αλλθλεγγφθσ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΘ 
ΣΡΙΣΘ» (άρκρο 69 Ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 21 
τθσ υπϋ αρικμ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ), μεταξφ 
του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και του Διμου Βζλου Βόχασ και εξουςιοδότθςθ 
Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.  
 

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 18θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με 
αρικ. πρωτ. 8267/14.10.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου  κ. 
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηϊςθσ                   ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                               2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                         3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                4. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςιλκαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ   
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 16. Δθμθτρίου Μαρία 
                 17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 19. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
                 20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
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      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

- Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
- Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν          

 

 

        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ      2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 

3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου        

 
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 6ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ δανειακισ ςφμβαςθσ 

επενδυτικοφ δανείου φψουσ 2.950.000,00 Ευρω μζςω του προγράμματοσ ανάπτυξθσ και 

αλλθλεγγφθσ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» (άρκρο 69 Ν. 4509/2017, όπωσ 

ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ υπϋ αρικμ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 

1386/Β/14-4-2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ), μεταξφ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 

Δανείων και του Διμου Βζλου Βόχασ και εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. δράλθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ 

των μελϊν το υπϋ αρικμ. (0)41575_21/2021 ζγγραφο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων – 

Κεντρικι Τπθρεςία, με κζμα «Αποςτολι ςχεδίου δανειςτικοφ ςυμβολαίου για τθ διενζργεια 

προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ», ωσ κάτωκι:  

ασ αποςτζλλουμε ςχζδιο δανειςτικοφ ςυμβολαίου, που πρόκειται να ςυνομολογθκεί 
μεταξφ του Διμου και του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων για τθ χοριγθςθ τοκοχρεολυτικοφ 
δανείου φψουσ € 2.950.000,00 χορθγοφμενου από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, κατά 
ποςοςτά 50% από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ) και 50% από πόρουσ του 
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Αποπεράτωςθ κτιρίου 
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ», ενταγμζνου ςτο Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», και παρακαλοφμε 
να προβείτε ςτη διαδικαςία προληπτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 278 του ν. 3852/2010, 
όπωσ ιςχφει. 

Επιςημαίνεται ότι, πριν τθν αποςτολι του ςχεδίου δανειακισ ςφμβαςθσ ςτο Ελεγκτικό 
υνζδριο για τθ διενζργεια προλθπτικοφ ελζγχου, απαιτείται να ληφθεί ςχετική απόφαςη του 
Δημοτικοφ ςασ υμβουλίου με τθν οποία αφενόσ κα εγκρίνεται το ςυνθμμζνο ςτο παρόν ςχζδιο 
δανειακισ ςφμβαςθσ και αφετζρου κα εξουςιοδοτείται  ο  νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Διμου 
(Διμαρχοσ) για τθν υπογραφι του. 

 
 
 

                       Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ 
 

                                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΛΣΟΤΚΗ        
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ΑΡΙΘΜΟ…………… 
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ  ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΟΠΙΚΘ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ»  

(άρκρο 69 Ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ υπ’ αρικμ. 22766/9-4-

2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ) 

ΜΕΣΑΞΤ 
                 Σου ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΘΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ TOY ΔΘΜΟΤ    ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
(ΓΙΑ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΣΘΣΑ) 

 
τ…………………………..ςτισ … μθνόσ ……………. του ζτουσ ......... και ςτο κατάςτθμα τθσ  Δθμόςιασ 

Οικονομικισ Τπθρεςίασ  … που βρίςκεται ςτθν οδό ……………. αρ. …, όπου με κάλεςαν για τθν 

υπογραφι τθσ παροφςθσ, παρουςιάςτθκαν ςε μζνα το/τθ ςυμβολαιογράφο και κάτοικο .................., 

με ζδρα τ…. ............................ και γραφείο ςτθν οδό ...............……....... αρ. …,   οι μθ εξαιροφμενοι από 

το νόμο: 

Αφενόσ: O/H κ. ...................................., κάτοικοσ .................... οδόσ ....................… αρ. …, κάτοχοσ του 

υπ’ αρ. ………………. Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτοσ του  ........................., θ/o οποία/oσ ενεργεί ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, Διευκυντισ τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Κορίνκου ωσ 

Προϊςτάμενοσ του Γραφείου Παρακατακθκϊν Κορίνκου καλουμζνου εφεξισ «Σ. Π. & Δανείων» το 

οποίο εδρεφει ςτθν Ακινα, με Α.Φ.Μ. 090016565 δυνάμει τθσ παρ. ιδ’ του  άρκρου 7 του Π.Δ. 95/96 

«Περί Οργανιςμοφ του Σ. Π. και Δάνειων (Φ.Ε.Κ. 76/τ. Αϋ/1996)». 

Θ εξουςιοδότθςθ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ζχει χορθγθκεί ςτθν ανωτζρω εκπρόςωπο του «Σ. 

Π. & Δανείων» διά τθσ υπ’ αρ. 2086166/8898/0094/1997  απόφαςθσ του Τπουργοφ των Οικονομικϊν 

(Φ.Ε.Κ. 35/τ. Βϋ/1997), τθσ οποίασ νόμιμα επικυρωμζνο αντίγραφο προςαρτάται ςτθν παροφςα. 

Και αφετζρου: Ο κ. ……………… ………………… του ……………, Διμαρχοσ     Βζλου Βόχασ , κάτοικοσ ..............., 

οδόσ ………………............. αρ. …, κάτοχοσ του υπ’ αρ. ………………. Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτοσ του  

........................., που ενεργεί ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Διμου     Βζλου 

Βόχασ  που εδρεφει ςτ… ………….., με Α.Φ.Μ. …………….., ο οποίοσ ςυςτάκθκε ςφμφωνα με το ν. 3852/7-

6-2010 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ), καλοφμενου εφεξισ «ΔΘΜΟ». 

Θ εξουςιοδότθςθ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ζχει χορθγθκεί ςτον ανωτζρω εκπρόςωπο του 

«ΔΘΜΟΤ» διά τθσ υπ’ αρ. ………………….. απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου , τθσ οποίασ 

νόμιμα επικυρωμζνο αντίγραφο προςαρτάται ςτθν παροφςα. 

Σα ωσ άνω υμβαλλόμενα Μζρθ με βάςθ το παρακάτω νομικό και κεςμικό πλαίςιο, ιτοι: 

 Σο Π.Δ. 95/1996 (Αϋ 76) «Οργανιςμόσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων». 
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 Σο άρκρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ Σαμείου 

Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Αϋ/18-5-2011).  

 Σθν υπϋ αρικ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Κανονιςμόσ 

του Σ.Π. και Δανείων» κατϋ εφαρμογι του άρκρου 4 του Ν. 3965/2011.  

 Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφουν. 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 69 του ν. 4509/2017 (Αϋ201) «Μζτρα κεραπείασ ατόμων που 

απαλλάςςονται από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 

ιςχφουν. 

 Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ 

ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ανζγερςθ ι /και Αποκατάςταςθ 

Δθμοτικϊν Κτιρίων» με τίτλο «Ανζγερςθ και Επανάχρθςθ Δθμοτικϊν Κτιρίων», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Σθν υπ’ αρ. 21923/27/11/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΨΡ7646ΜΣΛ6-ΧΝ1) 

περί ζνταξθσ του Ζργου με τίτλο «Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ» ςτον Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ και Ακλθτιςμόσ» του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ 

ΣΡΙΣΘ».  

 Σθν με αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εςωτερικϊν, Τγείασ, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και 

Πολιτικισ Προςταςίασ, όπωσ ιςχφει, ςτθν οποία κακορίηονται: οι ςκοποί, τα κριτιρια και οι 

προχποκζςεισ ζνταξθσ, θ διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ αιτιςεων ζνταξθσ, ο ζλεγχοσ τθσ 

πορείασ εκτζλεςθσ των ζργων, οι υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα και 

οι ςυνζπειεσ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ, οι όροι και τα  δικαιολογθτικά χοριγθςθσ δανείων από το Σ.Π και 

Δανείων, ο τρόποσ απόδοςθσ του προϊόντοσ δανείων, θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν 

αποπλθρωμι των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ηθτιματα διαχείριςθσ του προγράμματοσ. 

 Σθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΤΑ, από το οποίο 

προκφπτει ότι τα αιτιματα  που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια των Προςκλιςεων του Προγράμματοσ 

«ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» και αξιολογικθκαν και για τα οποία όμωσ ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ωσ άνω ΚΤΑ δεν 

είχε  εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ,  εξετάηονται με όςα ίςχυαν κατά τθν υποβολι τουσ και 

χρθματοδοτοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτισ. 

 Σθν υπϋαρίκμ. 3719/7Α/1-10-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σαμείου 

Παρ/κων και Δανείων περί  κακοριςμοφ των όρων, τθσ διαδικαςίασ και των δικαιολογθτικϊν που 

απαιτοφνται για τθ ςυνομολόγθςθ δανείων ΟΣΑ *Α’ & Β’ βακμοφ+, υνδζςμων Διμων & ΝΠΔΔ των 
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Ο.Σ.Α, μζςω του Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» και τθν με αρ. 

3724/18/17-12-2020 απόφαςθ  του Δ. του Σ.Π και Δανείων περί τροποποίθςθσ τθσ, ωσ προσ το 

επιτόκιο  χοριγθςθσ επενδυτικϊν δανείων προσ τουσ δικαιοφχουσ ΟΣΑ *Α’ & Β’ βακμοφ+, υνδζςμουσ 

Διμων & ΝΠΔΔ των Ο.Σ.Α, μζςω των παρ. 2α και 2β  του άρκρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ. 

Α’/22-12-2017), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 τθσ από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 

75/τ. Αϋ/30-3-2020), που κυρϊκθκε με το άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020) του 

Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ. 

    Σθν από (FI N°) 92.142 (GR)/16-3-2021 δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Σαμείου Παρ/κων και 

Δανείων και τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων για τθ χρθματοδότθςθ  επενδφςεων ςε βιϊςιμθ 

αςτικι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα μζςω του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ». 

 Σθν υφιςτάμενθ δανειακι κατάςταςθ του «Δικαιοφχου»,  

 Σθν παρεχόμενθ αςφάλεια για τθ χοριγθςθ του εν λόγω δανείου, που ςυνίςταται ςτθν 

αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων και κάκε μορφισ εξόδων από το ΠΔΕ. 

 Σθν παρεχόμενθ αςφάλεια για τθ χοριγθςθ του εν λόγω δανείου, που ςυνίςταται ςτθν 

προβλεπόμενθ ςτθν παροφςα δανειακι ςφμβαςθ ριτρα εκχϊρθςθσ εςόδων εκ μζρουσ του 

«Δικαιοφχου» προσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςε περίπτωςθ μθ ορκισ και ςφννομθσ 

χριςθσ των πόρων του προγράμματοσ (ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ υπ’ αρίκμ. 

22766/14-4-2020 ΚΤΑ). 

 Σθν υπϋαρικμ. 3725/9/14-1-2021 (ΑΔΑ : 6ΕΞΟ469ΘΘ7-9ΔΦ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ οποίασ 

προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, περί εγκρίςεωσ αναπτυξιακοφ 

τοκοχρεολυτικοφ δανείου ποςοφ € 2.950.000,00  ςτο      «Διμο     Βζλου Βόχασ» για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου « Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ  » ενταγμζνου ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», δυνάμει τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 

1386/B/14-4-2020) ΚΤΑ. 

 Σθν υπϋαρικμ.19/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ  υμβουλίου του «Διμου     Βζλου Βόχασ» (ΑΔΑ: 

ΩΜ51Ω9Π-Θ5Α ) περί αποδοχισ των όρων για τθ λιψθ αναπτυξιακοφ  τοκοχρεολυτικοφ δανείου από 

το Σ.Π. και Δανείων, το οποίο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», θ οποία ςυνοδεφεται 

από το υπ’ αρ. πρωτ. 1701/11-03-2021  ζγγραφο  του «Διμου» περί κοινοποίθςισ τθσ ςτθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου για ζλεγχο νομιμότθτάσ τθσ, που 

προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςε επικυρωμζνα αντίγραφα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 
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 Σθν με αρικμό …….Πράξθ του …………. Ελεγκτικοφ υνεδρίου περί διενζργειασ 

προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 278 του 

Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει,  κατά τθν οποία ……………………………………………………, επικυρωμζνο αντίγραφο 

τθσ οποίασ προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,  

Ηιτθςαν τθ ςφνταξθ του παρόντοσ, διλωςαν, ςυμφϊνθςαν και αποδζχκθκαν τθν ςυνομολόγθςθ 

αναπτυξιακοφ δανείου, φψουσ δφο εκατομμφρια εννιακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (2.950.000,00 €) 

με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

1.ΟΡΙΜΟΙ 

τθν παροφςα φμβαςθ οι κακοριςμζνοι όροι προςδιορίηονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα.  

«Ανάδοχοσ» νοείται  το πρόςωπο  ςτον οποίο ζχει  ανατεκεί με ςφμβαςθ  θ εκτζλεςθ του ζργου ι τθσ 

προμικειασ. 

«Απόφαςθ Ζνταξθσ» νοείται  θ απόφαςθ του ΤΠΕ περί ζνταξθσ ςτο χρθματοδοτικό πρόγραμμα με 

τθν ονομαςία «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ». 

«Βεβαιωμζνεσ Οφειλζσ» νοείται  το ςφνολο των οφειλϊν που απορρζουν από το ςυνομολογθκζν 

δάνειο ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

«Διάρκεια Δανείου» νοείται  τθν περίοδο, που κακορίηεται ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςασ φμβαςθσ. 

«Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ» νοείται : για το ΠΔΕ οι υποχρεϊςεισ του για τθν εξυπθρζτθςθ του δανείου 

και θ πλθρωμι των λοιπϊν δαπανϊν του δανείου, για το Δικαιοφχο θ ορκι και ςφννομθ χριςθ των 

πόρων του δανείου  και εκτζλεςθ και λειτουργία του ζργου και  για το Σ.Π& Δανείων θ εκταμίευςθ 

του προϊόντοσ του δανείου ςφμφωνα με τθ δανειακι ςφμβαςθ. 

«Δικαιοφχοσ» νοείται: ΟΣΑ Αϋ&Β βακμοφ, φνδεςμοι Διμων και ΝΠΔΔ ΟΣΑ  

«Εκταμίευςθ» νοείται οι καταβολζσ από το ΣΠ & Δανείων προσ το Δικαιοφχο  για  εξόφλθςθ  

εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν/ πιςτοποιιςεων / τιμολογίων/ πρωτοκόλλων παραλαβισ. 

«ΕΣΕπ» νοείται  Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. 

«Ζργο» νοείται  θ καταςκευι τεχνικϊν ζργων ςτουσ τομείσ τθσ βαςικισ υποδομισ, τθσ ψθφιακισ 

ςφγκλιςθσ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.  

«ΕΤΔΕ ΤΠΕ» νοείται θ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

ςτθν οποία ζχει ανατεκεί θ διαχείριςθ και θ υλοποίθςθ του Προγράμματοσ. 

«Λιξθ Προγράμματοσ ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» νοείται  θ θμερομθνοχρονολογία 31-12-2023 με 

δυνατότθτα παράταςθσ (άρ. 1 παρ.3/ΚΤΑ 22766/2020).  
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«Ολοκλιρωςθ του Ζργου» νοείται  θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ του ζργου ι τθσ 

εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, με τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ κλειςίματοσ και κζςθσ  ςε λειτουργία 

του ζργου του Προγράμματοσ. 

«ΠΔΕ» νοείται το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 

«Πλθρωμι» ςθμαίνει θ καταβολι  από το ΠΔΕ των τοκοχρεολυςίων για τθν εξυπθρζτθςθ του δανείου 

κακϊσ   και λοιπϊν εξόδων για τθ χοριγθςθ αυτοφ. 

«Προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν» νοείται θ αγορά αγακϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ 

τθσ πολιτικισ προςταςίασ και προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και θ εκτζλεςθ δράςεων και 

πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόςθμο 

κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςφορθ δράςθ. 

 «υμβαλλόμενα Μζρθ» είναι ο Διμοσ/Περιφζρεια/φνδεςμοι Διμων και ΝΠΔΔ ΟΣΑ  και το Σ.Π& 

Δανείων. 

«ΤΜΒΑΘ» νοείται  θ παροφςα φμβαςθ αναπτυξιακοφ δανείου και όλεσ οι πρόςκετεσ πράξεισ και 

όλα τα παραρτιματα αυτισ, τα οποία από τθσ υπογραφισ τουσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ φμβαςθσ, όπωσ ςε κάκε περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται, τροποποιείται ι αντικακίςταται 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγγράφωσ μεταξφ των Μερϊν. 

«φμβαςθ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του Ζργου» νοείται θ ςφμβαςθ μεταξφ του Δικαιοφχου και του 

αναδόχου του Ζργου. 

«Σοκοχρεολφςιο» νοείται θ καταβολι από το ΠΔΕ του κεφαλαίου και των τόκων για τθν εξόφλθςθ 

του δανείου. 

 «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» νοείται  το ειδικό Πρόγραμμα Χοριγθςθσ αναπτυξιακϊν δανείων ΟΣΑ  Αϋ& 

Βϋβακμοφ, υνδζςμων Διμων και των νομικϊν προςϊπων Ο.Σ.Α μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων του Τπουργείου Εςωτερικϊν. 

2. ΤΝΟΜΟΛΟΓΘΘ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ 

2.1. Θ χρθματοδότθςθ του ζργου πραγματοποιείται μζςω αναπτυξιακοφ δανείου που χορθγείται από 

το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςυνομολογείται με τθν παροφςα δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ 

του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και του Δικαιοφχου φορζα και αποπλθρϊνεται από πόρουσ 

του Εκνικοφ ι του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ), 

μζςω λογαριαςμοφ που ςυςτινεται ςτο Σ. Π & Δανείων. Ομοίωσ και θ κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδων και 

λοιπϊν δαπανϊν που κα προκφψει από τθ ςυνομολόγθςθ τθσ παροφςασ δανειακισ ςφμβαςθσ και 

εξόφλθςθσ του δανείου, αποπλθρϊνεται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν (ΠΔΕ) μζςω του ωσ άνω λογαριαςμοφ. 
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2.2. Οι ανωτζρω υμβαλλόμενοι, ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν ότι 

μεταξφ του «Σ.Π. & Δανείων» και του «Διμου »  ςυνομολογείται αναπτυξιακό τοκοχρεολυτικό 

δάνειο, ςτο ποςό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του «Σ.Π. & Δανείων», 

αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του Ζργου με ςτοιχεία:   

     ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ/ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ   Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ  

  ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  N. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΠΟΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 
υνολικό ποςό:  € 2.950.000,00 
Α+    κατά 50% από πόρουσ τθσ ΕΣΕπ (€ 1.475.000,00) 
Β+    κατά 50% από πόρουσ του ΣΠΔ (€ 1.475.000,00) 

2.3. Σο τελικό ποςό δανειοδότθςθσ περιορίηεται με τθ ςυνομολόγθςθ πρόςκετθσ/των πράξθσ/εων που 

κα ςυνυπογραφεί από τουσ εδϊ υμβαλλόμενουσ ςτο ποςό κάκε προςκομιηόμενθσ από τον δικαιοφχο 

ςφμβαςθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι τθσ προμικειασ.  

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΕΩ. 

3.1.  Θ διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου ορίηεται ςε ζωσ δζκα πζντε (15) ζτθ. 

3.2. Θ ζναρξθ εξυπθρζτθςθσ του δανείου ορίηεται θ 1θ θμζρα του πρϊτου μινα (1/1) του επόμενου 

τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου/μελζτθσ  ι τθσ προμικειασ αγακϊν / υπθρεςιϊν ζτουσ, όπωσ προκφπτει 

από τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ  του ζργου/μελζτθσ  ι τθσ προμικειασ αγακϊν / υπθρεςιϊν 

4 ΕΠΙΣΟΚΙΟ ΧΟΡΘΓΘΘ –    ΣΟΚΟΙ – ΣΟΚΟ    ΤΠΕΡΘΜΕΡΙΑ  

4.1. ΕΠΙΣΟΚΙΟ 

4.1.1. Σο 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ 

Επενδφςεων, φψουσ € 1.475.000,00 ςυμφωνείται ότι χορθγείται με ςτακερό *ενδεικτικό+ επιτόκιο 

1,91%. To ακριβζσ επιτόκιο του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ ΕΣΕπ κα 

προςδιορίηεται κατά το χρόνο τθσ εκάςτοτε εκταμίευςθσ του ποςοφ από τθν ΕΣΕπ προσ το «Σ.Π. & 

Δανείων». 

4.1.3. Σο 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ του «Σ.Π. & Δανείων», φψουσ € 

1.475.000,00) ςυμφωνείται ότι χορθγείται με ςτακερό επιτόκιο 3,10% ανεξάρτθτα από το χρόνο 

ςυνομολόγθςθσ κακϊσ αφορά ςτθν εφαρμογι ενόσ ενιαίου προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ που 

αποπλθρϊνεται από το ΠΔΕ.  

4.2. ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΣΟΚΟΙ  

Για κάκε ποςό δανείου που εκταμιεφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, κα υπολογίηεται και κα 

καταβάλλεται ανά εξάμθνο ο απλόσ κακαρόσ τόκοσ που αναλογεί ςτο αναλθφκζν ποςό για χρονικό 
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διάςτθμα από τθν θμερομθνία εκταμίευςισ του μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ ολοκλιρωςθσ 

του ζργου για τθν εκτζλεςθ του οποίου χορθγικθκε το δάνειο από το Σ.Π. & Δανείων. 

4.3. ΣΟΚΟΙ ΤΠΕΡΘΜΕΡΙΑ  

Ο τόκοσ υπερθμερίασ  κα υπολογίηεται και κα καταβάλλεται ςτο «Σ.Π. & Δανείων» με επιτόκιο  που 

ςυνομολογείται ότι κα είναι 1% πλζον του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου.  

5. ΣΟΚΟΧΡΕΟΛΤΣΙΚΘ ΔΟΘ. 

5.1.Σο δάνειο κα εξοφλθκεί τοκοχρεολυτικά κατά το ςφςτθμα τθσ ςφνκετθσ χρεολυςίασ με 

εξαμθνιαίεσ τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ. 

Κάκε δόςθ περιλαμβάνει τον εξαμθνιαίο τόκο  ςτο κεφάλαιο που οφείλεται και το χρεολφςιο, που 

αναλογεί ςε κάκε εξάμθνο. H ενδεικτικι εξαμθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ διαμορφϊνεται ςτο 

ςυνολικό ποςό των € 118.632,46 και αναλφεται ωσ κατωτζρω: 

α) € 56.778,45 για το 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ), που αφορά ςε ποςό δανείου € 1.475.000,00.  

β) € 61.854,00 για το 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ του «Σ.Π. & Δανείων», 

που αφορά ςε ποςό δανείου  € 1.475.000,00. 

5.2 Σο ποςό τθσ εξαμθνιαίασ τοκοχρεολυτικισ δόςθσ που αντιςτοιχεί ςτο προερχόμενο από πόρουσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ) ποςό του δανείου είναι ενδεικτικό και όχι δεςμευτικό 

για το «Σ. Π. & Δανείων», κακόςον ο ακριβισ κακοριςμόσ του εξαρτάται από το ακριβζσ φψοσ του 

επιτοκίου όπωσ κα προςδιοριςκεί κατά τα οριςκζντα ςτο άρκρο 4 παρ. 1.2 τθσ παροφςασ . 

6.ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ. 

Θ κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδων, δικαιωμάτων υπζρ του «Σ.Π. & Δανείων»  και λοιπϊν δαπανϊν και 

επιβαρφνςεων  τα οποία αφοροφν ςτθ ςυνομολόγθςθ, εξυπθρζτθςθ και εξόφλθςθ του παρόντοσ 

δανείου και γενικά όλα τα ζξοδα που δθμιουργοφνται ςε όλθ τθ διάρκεια του δανείου, ςφμφωνα με 

τθν υπϋαρικμ. 3653/12-7-2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του «Σ.Π. & Δανείων» 

ςυνομολογοφνται ςτο ςυνολικό ποςό των τριϊν χιλιάδων ευρϊ ( 3.000,00€), τα οποία αναλφονται  

ειδικότερα ωσ εξισ: α) αμοιβι για τθ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων χίλια ευρϊ (1.000,00€), β) ζξοδα για διαδικαςία ζγκριςθσ χίλια ευρϊ  

(1.000,00€), γ) δαπάνεσ για τον οικονομικό και νομικό ζλεγχο των εξαςφαλίςεων του δανείου χίλια 

ευρϊ  (1.000,00€) και κα καταβάλλονται από το Π.Δ.Ε του Τπουργείου Εςωτερικϊν με μεταφορά του 

ποςοφ ςτον ειδικό λογαριαςμό που ζχει ςυςτακεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ».  
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ-ΠΛΘΡΩΜΩΝ 

7.1 Θ πλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων για το εγκεκριμζνο με τθν παροφςα δανειακι ςφμβαςθ 

Ζργο του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ » με τίτλο «Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ 

Καταςτιματοσ»  δε βαρφνει το «Δικαιοφχο», με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 τθσ 

υπϋαρικμ. 22766/09-4-2020 (Βϋ1386) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

7.2. Θ πλθρωμι των κατά τα ανωτζρω δανειακϊν υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου κακϊσ και κάκε 

είδουσ εξόδων και λοιπϊν δαπανϊν ςυνομολόγθςθσ και εξόφλθςθσ για το εγκεκριμζνο με τθν 

παροφςα δανειακι ςφμβαςθ Ζργο του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» με τίτλο «Αποπεράτωςθ 

κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ»  γίνεται από το εκνικό ι ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν, με μεταφορά του εγκεκριμζνου ποςοφ ςτον λογαριαςμό που ζχει 

ςυςτακεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων»  με τίτλο «Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ». 

7.3. Θ πλθρωμι των ποςϊν που αντιςτοιχεί ςτθν εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων προσ το 

«Σ.Π. & Δανείων» πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ Κοινισ 

Τπουργικισ Απόφαςθσ 134453/23.12.2015 (Βϋ 2857), ανά εξάμθνο από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ και 

Αναπτυξιακισ Πολιτικισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, με βάςθ τα αναλυτικά ςτοιχεία των 

οφειλόμενων δόςεων που αποςτζλλονται από το «Σ.Π. & Δανείων».  

7.4. ΠΡΟΩΡΘ ΕΞΟΦΛΘΘ ΣΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ  

Θ πλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων προσ το «Σ.Π. & Δανείων»  μζςω του ΠΔΕ, ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω διαδικαςία, δφναται να περιλαμβάνει ποςά για πρόωρθ εξόφλθςθ, ακόμα και εντόσ τθσ 

περιόδου χάριτοσ, μζρουσ ι/και του ςυνόλου των δανειακϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

δθμοςιονομικζσ δυνατότθτεσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΣΑΜΙΕΤΘ – ΑΠΟΔΟΘ ΔΑΝΕΙΟΤ 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται να υποβάλλει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» αίτθμα εκταμίευςθσ  για τθ 

χοριγθςθ μζρουσ του δανείου που αφορά ςε δαπάνεσ των εγκεκριμζνων πράξεων του, ωσ 

ακολοφκωσ: 

8.1. Για τθ χοριγθςθ προκαταβολισ: 

 Με τθν υπογραφι τθσ προςκομιηόμενθσ από το δικαιοφχο ςφμβαςθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου, 

αποδίδεται ςτον «Δικαιοφχο»  ποςό ίςο με τθν προβλεπόμενθ  προκαταβολι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα από το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθ ςφμβαςθ 

ανάκεςθσ του ζργου. 

Ο «Δικαιοφχοσ» κα αφαιρεί από τισ επόμενεσ εκταμιεφςεισ ποςά ζωσ τθν πλιρθ κάλυψθ τθσ 

καταβλθκείςασ προκαταβολισ. 
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Ωσ δικαιολογθτικό τθσ εκταμίευςθσ χρθςιμοποιείται: 1+ θ υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με τθν 

επιςιμανςθ τθσ προκαταβολισ που προβλζπεται για τον ανάδοχο και 2+ βεβαίωςθ του Δικαιοφχου για 

τθν τιρθςθ των προχποκζςεων καταβολισ τθσ.  

8.2. Για τα Ζργα 

Με τθν υποβολι από τον «Δικαιοφχο»  ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του «Σ.Π. & Δανείων»  των 

κεωρθμζνων αντιγράφων κάκε εγκεκριμζνου λογαριαςμοφ, πιςτοποίθςθσ/ τιμολογίου και 

πρωτοκόλλων παραλαβισ, που κα εμφανίηουν τισ εργαςίεσ που ζγιναν και τθ δαπάνθ τουσ, ωσ και των 

ςχετικϊν κατά το νόμο δικαιολογθτικϊν (τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβισ κλπ.), επίςθσ 

κεωρθμζνων από τα αρμόδια όργανα, προκειμζνου περί αγοράσ μθχανθμάτων ι παντόσ είδουσ 

εξοπλιςμοφ και γενικά υλικϊν για τθν εκτζλεςθ των ζργων για τα οποία χορθγείται το δάνειο, από τα 

οποία κα αποδεικνφεται θ αγορά και θ δαπάνθ τουσ. 

Για τθν κάλυψθ τθσ καταβλθκείςασ προκαταβολισ το «Σ.Π&Δανείων» κα αφαιρεί από τισ πλθρωμζσ 

το ανάλογο ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ποςό τθσ προκαταβολισ. 

8.3. Για Προμικειεσ αγακϊν/Τπθρεςιϊν. 

Με τθν υποβολι από τον «Δικαιοφχο»  ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του «Σ.Π. & Δανείων»  των 

κεωρθμζνων τιμολογίων και των πρακτικϊν παράδοςθσ παραλαβισ * με αναλυτικι περιγραφι του 

αντικειμζνου του αγακοφ / τθσ  υπθρεςίασ+. 

8.4. Σο «Σ.Π. & Δανείων» δφναται να ηθτιςει πρόςκετα δικαιολογθτικά που να τεκμθριϊνουν τισ 

εκταμιεφςεισ του προϊόντοσ του δανείου προσ τον «Δικαιοφχο», μζςω τθσ ΕΤΔΕ ΤΠΕ.  

9. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΘ. 

9.1 Θ παροφςα ςφμβαςθ καταγγζλλεται ςε κάκε μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 ε περίπτωςθ μθ ορκισ και ςφννομθσ χριςθσ των πόρων του Προγράμματοσ του δανείου 

από τον «Δικαιοφχο», όπωσ αυτό διαπιςτϊνεται από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ 

ι ελεγκτικά όργανα που ελζγχουν τισ ενζργειεσ και τισ δαπάνεσ του «Δικαιοφχου»  ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

 τθν περίπτωςθ που το Ζργο δεν είναι ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό κατά τθ λιξθ του 

Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», όπωσ θ αυτι ορίηεται  ςτθν παρ.3 του άρκρου 1 τθσ με αρ. 

22766/2020 ΚΤΑ. 

 ε περίπτωςθ μθ διαςφάλιςθσ από τον «Δικαιοφχο» τθσ λειτουργίασ και τθσ ςυντιρθςθσ του 

Ζργου μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, ςφμφωνα με τον ςκοπό που ορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και 

για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν (ι το διάςτθμα που ορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ). 
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9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΚΘΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  

ε περίπτωςθ παραβίαςθσ οιαςδιποτε από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 9.1 τθσ παροφςασ 

περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ, ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία :  

9.2.1. Εκδίδεται Απόφαςθ Απζνταξθσ του «Δικαιοφχου» από το Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», με 

ειςιγθςθ τθσ Τποδιεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Εκνικϊν Πόρων τθσ ΕΤΔ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν, που κοινοποιείται ςτο «Σ.Π.& Δανείων».  

9.2.2. Καταγγζλλεται άμεςα από το «Σ.Π&Δανείων» θ δανειακι ςφμβαςθ. 

9.3 ΤΝΕΠΕΙΕ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

9.3.1. Παφει να χρθματοδοτείται από το ΠΔΕ θ πλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων. 

9.3.2. Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτο «Σ.Π&Δανείων» το ςφνολο του ποςοφ που ζχει 

εκταμιευκεί προσ αυτόν από το ςυνομολογθκζν δάνειο, ανεξάρτθτα από τα ποςά που ζχουν αποδοκεί 

από το ΠΔΕ για τθν αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεϊν του. 

9.3.3. Ενεργοποιείται θ διάταξθ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ δανειακισ ςφμβαςθσ περί εκχϊρθςθσ 

των  εςόδων του «Δικαιοφχου» των μελλοντικϊν εςόδων του για τθν εξυπθρζτθςθ τυχόν 

βεβαιωμζνων οφειλϊν του και των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ.  

9.3.4. Σα ποςά των δανειακϊν υποχρεϊςεων, που ζχουν πλθρωκεί από το ΠΔΕ, μετά τθν απζνταξθ 

του ζργου, αποδίδονται από το Σ.Π&Δανείων ςτον προχπολογιςμό του ΠΔΕ ωσ ζςοδο, όπωσ και όταν 

αυτά επιςτρζφονται από τον υπόχρεο ςτο Σ.Π&Δανείων ι ςυμψθφίηονται με υποχρεϊςεισ άλλων 

δανείων του παρόντοσ Προγράμματοσ. 

9.4.5.Σα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται τθν επομζνθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ καταγγελίασ 

ςτο «Δικαιοφχο». 

10. ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΤ-ΡΘΣΡΑ ΕΚΧΩΡΘΘ ΕΟΔΩΝ 

10.1. Για τθν αςφάλεια του δανείου ο «Δικαιοφχοσ» αναγνωρίηει ςιμερα και δθλϊνει, ότι κα 

ςυμμορφωκεί με τισ οδθγίεσ περί πλθρωμισ, όπωσ αυτζσ κα κακοριςκοφν με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου του «Σ.Π. & Δανείων» θ οποία κα κοινοποιθκεί ςτον «Δικαιοφχο» και ςτο 

ΠΔΕ, μετά τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Απζνταξισ του από το ΠΔΕ και καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

και αποδζχεται ρθτά και ανεπιφφλακτα τθν ακόλουκθ εκχϊρθςθ: 

«Ο Διμοσ, εκχωρεί δια τθσ παροφςασ ςτο «Σ.Π. & Δανείων», από ςιμερα και για όλθ τθν διάρκεια 

του δανείου από όλα γενικά τα ζςοδα του «Διμου » και κατά προτεραιότθτα από τουσ Κεντρικοφσ 

Αυτοτελείσ Πόρουσ  (ΚΑΠ) αφοφ ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κατά περίπτωςθ ειδικζσ ρυκμίςεισ των 

άρκρων 113 παρ.6 περ.βϋτου ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίηουν τα ποςοςτά τθσ 

υποχρεωτικισ τουσ δζςμευςθσ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων δαπανϊν, τακτικά και ζκτακτα, από 

οποιαδιποτε πθγι και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τισ προςόδουσ του, τα μιςκϊματα τισ προσ 
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αυτόν χρθματικζσ παροχζσ και επιχορθγιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι τρίτουσ, παροφςεσ και 

μελλοντικζσ εκτόσ εκείνων που δεν εκχωροφνται ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 176 του 

ν.3463/2006  όπωσ το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 5 ιςχφουν μετά τθν αντικατάςταςι τουσ 

από τα άρκρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίςτοιχα, και το 

«Σ.Π&Δανείων» δικαιοφται να ειςπράττει το ςφνολο του ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από 

το ςυνομολογθκζν δάνειο, ανεξάρτθτα από τα ποςά που ζχουν αποδοκεί από το ΠΔΕ για τθν 

αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων του, κακϊσ και το ςφνολο του ποςοφ που αφορά ςε κάκε 

είδουσ ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ ςυνομολόγθςθσ και εξόφλθςθ του δανείου αυτοφ, ςφμφωνα με τθ 

ρθτι διάταξθ τθσ παρ.1 του άρκ.11 τθσ υπϋαρικμ. 22766/2020 Τ.Α. για τθν εξόφλθςθ του ςυνόλου των 

οφειλϊν του προσ του Σ.Π&Δανείων». 

10.2 Για πρόςκετθ αςφάλεια του δανείου ςε κεφάλαιο, κάκε είδουσ τόκουσ, ζξοδα κλπ, ο 

«Δικαιοφχοσ» ςε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του αναδόχου του Ζργου, , δια του παρόντοσ 

Εκχωρεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων» από τϊρα και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ και το κλείςιμο του Ζργου, όλεσ τισ 

αξιϊςεισ του που απορρζουν ι κα απορρεφςουν  από τθν ςφμβαςθ ανάκεςθσ του Ζργου,  που ζχει 

ςυνάψει με τον ανάδοχο του Ζργου,  και ειδικότερα τθν εγγυθτικι επιςτολι που ζχει λάβει από τον 

ανάδοχο του Ζργου  για τθν καλι εκτζλεςθ αυτοφ.  

Ο «Δικαιοφχοσ» δια τθσ παροφςασ Δθλϊνει επίςθσ ότι:  

-Οι διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ περί «Αςφάλειασ του δανείου» ιςχφουν ι/και κα ιςχφουν 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του δανείου, ωσ εξαςφάλιςθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ,  

-ποςό ίςο με το φψοσ του ςυνομολογοφμενου δανείου δεν ζχει εκχωρθκεί ι ενεχυριαςκεί υπζρ άλλου 

δανειςτι οφτε κα ςυμβεί αυτό κακ’ όλθ τθ διάρκεια εξυπθρζτθςθσ του δανείου, 

-ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ παραπάνω εκχϊρθςθσ,  

και Εγγυάται  ότι το ςφνολο του ποςοφ που κα εκταμιευτεί προσ αυτόν από το ςυνομολογθκζν δάνειο 

κακϊσ και οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ από πλθρωμζσ του ΠΔΕ προσ το «Σ.Π. & Δανείων» μετά των εν 

γζνει τόκων, εξόδων κλπ. καλφπτεται ι και κα καλφπτεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τα 

εκχωρθκζντα ζςοδά του. 

9.3 Για το ςκοπό αυτό, ο «Δικαιοφχοσ» παραγγζλλει  με τον παρόν από τϊρα τον Σαμία του και όςουσ 

άλλουσ ειςπράττουν ζςοδα του, τουσ μιςκωτζσ των ακινιτων του και τα πιςτωτικά ιδρφματα που 

τθροφν ι κα τθροφν λογαριαςμό του, κεωροφμενοι κεματοφφλακεσ, να κατακζτουν απ' ευκείασ ςτο 

«Σ.Π& Δανείων», από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ και 

τθσ απόφαςθσ Απζνταξθσ του «Δικαιοφχου» από το ΠΔΕ και μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ των 

δανειακϊν του υποχρεϊςεων, το ςφνολο του ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από το 
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ςυνομολογθκζν δάνειο κακϊσ και τισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ από πλθρωμζσ του ΠΔΕ προσ το «Σ.Π.και 

Δανείων» μετά των εν γζνει τόκων, εξόδων, τα οποία με τθν παροφςα ζχει εκχωριςει.  

Επίςθσ ο «Δικαιοφχοσ» παραγγζλλει ςτο «Σ.Π.&Δανείων», από τα ποςά που κα κατατίκενται ςε αυτό 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, κακϊσ και από τα ζςοδα του «Δικαιοφχου», των οποίων το 

«Σ.Π.&Δανείων» είναι ο κατά νόμο  διαχειριςτισ ι που διζρχονται από αυτό, να τα παρακρατεί από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτο «Δικαιοφχο» τθσ καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 

ολοςχερι εξόφλθςθ κάκε ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από το ςυνομολογθκζν δάνειο, 

κακϊσ και των βεβαιωμζνων οφειλϊν του και όποιου άλλου ποςοφ οφείλει για τθν ολοςχερι κάλυψθ 

αυτϊν και εξαιτίασ του δανείου και  δθλϊνει ρθτά ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλθςθσ των 

παραπάνω παραγγελιϊν.  

Ο «Δικαιοφχοσ» οφείλει να παρακολουκεί τα ποςά που κα παρακρατοφνται, ςφμφωνα με όςα 

εκτζκθκαν παραπάνω και ςε περίπτωςθ που δεν καλφπτονται από αυτά οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

του, υποχρεοφται να καλφπτει αυτζσ με άλλο τρόπο ζγκαιρα για να αποφφγει επιβαρφνςεισ του με 

τόκουσ υπερθμερίασ. Κάκε ποςό που κα παρακρατείται από το «Σ.Π&Δανείων» ι κα κατατίκεται ς' 

αυτό, όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω, κα πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό εξυπθρζτθςθσ του δανείου που 

τθρείται ςτο «Σ.Π&Δανείων»  (κατά ςειρά: οφειλόμενα ζξοδα, τόκοι των τόκων, τόκοι υπερθμερίασ, 

λοιποί τόκοι και κεφάλαιο). ε περίπτωςθ δε που κα παρακρατθκεί από το «Σ.Π&Δανείων»  ι κα 

κατατεκεί ς' αυτό μεγαλφτερο ποςό από αυτό που οφείλεται κάκε φορά, ο «Δικαιοφχοσ» μπορεί να 

το αναλαμβάνει ελεφκερα. υμφωνείται ακόμα, ότι ο «Δικαιοφχοσ» δεν μπορεί να μειϊςει το ποςό 

των εςόδων, προςόδων του κλπ. που εκχωρεί κατά τα παραπάνω, ςε όλθ τθ διάρκεια του δανείου και 

μζχρισ ότου το εξοφλιςει τελείωσ.  

11. ΑΠΟΔΕΜΕΤΘ ΣΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ»  ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΚΑΙ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΟΤ  ΕΡΓΟΤ. 

Ο «Δικαιοφχοσ» μετά τθν ολοκλιρωςθ των πράξεων και το Κλείςιμο του Ζργου αποδεςμεφεται από 

κάκε υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του, θ οποία βαρφνει το ΠΔΕ, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 

6 του άρκρου 10 τθσ υπ’ αρ. 22766/2020 ΚΤΑ. 

12.ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ»  Ω ΠΡΟ ΣΘΝ ΣΘΡΘΘ ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΟΡΩΝ ΣΘ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΘ ΣΘΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΘ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ 

ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΔΕ 

12.1. Ο «Δικαιοφχοσ» δεςμεφεται να ςυμμορφϊνεται και να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ και τουσ 

κανονιςμοφσ ςτουσ οποίουσ υπόκειται ο ίδιοσ ι το Ζργο, ενδεικτικά των ςχετικϊν με τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, το περιβάλλον (και τθν κλιματικι αλλαγι), τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, τθν ιςότθτα μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν, τθ μθ διάκριςθ και τθν προςβαςιμότθτα Ατόμων με Αναπθρίεσ. 
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12.2. Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται να τθρεί τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ του Ζργου ςτο ΠΔΕ και 

τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 22766/2020 ΚΤΑ (ΦΕΚ 1386).  

12.3. Θ Απόφαςθ Ζνταξθσ του Ζργου ςτο ΠΔΕ δφναται να τροποποιθκεί, με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν, ςε περίπτωςθ ςθμαντικισ διαφοροποίθςθσ του φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου, ι 

του χρονοδιαγράμματοσ τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 69 του ν.4509/2017, όπωσ ιςχφει. 

12.4. ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΟΤ. 

Ο «Δικαιοφχοσ» πζραν των ανωτζρω υποχρεϊςεων, υποχρεοφται και ωσ προσ τθν τιρθςθ των 

κάτωκι: 

 Θ υλοποίθςθ των ζργων που εγκρίνονται για χρθματοδότθςθ ακολουκεί τισ προβλεπόμενεσ από 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία διαδικαςίεσ για το είδοσ τθσ πράξθσ και τον «Δικαιοφχο». 

 Θ παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των πράξεων 

πραγματοποιείται με ευκφνθ των αρμοδίων , κατά περίπτωςθ Τπθρεςιϊν του «Δικαιοφχου» ι του 

φορζα που ζχει αναλάβει κακικοντα Σεχνικισ Τπθρεςίασ βάςει τθσ παρ.1 του άρκρου 19 τθσ υπ’ 

αρικμ. 22766/2020 ΚΤΑ. 

 Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παρ.7 του άρκρου 69 ν.4509/2017, όπωσ ιςχφει και θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

δφνανται να ηθτοφν πλθροφοριακά ςτοιχεία ςε οποιοδιποτε ςτάδιο εξζλιξθσ των πράξεων, 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ορκι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ. 

 Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παρ.7 του άρκρου 69 ν.4509/2017, όπωσ ιςχφει και θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

δφναται να προβαίνει ςε επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ και ζλεγχο των πράξεων, με βάςθ τισ εκκζςεισ τθσ 

ΕΤΔΕ ΤΠΕ, τα αποτελζςματα των οποίων γνωςτοποιεί ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν. 

 Θ διαχείριςθ του Προγράμματοσ γίνεται μζςω Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ. 

 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ δθμιουργεί και λειτουργεί ιςτοςελίδα ςτθν οποία αναρτάται το ςφνολο του υλικοφ. 

12.5. ΕΚΘΕΕΙ , ΑΝΑΦΟΡΕ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΙ 

 Ζωσ τθν 30θ Ιανουαρίου κάκε ζτουσ, ο «Δικαιοφχοσ» ςυμπλθρϊνει τυποποιθμζνα δελτία 

παρακολοφκθςθσ για τθν καταγραφι τθσ εξζλιξθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των 

πράξεϊν του, του προθγοφμενου ζτουσ και τα αποςτζλλει ςτθν ΕΤΔΕ ΤΠΕ. 

 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ επεξεργάηεται τα δελτία παρακολοφκθςθσ και υποβάλλει ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ 

προόδου προσ τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017, 

όπωσ ιςχφει, κοινοποιοφμενθ ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν, εντόσ του πρϊτου τριμινου ζκαςτου ζτουσ. 

τθν ζκκεςθ προόδου αναφζρεται θ απορρόφθςθ του προγράμματοσ και ειδικότερα οι εντάξεισ 

πράξεων, οι ςυμβαςιοποιιςεισ και οι πλθρωμζσ. 
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 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ, με βάςθ τισ ςυγκεντρωτικζσ εκκζςεισ, ειςθγείται προσ τον Τπουργό Εςωτερικϊν και 

ςτθν Επιτροπι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, μζτρα για τθν 

βζλτιςτθ απορρόφθςθ των πόρων του προγράμματοσ και για τθν ορκι υλοποίθςθ των πράξεων του 

Προγράμματοσ. 

 Με ευκφνθ τθσ ΕΤΔΕ ΤΠΕ πλθροφοριακά δεδομζνα του Προγράμματοσ δθμοςιεφονται ςε μθνιαία 

βάςθ ςε διακριτό τμιμα του ιςτοτόπου του Τπουργείου Εςωτερικϊν.  

 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ είναι αρμόδια για να προβαίνει ςε επιτόπιεσ και διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ των 

πράξεων, είτε δειγματολθπτικϊσ είτε κατόπιν καταγγελίασ.  

 Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, 

δφναται να προβαίνει ςε επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ και ζλεγχο των πράξεων, με βάςθ τισ εκκζςεισ τθσ 

ΕΤΔΕ ΤΠΕ, τα αποτελζςματα των οποίων γνωςτοποιεί ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν. 

12.6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται να προβεί ςτισ κάτωκι ενζργειεσ 

Κλειςίματοσ των πράξεων: 

 τθν ςφνταξθ Ζκκεςθσ Κλειςίματοσ των πράξεων, βάςει τυποποιθμζνου υποδείγματοσ.  

 τθν αποςτολι τθσ ωσ άνω Ζκκεςθσ Κλειςίματοσ ςτθν ΕΤΔΕ ΤΠΕ, θ οποία επεξεργάηεται τθν 

Ζκκεςθ Κλειςίματοσ των πράξεων, διενεργϊντασ εφόςον  απαιτείται επιτόπια επικεϊρθςθ για τθν 

επαλικευςθ των πράξεων αυτϊν. 

 τθ βάςθ των εκκζςεων κλειςίματοσ των πράξεων κακϊσ και των ποριςμάτων των πικανϊν 

ελζγχων, θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ, προβαίνει ςτθν τελικι ζκκεςθ κλειςίματοσ. 

 Θ τελικι ζκκεςθ κλειςίματοσ αποςτζλλεται ςτο «Σ.Π.&Δανείων» και κοινοποιείται ςτθν Διεφκυνςθ 

Οικονομικισ και Αναπτυξιακισ Πολιτικισ του ΤΠΕ και αποτελεί αποδζςμευςθ του «Δικαιοφχου» από 

κάκε υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του, θ οποία βαρφνει το ΠΔΕ, με τθν επιφφλαξθ των όρων του άρκρου 

10 τθσ παροφςασ και τθσ παρ.6 του άρκρου 10 τθσ 22766/2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ ζργου ι τθσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, ο «Δικαιοφχοσ»  

υποχρεοφται να διαςφαλίηει τθ λειτουργία και ςυντιρθςι του, τουλάχιςτον για πζντε (5) ζτθ και 

ςφμφωνα με τον ςκοπό που ορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ. 

13. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται : 

Α) Να αναρτιςει προςωρινι πινακίδα (πρότυπο ΤΠΕ), ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςτο εργοτάξιο των 

ζργων υποδομισ ι καταςκευϊν ςε ορατό ςθμείο από το κοινό, κατά τθ φάςθ υλοποίθςισ τουσ. τθν 

πινακίδα κα αναγράφεται ότι: «Σο Ζργο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ και 
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υλοποιείται με ςυγχρθματοδότθςθ από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων και του 

Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων».  

Β) Να τοποκετιςει εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι 

αγοράσ φυςικοφ αντικειμζνου, μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε 

ςθμείο εφκολα ορατό από το κοινό. 

Γ) Να λειτουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο του, ςτοιχεία τθσ πράξθσ, όπωσ ςφντομθ περιγραφι, ανάλογθ 

με το επίπεδο τθσ ςτιριξθσ, ςτόχοι και αποτελζςματα, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από 

το «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ».  

14. Πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ του «Δικαιοφχου»  που πθγάηουν από τθν ςφβαςθ πίςτωςθσ του Σ.Π. 

και Δανείων με τθν ΕΣΕπ: 

14.1. Δεςμεφςεισ κατά τθν πορεία του Ζργου 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται:  

Να μθν εκχωρεί οποιοδιποτε μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

Να χρθςιμοποιεί όλα τα ποςά που δανείςτθκε βάςει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου. 

Να παραδίδει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ι πρόςκετα ζγγραφα ςχετικά με τθ 

χρθματοδότθςθ, προμικεια, υλοποίθςθ, λειτουργία και περιβαλλοντικά ηθτιματα του Ζργου ι 

ςχετικά με το Ζργο οι οποίεσ κα απαιτθκοφν. 

Να γνωςτοποιεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων» και χωρίσ κακυςτζρθςθ, οποιαδιποτε ουςιϊδθ τροποποίθςθ, 

αναφορικά με, μεταξφ άλλων, το τίμθμα, το ςχεδιαςμό, το χρονοδιάγραμμα ι το πρόγραμμα δαπανϊν 

ι το ςχζδιο χρθματοδότθςθσ του Ζργου ι του εν λόγω Προγράμματοσ. 

Να ςυντθρεί, επιςκευάηει, ανακεωρεί και ανανεϊνει όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν 

μζροσ του Ζργου  ι και των χεδίων, όπωσ απαιτείται για τθ διατιρθςθ αυτοφ ι και των χεδίων ςε 

καλι κατάςταςθ λειτουργίασ. 

Να αςφαλίηει το Ζργο και τα ακίνθτα που αποτελοφν μζροσ του  Ζργου ςε αςφαλιςτικι εταιρεία 

πρϊτθσ κατθγορίασ. 

Να διατθρεί ςε ιςχφ όλα τα δικαιϊματα πράξθσ ι χριςθσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ εξουςιοδοτιςεισ 

για τθν εκτζλεςθ και λειτουργία του Ζργου. 

Να υλοποιεί και να διαχειρίηεται το Ζργο ςφμφωνα με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, να λαμβάνει, να 

τθρεί και να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτοφμενεσ Περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ για το Ζργο. 

Να διαςφαλίηει τθν περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ οποιουδιποτε από τα χζδια ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία ΕΠΕ, τισ Οδθγίεσ τθσ ΕΕ περί Οικοτόπων και Πτθνϊν και τθν Οδθγία – πλαίςιο για τα φδατα. 
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Να αποκθκεφει και να διατθρεί ενθμερωμζνα τα ςχετικά ζγγραφα για οποιοδιποτε από τα χζδια, 

μεταξφ άλλων τα ζγγραφα που υποςτθρίηουν τθ ςυμμόρφωςθ με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία και 

να παρζχει τα εν λόγω ζγγραφα ςτθν ΕΣΕπ κατόπιν αιτιματοσ αυτισ. 

Να υλοποιεί και λειτουργεί το Ζργο ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 

Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ . 

Να λαμβάνει εγκαίρωσ, τα κατάλλθλα μζτρα ζναντι οποιουδιποτε μζλουσ των διοικθτικϊν του 

οργάνων που ζχει καταδικαςτεί με τελικι και αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για Ποινικό αδίκθμα, το 

οποίο διαπράχκθκε κατά τθν άςκθςθ των επαγγελματικϊν του κακθκόντων, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί ότι το μζλοσ αυτό αποκλείεται από οποιαδιποτε δραςτθριότθτα του «Δικαιοφχου» ςε 

ςχζςθ με το δάνειο και το Ζργο. 

Να διαςφαλίηει ότι τόςο ο ίδιοσ ωσ «Δικαιοφχοσ» όςο και ο ανάδοχοσ του Ζργου, τθρεί βιβλία και 

αρχεία όλων των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν και δαπανϊν ςε ςχζςθ με το Ζργο αλλά και των 

περιουςιακϊν του ςτοιχείων και δραςτθριοτιτων. 

Να ενθμερϊνει αμζςωσ το «Σ.Π. & Δανείων»: 

(i) για οποιαδιποτε αγωγι ι διαμαρτυρία ι ζνςταςθ που ζχει εγείρει οποιοδιποτε τρίτο μζροσ ι για 

οποιαδιποτε καταγγελία που ζχει λάβει ο «Δικαιοφχοσ» για οποιαδιποτε Περιβαλλοντικι Αξίωςθ 

που, απ’ ό,τι γνωρίηει, ζχει εγερκεί ι επαπειλείται κατά του δανειολιπτθ ι/και του «Σ.Π. & Δανείων» 

και αφορά περιβαλλοντικά ι άλλα κζματα που επθρεάηουν το Ζργο ι οποιοδιποτε εκ των 

Προγραμμάτων,  

(ii) για οποιοδιποτε γεγονόσ ι ςυμβάν του οποίου λαμβάνει γνϊςθ και το οποίο κζτει ςε ουςιαςτικό 

κίνδυνο ι επθρεάηει τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ ι λειτουργίασ του Ζργου,  

(iii) για κάκε αναςτολι, ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ οποιαςδιποτε Περιβαλλοντικισ Άδειασ, και να 

κακορίςει τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν ςε ςχζςθ με αυτά τα κζματα.  

Να ενθμερϊνει το «Σ.Π. & Δανείων» ςχετικά με οποιοδιποτε γνωςτό ςε αυτόν γεγονόσ ι ςυμβάν το 

οποίο, ςφμφωνα με τθν εφλογθ γνϊμθ του «Σ.Π. & Δανείων», ενδζχεται να βλάψει ουςιαςτικά ι να 

επθρεάςει τουσ όρουσ εκτζλεςθσ ι λειτουργίασ οποιουδιποτε Προγράμματοσ. 

Να επιδίδει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» όλα τα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να ηθτθκοφν 

ευλόγωσ ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθν εφαρμογι και λειτουργία του Προγράμματοσ, κακϊσ και 

τισ δραςτθριότθτεσ και τθν οικονομικι του κατάςταςθ. 

14.2.Πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 

Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται, ςε ετιςια βάςθ, να παρζχει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» πλθροφορίεσ για τθ 

πρόοδο του ζργου ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/τ.Β’/14-4-

2020, προκειμζνου να αποςταλοφν ςτθν ΕΣΕπ. 
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14.3.Πλθροφορίεσ για τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του Ζργου 

Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται να παρζχει ςτο «Σ.Π. & Δανείων», πλθροφορίεσ για τθν ολοκλιρωςθ και 

τθν αρχικι λειτουργία του Ζργου ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/τ.Β’/14-4-2020, 

προκειμζνου να αποςταλοφν ςτθν ΕΣΕπ. 

14.4.Επιςκζψεισ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται να αποδζχεται να επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ, τισ εγκαταςτάςεισ και τα 

ζργα που αποτελοφν το Ζργο, πρόςωπα που είναι εντεταλμζνα από τθν Ευρωπαϊκι τράπεηα 

Επενδφςεων, κακϊσ και πρόςωπα που είναι εντεταλμζνα από άλλα κεςμικά όργανα ι οργανιςμοφσ 

τθσ ΕΕ, όταν αυτό επιτάςςεται από τισ αντίςτοιχεσ υποχρεωτικζσ διατάξεισ του δικαίου τθσ ΕΕ, κακϊσ 

και να διενεργοφν τουσ ελζγχουσ που αυτά επικυμοφν, να επικεωροφν τα βιβλία και αρχεία του 

ςχετικοφ αναδόχου του Ζργου και να λαμβάνει αντίγραφα εγγράφων και δεςμεφεται ότι κα τουσ 

παρζχει ι κα φροντίςει να τουσ παραςχεκεί κάκε απαραίτθτθ ςυνδρομι προσ το ςκοπό αυτό.  

Επιπρόςκετα ο «Δικαιοφχοσ» αναγνωρίηει ότι θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων δφναται να 

κοινολογιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με το Ζργο, ςε οποιοδιποτε αρμόδιο κεςμικό όργανο ι Οργανιςμό 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υποχρεωτικζσ διατάξεισ του δικαίου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

15. ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

- Κατά τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν (εκτόσ από τισ απλζσ πλθροφορίεσ επικοινωνίασ που 

ςχετίηονται με το προςωπικό του δικαιοφχου, το οποίο εμπλζκεται ςτθ διαχείριςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προσ το ΣΠΔ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ο «Δικαιοφχοσ» κα αποκρφψει ι κα 

τροποποιιςει τισ εν  λόγω πλθροφορίεσ (όπωσ απαιτείται) ζτςι ϊςτε να μθν περιζχουν προςωπικά 

δεδομζνα, εκτόσ αν θ παροφςα ςφμβαςθ απαιτεί ςυγκεκριμζνα ι εάν το ΣΠΔ ι θ ΕΣΕπ ηθτιςει 

γραπτϊσ ειδικά τθν αποκάλυψθ των εν λόγω πλθροφοριϊν με τθ μορφι δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 

Πριν από τθν αποκάλυψθ οποιωνδιποτε προςωπικϊν δεδομζνων προσ το ΣΠΔ ι τθν ΕΣΕπ ςε ςχζςθ με 

τθν παροφςα φμβαςθ, ο «Δικαιοφχοσ» κα διαςφαλίηει ότι κάκε υποκείμενο δεδομζνων των εν λόγω 

προςωπικϊν δεδομζνων: 

α+ ζχει ενθμερωκεί για τθν αποκάλυψθ προσ το ΣΠΔ και τθν ΕΣΕπ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κατθγοριϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που πρόκειται να αποκαλυφκοφν) και 

β+ ζχει ενθμερωκεί για τισ  πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθ διλωςθ απορριτου του ΣΠΔ ι και τθσ 

ΕΣΕπ ςχετικά με τισ δανειοδοτικζσ και επενδυτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 
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16. ΚΤΡΩΕΙ 

Ο «Δικαιοφχοσ» δεςμεφεται να διαςφαλίηει ότι ο ίδιοσ και ο Ανάδοχοσ άμεςα ι ζμμεςα ότι: 

α+ δεν κα ςυνάψει επιχειρθματικι ςχζςθ με οποιοδιποτε Πρόςωπο υποκείμενο ςε κυρϊςεισ ςε ςχζςθ 

με το Ζργο, οφτε κα διακζςει οποιαδιποτε κεφάλαια ι και οικονομικοφσ πόρουσ ςτο εν λόγω 

πρόςωπο ι προσ όφελόσ του  

β+ δεν κα χρθςιμοποιιςει το ςφνολο ι μζροσ των εςόδων του Δανείου, οφτε κα δανείςει, κα 

ςυνειςφζρει ι κα διακζςει με άλλο τρόπο τζτοια ζςοδα ςε οποιοδιποτε πρόςωπο, με οποιονδιποτε 

τρόπο, γεγονόσ που κα οδθγοφςε ςε παραβίαςθ από τον ίδιο ι τον Ανάδοχο οποιωνδιποτε 

Κυρϊςεων.  

γ+ δεν κα χρθματοδοτιςει ςτο ςφνολο ι εν μζρει οποιαδιποτε πλθρωμι βάςει τθσ παροφςασ 

φμβαςθσ από ζςοδα που προζρχονται από δραςτθριότθτεσ ι επιχειριςεισ με Πρόςωπο υποκείμενο 

ςε κυρϊςεισ, Πρόςωπο που παραβιάηει τισ Κυρϊςεισ ι που με οποιονδιποτε τρόπο κα οδθγοφςε ςε 

παραβίαςθ από τον ίδιο ι τον Ανάδοχο οποιωνδιποτε Κυρϊςεων.  

17. Λοιπζσ υποχρεϊςεισ «Δικαιοφχου» 

 Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται επιπροςκζτωσ:  

 - Να τθρεί φάκελο ζργου με τα τεχνικά και οικονομικά  ςτοιχεία αυτοφ και να παρζχει ςτο Σ.Π& 

Δανείων, οποιαδιποτε επιπρόςκετα ςτοιχεία, ι και διευκρινίςεισ, ι και λοιπζσ πλθροφορίεσ , ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο εξζλιξθσ του Ζργου. 

- Να ζχει ξεχωριςτι καταγραφι των δραςτθριοτιτων που αςκεί, ϊςτε να παρακολουκείται θ εν λόγω 

δράςθ για να αποδεικνφεται θ ενίςχυςθ μόνο τθσ δράςθσ και να αποτρζπεται θ διεπιδότθςθ, ιτοι από 

τον Προχπολογιςμό του Ζργου να μθν επωφελοφνται με οιονδιποτε τρόπο άλλεσ δραςτθριότθτεσ του 

«Δικαιοφχου» ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ υποδομισ. 

- Να τθρεί ςτο φάκελο τθσ πράξθσ όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα ςχετικά με τισ δαπάνεσ και τουσ 

λογιςτικοφσ ελζγχουσ για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 

-  Να ςυντθρεί, επιδιορκϊνει, επικεωρεί και ανακαινίηει όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν 

μζροσ του(των) Προγράμματοσ(ων), όπωσ απαιτείται ϊςτε να τα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ 

λειτουργίασ. 

- Να επιτρζπει εγκαίρωσ ςτουσ εκπροςϊπουσ του «Σ.Π. & Δανείων»,  τθσ ΕΣΕπ και όλων των άλλων 

οργάνων τθσ ΕΕ και τυχόν άλλουσ φορείσ, που είναι δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, να διενεργοφν δραςτθριότθτεσ λογιςτικοφ ι/ και άλλου ελζγχου, να ζχουν 
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πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε πλθροφορία ι πρόςκετθ τεκμθρίωςθ που ενδεχομζνωσ ηθτιςουν, να 

επικεωροφν κτίρια, εγκαταςτάςεισ και ζργα που περιλαμβάνει το ςχετικό Πρόγραμμα, κακϊσ και να 

διεξάγουν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ςχετικά με το εκάςτοτε Πρόγραμμα, και να τουσ παρζχει ι να 

φροντίηει να τουσ παρζχεται, όλθ θ αναγκαία βοικεια για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ. 

- Να αγοράηει εξοπλιςμό, να διαςφαλίηει υπθρεςίεσ και να διατάηει εργαςίεσ για το(τα) 

Πρόγραμμα(τα). 

- Να εκτελεί και να λειτουργεί κάκε Πρόγραμμα ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο και τθσ αρχζσ δικαίου 

τθσ ΕΕ που ιςχφουν άμεςα και διζπουν το εν λόγω Πρόγραμμα. 

18. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Για όςο διαρκοφν τα περιςτατικά Ανωτζρασ Βίασ κανζνα μζροσ δεν κα απαλλάςςεται από οιαδιποτε 

ευκφνθ του εν ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ ι τθ ςυνζχιςθ τθσ τθριςεωσ των λοιπϊν υποχρεϊςεϊν του 

δυνάμει τθσ παροφςασ φμβαςθσ. 

19. ΙΧΤ ΣΘ ΠΡΑΞΕΩ 

Σο δάνειο κα είναι αδιαίρετο, όςοι και αν είναι οι γενικοί, κακολικοί και ειδικοί διάδοχοι του 

«Δικαιοφχου».  

19.1. Σα υμβαλλόμενα Μζρθ αναγνωρίηουν, ότι θ παροφςα φμβαςθ αποτελεί εκτελεςτό τίτλο.  Θ 

παροφςα ςφμβαςθ και κάκε τυχόν τροποποίθςι τθσ, ςυμφωνείται ότι γίνεται αδαπάνωσ για το Σαμείο 

Παρακατακθκϊν και Δανείων   κατ’ άρκρο 177 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Αϋ/8-6-2006) ςε 

ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 3470/2006 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Αϋ/28-6-2006) και με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 265 ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Αϋ/7-6-2010) 

19.2. Για τθν τροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ απαιτείται ζγγραφθ ςυμφωνία των υμβαλλομζνων, 

αποκλειομζνου οιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. Δεν κα ιςχφει οποιαδιποτε, προςκικθ ι 

άλλθ μεταβολι τθσ παροφςασ φμβαςθσ, εκτόσ και εάν πραγματοποιείται εγγράφωσ, κάνει ειδικι 

αναφορά ςτθν φμβαςθ, ζχει υπογραφεί από τον νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο κάκε 

υμβαλλόμενου Μζρουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

20. ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ  

Θ φμβαςθ διζπεται και ερμθνεφεται ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο. Οποιαδιποτε διαφορά 

ανακφψει από τθν παροφςα φμβαςθ, οι υμβαλλόμενοι κα υπαγάγουν αυτι ςτθν αποκλειςτικι 

δωςιδικία των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.   
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21. ΣΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

υμφωνείται ρθτϊσ από τα υμβαλλόμενα Μζρθ, ότι θ παροφςα φμβαςθ, θ οποία περιλαμβάνει : 

Α. Σθν παροφςα φμβαςθ. 

Β. Σθν υπ’ αρ. 21923/27/11/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΨΡ7646ΜΣΛ6-ΧΝ1) 

περί ζνταξθσ του Ζργου με τίτλο «Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ» ςτον Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ και Ακλθτιςμόσ» του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ 

ΣΡΙΣΘ». (Παράρτθμα 1). 

Γ. Σθν υπϋαρικμ. 3725-9-14.1.21  Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σ.Π & Δανείων (ΑΔΑ: 

6ΕΞΟ469ΘΘ7-9ΔΦ), θ οποία αποτελεί το ολοκλθρωμζνο κείμενο ςυμφωνίασ μεταξφ των 

υμβαλλομζνων Μερϊν για τα ηθτιματα που ρυκμίηονται με αυτι (Παράρτθμα 2). 

Δ. Σθν υπϋαρικμ.19/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ  υμβουλίου του «Διμου     Βζλου Βόχασ» 

(ΑΔΑ: ΩΜ51Ω9Π-Θ5Α ) περί αποδοχισ των όρων για τθ λιψθ αναπτυξιακοφ  τοκοχρεολυτικοφ 

δανείου από το Σ.Π. και Δανείων, το οποίο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ, θ 

οποία ςυνοδεφεται από το υπ’ αρ. πρωτ. 1701/11-03-2021  ζγγραφο  του «Διμου» περί 

κοινοποίθςισ τθσ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου για 

ζλεγχο νομιμότθτάσ τθσ, που προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςε επικυρωμζνα αντίγραφα και 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 (Παράρτθμα 3). 

Ε. Σθν με αρικμό …….Πράξθ του …………. Ελεγκτικοφ υνεδρίου περί διενζργειασ προλθπτικοφ 

ελζγχου νομιμότθτασ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ (Παράρτθμα 4). 

21.2. Αμφότεροι οι υμβαλλόμενοι δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα 

τα οριηόμενα ςτο Νόμο και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

21.3.Οι υμβαλλόμενοι δθλϊνουν ρθτά, ότι όλεσ οι διατάξεισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ είναι ουςιϊδεισ 

και εξίςου δεςμευτικζσ για τα υμβαλλόμενα Μζρθ.   

21.4. Σα υμβαλλόμενα Μζρθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ενεργοφν ςφμφωνα με τθν καλι 

πίςτθ, όςον αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ φμβαςθ και να 

λαμβάνουν όποια μζτρα είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςι τουσ. 

21.5. Θ μθ άςκθςθ εκ μζρουσ ενόσ οιουδιποτε υμβαλλόμενου Μζρουσ οιουδιποτε εκ των 

παρεχόμενων από τθ φμβαςθ δικαιωμάτων του ςε καμία περίπτωςθ δεν ιςοδυναμεί με παραίτθςι 

του από το αντίςτοιχο δικαίωμα, δικαιοφμενου να αξιϊςει ανά πάςα ςτιγμι τθν εκπλιρωςθ των όρων 

τθσ φμβαςθσ.  
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21.6. Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ κρικεί άκυροσ 

ι ακυρϊςιμοσ για οιονδιποτε λόγο, θ ακυρότθτα αυτι δεν ςυνεπιφζρει τθν ακυρότθτα του ςυνόλου 

τθσ φμβαςθσ.  

21.7. Οποιαδιποτε επίδοςθ ι κοινοποίθςθ εγγράφου ςχετικοφ με τθ φμβαςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

ιςχφοσ τθσ, μετά τθ λιξθ ι τθ με οποιοδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, κα γίνεται ςτθν διεφκυνςθ των  

υμβαλλομζνων που δθλϊνεται ςτο προοίμιο τθσ φμβαςθσ. ε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ διεφκυνςθσ 

οιουδιποτε υμβαλλόμενου Μζρουσ, το τελευταίο υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτον 

αντιςυμβαλλόμενό του τθν εν λόγω αλλαγι τθσ διευκφνςεϊσ του, άλλωσ θ κατά τα ανωτζρω επίδοςθ 

ι κοινοποίθςθ εγγράφου ςχετικοφ με τθ φμβαςθ γίνεται εγκφρωσ ςτθν αναγραφόμενθ ςτο προοίμιο 

τθσ φμβαςθσ διεφκυνςθ του οικείου υμβαλλόμενου Μζρουσ. ε περίπτωςθ που για οιονδιποτε 

λόγο ελλείπει ι αντικακίςταται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ υμβαλλόμενου Μζρουσ, το Μζροσ αυτό 

οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον αντιςυμβαλλόμενό του τον αντικαταςτάτθ του.  

Σζλοσ οι ωσ άνω υμβαλλόμενοι, με τισ ιδιότθτεσ που παρίςτανται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, διλωςαν 

ότι αποδζχονται όλα τα παραπάνω και ειδικότερα ο «Δικαιοφχοσ» διλωςε ότι αποδζχεται τισ 

αςφάλειεσ που εκχϊρθςε ςτο «Σ.Π&Δανείων» και ότι κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 

εξακολουκοφν να πλθροφνται τα κριτιρια δανειοδότθςθσ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ 

υπϋαρικμ. 22766/09-04-2020 (ΒϋΦΕΚ 1386) Τπουργικισ Απόφαςθσ και  δεν ζχουν μεταβλθκεί. 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε …..αντίγραφα, θ οποία αφοφ διαβάςτθκε κακαρά 

και δυνατά ϊςτε να το ακοφςουν καλά οι ςυμβαλλόμενοι, οι οποίοι ςυμφϊνθςαν ειδικά με κάκε 

κεφάλαιο και όρο τθσ και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από όλουσ και εμζνα και ςτα ……..φφλλα τθσ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                     ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ      ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ   

Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Αποδζχεται όλουσ του όρουσ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ του επενδυτικοφ δανείου μζςω του 

προγράμματοσ ανάπτυξθσ και αλλθλεγγφθσ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» 

άρκρο 69 Ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ υπϋ αρικμ. 

22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ), μεταξφ του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων και του Διμου Βζλου Βόχασ, ωσ κάτωκι :  
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ΑΡΙΘΜΟ…………… 
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ  ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΟΠΙΚΘ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ»  

(άρκρο 69 Ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ υπ’ αρικμ. 

22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ) 

ΜΕΣΑΞΤ 
                 Σου ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΘΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ TOY ΔΘΜΟΤ    ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
(ΓΙΑ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΣΘΣΑ) 

 
τ…………………………..ςτισ … μθνόσ ……………. του ζτουσ ......... και ςτο κατάςτθμα τθσ  Δθμόςιασ 

Οικονομικισ Τπθρεςίασ  … που βρίςκεται ςτθν οδό ……………. αρ. …, όπου με κάλεςαν για τθν 

υπογραφι τθσ παροφςθσ, παρουςιάςτθκαν ςε μζνα το/τθ ςυμβολαιογράφο και κάτοικο .................., 

με ζδρα τ…. ............................ και γραφείο ςτθν οδό ...............……....... αρ. …,   οι μθ εξαιροφμενοι από 

το νόμο: 

Αφενόσ: O/H κ. ...................................., κάτοικοσ .................... οδόσ ....................… αρ. …, κάτοχοσ του 

υπ’ αρ. ………………. Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτοσ του  ........................., θ/o οποία/oσ ενεργεί ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, Διευκυντισ τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Τπθρεςίασ Κορίνκου ωσ 

Προϊςτάμενοσ του Γραφείου Παρακατακθκϊν Κορίνκου καλουμζνου εφεξισ «Σ. Π. & Δανείων» το 

οποίο εδρεφει ςτθν Ακινα, με Α.Φ.Μ. 090016565 δυνάμει τθσ παρ. ιδ’ του  άρκρου 7 του Π.Δ. 95/96 

«Περί Οργανιςμοφ του Σ. Π. και Δάνειων (Φ.Ε.Κ. 76/τ. Αϋ/1996)». 

Θ εξουςιοδότθςθ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ζχει χορθγθκεί ςτθν ανωτζρω εκπρόςωπο του «Σ. 

Π. & Δανείων» διά τθσ υπ’ αρ. 2086166/8898/0094/1997  απόφαςθσ του Τπουργοφ των Οικονομικϊν 

(Φ.Ε.Κ. 35/τ. Βϋ/1997), τθσ οποίασ νόμιμα επικυρωμζνο αντίγραφο προςαρτάται ςτθν παροφςα. 

Και αφετζρου: Ο κ. ……………… ………………… του ……………, Διμαρχοσ     Βζλου Βόχασ , κάτοικοσ ..............., 

οδόσ ………………............. αρ. …, κάτοχοσ του υπ’ αρ. ………………. Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτοσ του  

........................., που ενεργεί ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Διμου     Βζλου 

Βόχασ  που εδρεφει ςτ… ………….., με Α.Φ.Μ. …………….., ο οποίοσ ςυςτάκθκε ςφμφωνα με το ν. 3852/7-

6-2010 (Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ), καλοφμενου εφεξισ «ΔΘΜΟ». 

Θ εξουςιοδότθςθ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ζχει χορθγθκεί ςτον ανωτζρω εκπρόςωπο του 

«ΔΘΜΟΤ» διά τθσ υπ’ αρ. ………………….. απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου , τθσ οποίασ 

νόμιμα επικυρωμζνο αντίγραφο προςαρτάται ςτθν παροφςα. 

Σα ωσ άνω υμβαλλόμενα Μζρθ με βάςθ το παρακάτω νομικό και κεςμικό πλαίςιο, ιτοι: 
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 Σο Π.Δ. 95/1996 (Αϋ 76) «Οργανιςμόσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων». 

 Σο άρκρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ Σαμείου 

Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Αϋ/18-5-2011).  

 Σθν υπϋ αρικ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Κανονιςμόσ 

του Σ.Π. και Δανείων» κατϋ εφαρμογι του άρκρου 4 του Ν. 3965/2011.  

 Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφουν. 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 69 του ν. 4509/2017 (Αϋ201) «Μζτρα κεραπείασ ατόμων που 

απαλλάςςονται από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 

ιςχφουν. 

 Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόςκλθςθ για τθν υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ 

ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Ανζγερςθ ι /και Αποκατάςταςθ 

Δθμοτικϊν Κτιρίων» με τίτλο «Ανζγερςθ και Επανάχρθςθ Δθμοτικϊν Κτιρίων», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Σθν υπ’ αρ. 21923/27/11/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΨΡ7646ΜΣΛ6-ΧΝ1) 

περί ζνταξθσ του Ζργου με τίτλο «Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ» ςτον Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ και Ακλθτιςμόσ» του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ 

ΣΡΙΣΘ».  

 Σθν με αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Εςωτερικϊν, Τγείασ, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και 

Πολιτικισ Προςταςίασ, όπωσ ιςχφει, ςτθν οποία κακορίηονται: οι ςκοποί, τα κριτιρια και οι 

προχποκζςεισ ζνταξθσ, θ διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ αιτιςεων ζνταξθσ, ο ζλεγχοσ τθσ 

πορείασ εκτζλεςθσ των ζργων, οι υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα και 

οι ςυνζπειεσ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ, οι όροι και τα  δικαιολογθτικά χοριγθςθσ δανείων από το Σ.Π και 

Δανείων, ο τρόποσ απόδοςθσ του προϊόντοσ δανείων, θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν 

αποπλθρωμι των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ηθτιματα διαχείριςθσ του προγράμματοσ. 

 Σθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΤΑ, από το οποίο 

προκφπτει ότι τα αιτιματα  που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια των Προςκλιςεων του Προγράμματοσ 

«ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» και αξιολογικθκαν και για τα οποία όμωσ ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ωσ άνω ΚΤΑ δεν 

είχε  εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ,  εξετάηονται με όςα ίςχυαν κατά τθν υποβολι τουσ και 

χρθματοδοτοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτισ. 
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 Σθν υπϋαρίκμ. 3719/7Α/1-10-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σαμείου 

Παρ/κων και Δανείων περί  κακοριςμοφ των όρων, τθσ διαδικαςίασ και των δικαιολογθτικϊν που 

απαιτοφνται για τθ ςυνομολόγθςθ δανείων ΟΣΑ *Α’ & Β’ βακμοφ+, υνδζςμων Διμων & ΝΠΔΔ των 

Ο.Σ.Α, μζςω του Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» και τθν με αρ. 

3724/18/17-12-2020 απόφαςθ  του Δ. του Σ.Π και Δανείων περί τροποποίθςθσ τθσ, ωσ προσ το 

επιτόκιο  χοριγθςθσ επενδυτικϊν δανείων προσ τουσ δικαιοφχουσ ΟΣΑ *Α’ & Β’ βακμοφ+, υνδζςμουσ 

Διμων & ΝΠΔΔ των Ο.Σ.Α, μζςω των παρ. 2α και 2β  του άρκρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ. 

Α’/22-12-2017), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 τθσ από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 

75/τ. Αϋ/30-3-2020), που κυρϊκθκε με το άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020) του 

Ειδικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ. 

    Σθν από (FI N°) 92.142 (GR)/16-3-2021 δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Σαμείου Παρ/κων και 

Δανείων και τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων για τθ χρθματοδότθςθ  επενδφςεων ςε βιϊςιμθ 

αςτικι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα μζςω του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ». 

 Σθν υφιςτάμενθ δανειακι κατάςταςθ του «Δικαιοφχου»,  

 Σθν παρεχόμενθ αςφάλεια για τθ χοριγθςθ του εν λόγω δανείου, που ςυνίςταται ςτθν 

αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων και κάκε μορφισ εξόδων από το ΠΔΕ. 

 Σθν παρεχόμενθ αςφάλεια για τθ χοριγθςθ του εν λόγω δανείου, που ςυνίςταται ςτθν 

προβλεπόμενθ ςτθν παροφςα δανειακι ςφμβαςθ ριτρα εκχϊρθςθσ εςόδων εκ μζρουσ του 

«Δικαιοφχου» προσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςε περίπτωςθ μθ ορκισ και ςφννομθσ 

χριςθσ των πόρων του προγράμματοσ (ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 11 τθσ υπ’ αρίκμ. 

22766/14-4-2020 ΚΤΑ). 

 Σθν υπϋαρικμ. 3725/9/14-1-2021 (ΑΔΑ : 6ΕΞΟ469ΘΘ7-9ΔΦ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ οποίασ 

προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, περί εγκρίςεωσ αναπτυξιακοφ 

τοκοχρεολυτικοφ δανείου ποςοφ € 2.950.000,00  ςτο      «Διμο     Βζλου Βόχασ» για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου « Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ  » ενταγμζνου ςτο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», δυνάμει τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 

1386/B/14-4-2020) ΚΤΑ. 

 Σθν υπϋαρικμ.19/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ  υμβουλίου του «Διμου     Βζλου Βόχασ» (ΑΔΑ: 

ΩΜ51Ω9Π-Θ5Α ) περί αποδοχισ των όρων για τθ λιψθ αναπτυξιακοφ  τοκοχρεολυτικοφ δανείου από 

το Σ.Π. και Δανείων, το οποίο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», θ οποία ςυνοδεφεται 

από το υπ’ αρ. πρωτ. 1701/11-03-2021  ζγγραφο  του «Διμου» περί κοινοποίθςισ τθσ ςτθν 
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Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου για ζλεγχο νομιμότθτάσ τθσ, που 

προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςε επικυρωμζνα αντίγραφα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 Σθν με αρικμό …….Πράξθ του …………. Ελεγκτικοφ υνεδρίου περί διενζργειασ 

προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 278 του 

Ν.3852/2010 όπωσ ιςχφει,  κατά τθν οποία ……………………………………………………, επικυρωμζνο αντίγραφο 

τθσ οποίασ προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,  

Ηιτθςαν τθ ςφνταξθ του παρόντοσ, διλωςαν, ςυμφϊνθςαν και αποδζχκθκαν τθν ςυνομολόγθςθ 

αναπτυξιακοφ δανείου, φψουσ δφο εκατομμφρια εννιακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (2.950.000,00 €) 

με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

1.ΟΡΙΜΟΙ 

τθν παροφςα φμβαςθ οι κακοριςμζνοι όροι προςδιορίηονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα.  

«Ανάδοχοσ» νοείται  το πρόςωπο  ςτον οποίο ζχει  ανατεκεί με ςφμβαςθ  θ εκτζλεςθ του ζργου ι τθσ 

προμικειασ. 

«Απόφαςθ Ζνταξθσ» νοείται  θ απόφαςθ του ΤΠΕ περί ζνταξθσ ςτο χρθματοδοτικό πρόγραμμα με 

τθν ονομαςία «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ». 

«Βεβαιωμζνεσ Οφειλζσ» νοείται  το ςφνολο των οφειλϊν που απορρζουν από το ςυνομολογθκζν 

δάνειο ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

«Διάρκεια Δανείου» νοείται  τθν περίοδο, που κακορίηεται ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςασ φμβαςθσ. 

«Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ» νοείται : για το ΠΔΕ οι υποχρεϊςεισ του για τθν εξυπθρζτθςθ του δανείου 

και θ πλθρωμι των λοιπϊν δαπανϊν του δανείου, για το Δικαιοφχο θ ορκι και ςφννομθ χριςθ των 

πόρων του δανείου  και εκτζλεςθ και λειτουργία του ζργου και  για το Σ.Π& Δανείων θ εκταμίευςθ 

του προϊόντοσ του δανείου ςφμφωνα με τθ δανειακι ςφμβαςθ. 

«Δικαιοφχοσ» νοείται: ΟΣΑ Αϋ&Β βακμοφ, φνδεςμοι Διμων και ΝΠΔΔ ΟΣΑ  

«Εκταμίευςθ» νοείται οι καταβολζσ από το ΣΠ & Δανείων προσ το Δικαιοφχο  για  εξόφλθςθ  

εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν/ πιςτοποιιςεων / τιμολογίων/ πρωτοκόλλων παραλαβισ. 

«ΕΣΕπ» νοείται  Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. 

«Ζργο» νοείται  θ καταςκευι τεχνικϊν ζργων ςτουσ τομείσ τθσ βαςικισ υποδομισ, τθσ ψθφιακισ 

ςφγκλιςθσ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.  

«ΕΤΔΕ ΤΠΕ» νοείται θ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, 

ςτθν οποία ζχει ανατεκεί θ διαχείριςθ και θ υλοποίθςθ του Προγράμματοσ. 

«Λιξθ Προγράμματοσ ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» νοείται  θ θμερομθνοχρονολογία 31-12-2023 με 

δυνατότθτα παράταςθσ (άρ. 1 παρ.3/ΚΤΑ 22766/2020).  
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«Ολοκλιρωςθ του Ζργου» νοείται  θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ του ζργου ι τθσ 

εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, με τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ κλειςίματοσ και κζςθσ  ςε λειτουργία 

του ζργου του Προγράμματοσ. 

«ΠΔΕ» νοείται το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 

«Πλθρωμι» ςθμαίνει θ καταβολι  από το ΠΔΕ των τοκοχρεολυςίων για τθν εξυπθρζτθςθ του δανείου 

κακϊσ   και λοιπϊν εξόδων για τθ χοριγθςθ αυτοφ. 

«Προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν» νοείται θ αγορά αγακϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ 

τθσ πολιτικισ προςταςίασ και προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ και θ εκτζλεςθ δράςεων και 

πρωτοβουλιϊν κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόςθμο 

κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςφορθ δράςθ. 

 «υμβαλλόμενα Μζρθ» είναι ο Διμοσ/Περιφζρεια/φνδεςμοι Διμων και ΝΠΔΔ ΟΣΑ  και το Σ.Π& 

Δανείων. 

«ΤΜΒΑΘ» νοείται  θ παροφςα φμβαςθ αναπτυξιακοφ δανείου και όλεσ οι πρόςκετεσ πράξεισ και 

όλα τα παραρτιματα αυτισ, τα οποία από τθσ υπογραφισ τουσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςασ φμβαςθσ, όπωσ ςε κάκε περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται, τροποποιείται ι αντικακίςταται 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγγράφωσ μεταξφ των Μερϊν. 

«φμβαςθ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του Ζργου» νοείται θ ςφμβαςθ μεταξφ του Δικαιοφχου και του 

αναδόχου του Ζργου. 

«Σοκοχρεολφςιο» νοείται θ καταβολι από το ΠΔΕ του κεφαλαίου και των τόκων για τθν εξόφλθςθ 

του δανείου. 

 «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» νοείται  το ειδικό Πρόγραμμα Χοριγθςθσ αναπτυξιακϊν δανείων ΟΣΑ  Αϋ& 

Βϋβακμοφ, υνδζςμων Διμων και των νομικϊν προςϊπων Ο.Σ.Α μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων του Τπουργείου Εςωτερικϊν. 

2. ΤΝΟΜΟΛΟΓΘΘ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ 

2.1. Θ χρθματοδότθςθ του ζργου πραγματοποιείται μζςω αναπτυξιακοφ δανείου που χορθγείται από 

το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςυνομολογείται με τθν παροφςα δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ 

του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και του Δικαιοφχου φορζα και αποπλθρϊνεται από πόρουσ 

του Εκνικοφ ι του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ), 

μζςω λογαριαςμοφ που ςυςτινεται ςτο Σ. Π & Δανείων. Ομοίωσ και θ κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδων και 

λοιπϊν δαπανϊν που κα προκφψει από τθ ςυνομολόγθςθ τθσ παροφςασ δανειακισ ςφμβαςθσ και 

εξόφλθςθσ του δανείου, αποπλθρϊνεται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν (ΠΔΕ) μζςω του ωσ άνω λογαριαςμοφ. 
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2.2. Οι ανωτζρω υμβαλλόμενοι, ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν ότι 

μεταξφ του «Σ.Π. & Δανείων» και του «Διμου »  ςυνομολογείται αναπτυξιακό τοκοχρεολυτικό 

δάνειο, ςτο ποςό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ από το Διοικθτικό υμβοφλιο του «Σ.Π. & Δανείων», 

αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του Ζργου με ςτοιχεία:   

    ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ/ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ   Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ  

  ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  N. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΠΟΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 
υνολικό ποςό:  € 2.950.000,00 
Α+    κατά 50% από πόρουσ τθσ ΕΣΕπ (€ 1.475.000,00) 
Β+    κατά 50% από πόρουσ του ΣΠΔ (€ 1.475.000,00) 

2.3. Σο τελικό ποςό δανειοδότθςθσ περιορίηεται με τθ ςυνομολόγθςθ πρόςκετθσ/των πράξθσ/εων που 

κα ςυνυπογραφεί από τουσ εδϊ υμβαλλόμενουσ ςτο ποςό κάκε προςκομιηόμενθσ από τον δικαιοφχο 

ςφμβαςθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι τθσ προμικειασ.  

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΕΩ. 

3.1.  Θ διάρκεια εξόφλθςθσ του δανείου ορίηεται ςε ζωσ δζκα πζντε (15) ζτθ. 

3.2. Θ ζναρξθ εξυπθρζτθςθσ του δανείου ορίηεται θ 1θ θμζρα του πρϊτου μινα (1/1) του επόμενου 

τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου/μελζτθσ  ι τθσ προμικειασ αγακϊν / υπθρεςιϊν ζτουσ, όπωσ προκφπτει 

από τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ  του ζργου/μελζτθσ  ι τθσ προμικειασ αγακϊν / υπθρεςιϊν 

4 ΕΠΙΣΟΚΙΟ ΧΟΡΘΓΘΘ –    ΣΟΚΟΙ – ΣΟΚΟ    ΤΠΕΡΘΜΕΡΙΑ  

4.1. ΕΠΙΣΟΚΙΟ 

4.1.1. Σο 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ 

Επενδφςεων, φψουσ € 1.475.000,00 ςυμφωνείται ότι χορθγείται με ςτακερό *ενδεικτικό+ επιτόκιο 

1,91%. To ακριβζσ επιτόκιο του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ ΕΣΕπ κα 

προςδιορίηεται κατά το χρόνο τθσ εκάςτοτε εκταμίευςθσ του ποςοφ από τθν ΕΣΕπ προσ το «Σ.Π. & 

Δανείων». 

4.1.3. Σο 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ του «Σ.Π. & Δανείων», φψουσ € 

1.475.000,00) ςυμφωνείται ότι χορθγείται με ςτακερό επιτόκιο 3,10% ανεξάρτθτα από το χρόνο 

ςυνομολόγθςθσ κακϊσ αφορά ςτθν εφαρμογι ενόσ ενιαίου προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ που 

αποπλθρϊνεται από το ΠΔΕ.  

4.2. ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΣΟΚΟΙ  

Για κάκε ποςό δανείου που εκταμιεφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, κα υπολογίηεται και κα 

καταβάλλεται ανά εξάμθνο ο απλόσ κακαρόσ τόκοσ που αναλογεί ςτο αναλθφκζν ποςό για χρονικό 
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διάςτθμα από τθν θμερομθνία εκταμίευςισ του μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ ολοκλιρωςθσ 

του ζργου για τθν εκτζλεςθ του οποίου χορθγικθκε το δάνειο από το Σ.Π. & Δανείων. 

4.3. ΣΟΚΟΙ ΤΠΕΡΘΜΕΡΙΑ  

Ο τόκοσ υπερθμερίασ  κα υπολογίηεται και κα καταβάλλεται ςτο «Σ.Π. & Δανείων» με επιτόκιο  που 

ςυνομολογείται ότι κα είναι 1% πλζον του εκάςτοτε ιςχφοντοσ επιτοκίου.  

5. ΣΟΚΟΧΡΕΟΛΤΣΙΚΘ ΔΟΘ. 

5.1.Σο δάνειο κα εξοφλθκεί τοκοχρεολυτικά κατά το ςφςτθμα τθσ ςφνκετθσ χρεολυςίασ με 

εξαμθνιαίεσ τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ. 

Κάκε δόςθ περιλαμβάνει τον εξαμθνιαίο τόκο  ςτο κεφάλαιο που οφείλεται και το χρεολφςιο, που 

αναλογεί ςε κάκε εξάμθνο. H ενδεικτικι εξαμθνιαία τοκοχρεολυτικι δόςθ διαμορφϊνεται ςτο 

ςυνολικό ποςό των € 118.632,46 και αναλφεται ωσ κατωτζρω: 

α) € 56.778,45 για το 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ), που αφορά ςε ποςό δανείου € 1.475.000,00.  

β) € 61.854,00 για το 50% του ποςοφ του δανείου που κα προζλκει από πόρουσ του «Σ.Π. & Δανείων», 

που αφορά ςε ποςό δανείου  € 1.475.000,00. 

5.2 Σο ποςό τθσ εξαμθνιαίασ τοκοχρεολυτικισ δόςθσ που αντιςτοιχεί ςτο προερχόμενο από πόρουσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ) ποςό του δανείου είναι ενδεικτικό και όχι δεςμευτικό 

για το «Σ. Π. & Δανείων», κακόςον ο ακριβισ κακοριςμόσ του εξαρτάται από το ακριβζσ φψοσ του 

επιτοκίου όπωσ κα προςδιοριςκεί κατά τα οριςκζντα ςτο άρκρο 4 παρ. 1.2 τθσ παροφςασ . 

6.ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ. 

Θ κάλυψθ κάκε είδουσ εξόδων, δικαιωμάτων υπζρ του «Σ.Π. & Δανείων»  και λοιπϊν δαπανϊν και 

επιβαρφνςεων  τα οποία αφοροφν ςτθ ςυνομολόγθςθ, εξυπθρζτθςθ και εξόφλθςθ του παρόντοσ 

δανείου και γενικά όλα τα ζξοδα που δθμιουργοφνται ςε όλθ τθ διάρκεια του δανείου, ςφμφωνα με 

τθν υπϋαρικμ. 3653/12-7-2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του «Σ.Π. & Δανείων» 

ςυνομολογοφνται ςτο ςυνολικό ποςό των τριϊν χιλιάδων ευρϊ ( 3.000,00€), τα οποία αναλφονται  

ειδικότερα ωσ εξισ: α) αμοιβι για τθ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία, ζλεγχο και αξιολόγθςθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων χίλια ευρϊ (1.000,00€), β) ζξοδα για διαδικαςία ζγκριςθσ χίλια ευρϊ  

(1.000,00€), γ) δαπάνεσ για τον οικονομικό και νομικό ζλεγχο των εξαςφαλίςεων του δανείου χίλια 

ευρϊ  (1.000,00€) και κα καταβάλλονται από το Π.Δ.Ε του Τπουργείου Εςωτερικϊν με μεταφορά του 

ποςοφ ςτον ειδικό λογαριαςμό που ζχει ςυςτακεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ».  

 

ΑΔΑ: 9Ω5ΖΩ9Π-ΞΜ4



 31 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ-ΠΛΘΡΩΜΩΝ 

7.1 Θ πλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων για το εγκεκριμζνο με τθν παροφςα δανειακι ςφμβαςθ 

Ζργο του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ » με τίτλο «Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ 

Καταςτιματοσ»  δε βαρφνει το «Δικαιοφχο», με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 τθσ 

υπϋαρικμ. 22766/09-4-2020 (Βϋ1386) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

7.2. Θ πλθρωμι των κατά τα ανωτζρω δανειακϊν υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου κακϊσ και κάκε 

είδουσ εξόδων και λοιπϊν δαπανϊν ςυνομολόγθςθσ και εξόφλθςθσ για το εγκεκριμζνο με τθν 

παροφςα δανειακι ςφμβαςθ Ζργο του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» με τίτλο «Αποπεράτωςθ 

κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ»  γίνεται από το εκνικό ι ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ 

του Τπουργείου Εςωτερικϊν, με μεταφορά του εγκεκριμζνου ποςοφ ςτον λογαριαςμό που ζχει 

ςυςτακεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων»  με τίτλο «Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ». 

7.3. Θ πλθρωμι των ποςϊν που αντιςτοιχεί ςτθν εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων προσ το 

«Σ.Π. & Δανείων» πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ Κοινισ 

Τπουργικισ Απόφαςθσ 134453/23.12.2015 (Βϋ 2857), ανά εξάμθνο από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ και 

Αναπτυξιακισ Πολιτικισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, με βάςθ τα αναλυτικά ςτοιχεία των 

οφειλόμενων δόςεων που αποςτζλλονται από το «Σ.Π. & Δανείων».  

7.4. ΠΡΟΩΡΘ ΕΞΟΦΛΘΘ ΣΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ  

Θ πλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων προσ το «Σ.Π. & Δανείων»  μζςω του ΠΔΕ, ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω διαδικαςία, δφναται να περιλαμβάνει ποςά για πρόωρθ εξόφλθςθ, ακόμα και εντόσ τθσ 

περιόδου χάριτοσ, μζρουσ ι/και του ςυνόλου των δανειακϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

δθμοςιονομικζσ δυνατότθτεσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΣΑΜΙΕΤΘ – ΑΠΟΔΟΘ ΔΑΝΕΙΟΤ 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται να υποβάλλει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» αίτθμα εκταμίευςθσ  για τθ 

χοριγθςθ μζρουσ του δανείου που αφορά ςε δαπάνεσ των εγκεκριμζνων πράξεων του, ωσ 

ακολοφκωσ: 

8.1. Για τθ χοριγθςθ προκαταβολισ: 

 Με τθν υπογραφι τθσ προςκομιηόμενθσ από το δικαιοφχο ςφμβαςθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου, 

αποδίδεται ςτον «Δικαιοφχο»  ποςό ίςο με τθν προβλεπόμενθ  προκαταβολι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα από το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τθ ςφμβαςθ 

ανάκεςθσ του ζργου. 

Ο «Δικαιοφχοσ» κα αφαιρεί από τισ επόμενεσ εκταμιεφςεισ ποςά ζωσ τθν πλιρθ κάλυψθ τθσ 

καταβλθκείςασ προκαταβολισ. 
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Ωσ δικαιολογθτικό τθσ εκταμίευςθσ χρθςιμοποιείται: 1+ θ υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ με τθν 

επιςιμανςθ τθσ προκαταβολισ που προβλζπεται για τον ανάδοχο και 2+ βεβαίωςθ του Δικαιοφχου για 

τθν τιρθςθ των προχποκζςεων καταβολισ τθσ.  

8.2. Για τα Ζργα 

Με τθν υποβολι από τον «Δικαιοφχο»  ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του «Σ.Π. & Δανείων»  των 

κεωρθμζνων αντιγράφων κάκε εγκεκριμζνου λογαριαςμοφ, πιςτοποίθςθσ/ τιμολογίου και 

πρωτοκόλλων παραλαβισ, που κα εμφανίηουν τισ εργαςίεσ που ζγιναν και τθ δαπάνθ τουσ, ωσ και των 

ςχετικϊν κατά το νόμο δικαιολογθτικϊν (τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβισ κλπ.), επίςθσ 

κεωρθμζνων από τα αρμόδια όργανα, προκειμζνου περί αγοράσ μθχανθμάτων ι παντόσ είδουσ 

εξοπλιςμοφ και γενικά υλικϊν για τθν εκτζλεςθ των ζργων για τα οποία χορθγείται το δάνειο, από τα 

οποία κα αποδεικνφεται θ αγορά και θ δαπάνθ τουσ. 

Για τθν κάλυψθ τθσ καταβλθκείςασ προκαταβολισ το «Σ.Π&Δανείων» κα αφαιρεί από τισ πλθρωμζσ 

το ανάλογο ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ποςό τθσ προκαταβολισ. 

8.3. Για Προμικειεσ αγακϊν/Τπθρεςιϊν. 

Με τθν υποβολι από τον «Δικαιοφχο»  ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του «Σ.Π. & Δανείων»  των 

κεωρθμζνων τιμολογίων και των πρακτικϊν παράδοςθσ παραλαβισ * με αναλυτικι περιγραφι του 

αντικειμζνου του αγακοφ / τθσ  υπθρεςίασ+. 

8.4. Σο «Σ.Π. & Δανείων» δφναται να ηθτιςει πρόςκετα δικαιολογθτικά που να τεκμθριϊνουν τισ 

εκταμιεφςεισ του προϊόντοσ του δανείου προσ τον «Δικαιοφχο», μζςω τθσ ΕΤΔΕ ΤΠΕ.  

9. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΘ. 

9.1 Θ παροφςα ςφμβαςθ καταγγζλλεται ςε κάκε μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 ε περίπτωςθ μθ ορκισ και ςφννομθσ χριςθσ των πόρων του Προγράμματοσ του δανείου 

από τον «Δικαιοφχο», όπωσ αυτό διαπιςτϊνεται από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ 

ι ελεγκτικά όργανα που ελζγχουν τισ ενζργειεσ και τισ δαπάνεσ του «Δικαιοφχου»  ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

 τθν περίπτωςθ που το Ζργο δεν είναι ολοκλθρωμζνο και λειτουργικό κατά τθ λιξθ του 

Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», όπωσ θ αυτι ορίηεται  ςτθν παρ.3 του άρκρου 1 τθσ με αρ. 

22766/2020 ΚΤΑ. 

 ε περίπτωςθ μθ διαςφάλιςθσ από τον «Δικαιοφχο» τθσ λειτουργίασ και τθσ ςυντιρθςθσ του 

Ζργου μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ, ςφμφωνα με τον ςκοπό που ορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και 

για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν (ι το διάςτθμα που ορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ). 
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9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΚΘΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  

ε περίπτωςθ παραβίαςθσ οιαςδιποτε από τισ αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 9.1 τθσ παροφςασ 

περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ, ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία :  

9.2.1. Εκδίδεται Απόφαςθ Απζνταξθσ του «Δικαιοφχου» από το Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ», με 

ειςιγθςθ τθσ Τποδιεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Εκνικϊν Πόρων τθσ ΕΤΔ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν, που κοινοποιείται ςτο «Σ.Π.& Δανείων».  

9.2.2. Καταγγζλλεται άμεςα από το «Σ.Π&Δανείων» θ δανειακι ςφμβαςθ. 

9.3 ΤΝΕΠΕΙΕ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

9.3.1. Παφει να χρθματοδοτείται από το ΠΔΕ θ πλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων. 

9.3.2. Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτο «Σ.Π&Δανείων» το ςφνολο του ποςοφ που ζχει 

εκταμιευκεί προσ αυτόν από το ςυνομολογθκζν δάνειο, ανεξάρτθτα από τα ποςά που ζχουν αποδοκεί 

από το ΠΔΕ για τθν αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεϊν του. 

9.3.3. Ενεργοποιείται θ διάταξθ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ δανειακισ ςφμβαςθσ περί εκχϊρθςθσ 

των  εςόδων του «Δικαιοφχου» των μελλοντικϊν εςόδων του για τθν εξυπθρζτθςθ τυχόν 

βεβαιωμζνων οφειλϊν του και των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ.  

9.3.4. Σα ποςά των δανειακϊν υποχρεϊςεων, που ζχουν πλθρωκεί από το ΠΔΕ, μετά τθν απζνταξθ 

του ζργου, αποδίδονται από το Σ.Π&Δανείων ςτον προχπολογιςμό του ΠΔΕ ωσ ζςοδο, όπωσ και όταν 

αυτά επιςτρζφονται από τον υπόχρεο ςτο Σ.Π&Δανείων ι ςυμψθφίηονται με υποχρεϊςεισ άλλων 

δανείων του παρόντοσ Προγράμματοσ. 

9.4.5.Σα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται τθν επομζνθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ καταγγελίασ 

ςτο «Δικαιοφχο». 

10. ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΤ-ΡΘΣΡΑ ΕΚΧΩΡΘΘ ΕΟΔΩΝ 

10.1. Για τθν αςφάλεια του δανείου ο «Δικαιοφχοσ» αναγνωρίηει ςιμερα και δθλϊνει, ότι κα 

ςυμμορφωκεί με τισ οδθγίεσ περί πλθρωμισ, όπωσ αυτζσ κα κακοριςκοφν με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου του «Σ.Π. & Δανείων» θ οποία κα κοινοποιθκεί ςτον «Δικαιοφχο» και ςτο 

ΠΔΕ, μετά τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Απζνταξισ του από το ΠΔΕ και καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

και αποδζχεται ρθτά και ανεπιφφλακτα τθν ακόλουκθ εκχϊρθςθ: 

«Ο Διμοσ, εκχωρεί δια τθσ παροφςασ ςτο «Σ.Π. & Δανείων», από ςιμερα και για όλθ τθν διάρκεια 

του δανείου από όλα γενικά τα ζςοδα του «Διμου » και κατά προτεραιότθτα από τουσ Κεντρικοφσ 

Αυτοτελείσ Πόρουσ  (ΚΑΠ) αφοφ ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κατά περίπτωςθ ειδικζσ ρυκμίςεισ των 

άρκρων 113 παρ.6 περ.βϋτου ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίηουν τα ποςοςτά τθσ 

υποχρεωτικισ τουσ δζςμευςθσ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων δαπανϊν, τακτικά και ζκτακτα, από 

οποιαδιποτε πθγι και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τισ προςόδουσ του, τα μιςκϊματα τισ προσ 
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αυτόν χρθματικζσ παροχζσ και επιχορθγιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι τρίτουσ, παροφςεσ και 

μελλοντικζσ εκτόσ εκείνων που δεν εκχωροφνται ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 176 του 

ν.3463/2006  όπωσ το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 5 ιςχφουν μετά τθν αντικατάςταςι τουσ 

από τα άρκρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίςτοιχα, και το 

«Σ.Π&Δανείων» δικαιοφται να ειςπράττει το ςφνολο του ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από 

το ςυνομολογθκζν δάνειο, ανεξάρτθτα από τα ποςά που ζχουν αποδοκεί από το ΠΔΕ για τθν 

αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων του, κακϊσ και το ςφνολο του ποςοφ που αφορά ςε κάκε 

είδουσ ζξοδα και λοιπζσ δαπάνεσ ςυνομολόγθςθσ και εξόφλθςθ του δανείου αυτοφ, ςφμφωνα με τθ 

ρθτι διάταξθ τθσ παρ.1 του άρκ.11 τθσ υπϋαρικμ. 22766/2020 Τ.Α. για τθν εξόφλθςθ του ςυνόλου των 

οφειλϊν του προσ του Σ.Π&Δανείων». 

10.2 Για πρόςκετθ αςφάλεια του δανείου ςε κεφάλαιο, κάκε είδουσ τόκουσ, ζξοδα κλπ, ο 

«Δικαιοφχοσ» ςε περίπτωςθ κιρυξθσ ζκπτωτου του αναδόχου του Ζργου, , δια του παρόντοσ 

Εκχωρεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων» από τϊρα και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ και το κλείςιμο του Ζργου, όλεσ τισ 

αξιϊςεισ του που απορρζουν ι κα απορρεφςουν  από τθν ςφμβαςθ ανάκεςθσ του Ζργου,  που ζχει 

ςυνάψει με τον ανάδοχο του Ζργου,  και ειδικότερα τθν εγγυθτικι επιςτολι που ζχει λάβει από τον 

ανάδοχο του Ζργου  για τθν καλι εκτζλεςθ αυτοφ.  

Ο «Δικαιοφχοσ» δια τθσ παροφςασ Δθλϊνει επίςθσ ότι:  

-Οι διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ περί «Αςφάλειασ του δανείου» ιςχφουν ι/και κα ιςχφουν 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του δανείου, ωσ εξαςφάλιςθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ,  

-ποςό ίςο με το φψοσ του ςυνομολογοφμενου δανείου δεν ζχει εκχωρθκεί ι ενεχυριαςκεί υπζρ άλλου 

δανειςτι οφτε κα ςυμβεί αυτό κακ’ όλθ τθ διάρκεια εξυπθρζτθςθσ του δανείου, 

-ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ παραπάνω εκχϊρθςθσ,  

και Εγγυάται  ότι το ςφνολο του ποςοφ που κα εκταμιευτεί προσ αυτόν από το ςυνομολογθκζν δάνειο 

κακϊσ και οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ από πλθρωμζσ του ΠΔΕ προσ το «Σ.Π. & Δανείων» μετά των εν 

γζνει τόκων, εξόδων κλπ. καλφπτεται ι και κα καλφπτεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τα 

εκχωρθκζντα ζςοδά του. 

9.3 Για το ςκοπό αυτό, ο «Δικαιοφχοσ» παραγγζλλει  με τον παρόν από τϊρα τον Σαμία του και όςουσ 

άλλουσ ειςπράττουν ζςοδα του, τουσ μιςκωτζσ των ακινιτων του και τα πιςτωτικά ιδρφματα που 

τθροφν ι κα τθροφν λογαριαςμό του, κεωροφμενοι κεματοφφλακεσ, να κατακζτουν απ' ευκείασ ςτο 

«Σ.Π& Δανείων», από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ και 

τθσ απόφαςθσ Απζνταξθσ του «Δικαιοφχου» από το ΠΔΕ και μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ των 

δανειακϊν του υποχρεϊςεων, το ςφνολο του ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από το 
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ςυνομολογθκζν δάνειο κακϊσ και τισ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ από πλθρωμζσ του ΠΔΕ προσ το «Σ.Π.και 

Δανείων» μετά των εν γζνει τόκων, εξόδων, τα οποία με τθν παροφςα ζχει εκχωριςει.  

Επίςθσ ο «Δικαιοφχοσ» παραγγζλλει ςτο «Σ.Π.&Δανείων», από τα ποςά που κα κατατίκενται ςε αυτό 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, κακϊσ και από τα ζςοδα του «Δικαιοφχου», των οποίων το 

«Σ.Π.&Δανείων» είναι ο κατά νόμο  διαχειριςτισ ι που διζρχονται από αυτό, να τα παρακρατεί από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτο «Δικαιοφχο» τθσ καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 

ολοςχερι εξόφλθςθ κάκε ποςοφ που ζχει εκταμιευτεί προσ αυτόν από το ςυνομολογθκζν δάνειο, 

κακϊσ και των βεβαιωμζνων οφειλϊν του και όποιου άλλου ποςοφ οφείλει για τθν ολοςχερι κάλυψθ 

αυτϊν και εξαιτίασ του δανείου και  δθλϊνει ρθτά ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλθςθσ των 

παραπάνω παραγγελιϊν.  

Ο «Δικαιοφχοσ» οφείλει να παρακολουκεί τα ποςά που κα παρακρατοφνται, ςφμφωνα με όςα 

εκτζκθκαν παραπάνω και ςε περίπτωςθ που δεν καλφπτονται από αυτά οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

του, υποχρεοφται να καλφπτει αυτζσ με άλλο τρόπο ζγκαιρα για να αποφφγει επιβαρφνςεισ του με 

τόκουσ υπερθμερίασ. Κάκε ποςό που κα παρακρατείται από το «Σ.Π&Δανείων» ι κα κατατίκεται ς' 

αυτό, όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω, κα πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό εξυπθρζτθςθσ του δανείου που 

τθρείται ςτο «Σ.Π&Δανείων»  (κατά ςειρά: οφειλόμενα ζξοδα, τόκοι των τόκων, τόκοι υπερθμερίασ, 

λοιποί τόκοι και κεφάλαιο). ε περίπτωςθ δε που κα παρακρατθκεί από το «Σ.Π&Δανείων»  ι κα 

κατατεκεί ς' αυτό μεγαλφτερο ποςό από αυτό που οφείλεται κάκε φορά, ο «Δικαιοφχοσ» μπορεί να 

το αναλαμβάνει ελεφκερα. υμφωνείται ακόμα, ότι ο «Δικαιοφχοσ» δεν μπορεί να μειϊςει το ποςό 

των εςόδων, προςόδων του κλπ. που εκχωρεί κατά τα παραπάνω, ςε όλθ τθ διάρκεια του δανείου και 

μζχρισ ότου το εξοφλιςει τελείωσ.  

11. ΑΠΟΔΕΜΕΤΘ ΣΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ»  ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΚΑΙ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΟΤ  ΕΡΓΟΤ. 

Ο «Δικαιοφχοσ» μετά τθν ολοκλιρωςθ των πράξεων και το Κλείςιμο του Ζργου αποδεςμεφεται από 

κάκε υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του, θ οποία βαρφνει το ΠΔΕ, με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 

6 του άρκρου 10 τθσ υπ’ αρ. 22766/2020 ΚΤΑ. 

12.ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ»  Ω ΠΡΟ ΣΘΝ ΣΘΡΘΘ ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΟΡΩΝ ΣΘ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΘ ΣΘΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΘ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΣΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ 

ΕΝΣΑΞΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΔΕ 

12.1. Ο «Δικαιοφχοσ» δεςμεφεται να ςυμμορφϊνεται και να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ και τουσ 

κανονιςμοφσ ςτουσ οποίουσ υπόκειται ο ίδιοσ ι το Ζργο, ενδεικτικά των ςχετικϊν με τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, το περιβάλλον (και τθν κλιματικι αλλαγι), τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, τθν ιςότθτα μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν, τθ μθ διάκριςθ και τθν προςβαςιμότθτα Ατόμων με Αναπθρίεσ. 
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12.2. Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται να τθρεί τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ του Ζργου ςτο ΠΔΕ και 

τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 22766/2020 ΚΤΑ (ΦΕΚ 1386).  

12.3. Θ Απόφαςθ Ζνταξθσ του Ζργου ςτο ΠΔΕ δφναται να τροποποιθκεί, με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν, ςε περίπτωςθ ςθμαντικισ διαφοροποίθςθσ του φυςικοφ ι οικονομικοφ αντικειμζνου, ι 

του χρονοδιαγράμματοσ τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 69 του ν.4509/2017, όπωσ ιςχφει. 

12.4. ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΡΓΟΤ. 

Ο «Δικαιοφχοσ» πζραν των ανωτζρω υποχρεϊςεων, υποχρεοφται και ωσ προσ τθν τιρθςθ των 

κάτωκι: 

 Θ υλοποίθςθ των ζργων που εγκρίνονται για χρθματοδότθςθ ακολουκεί τισ προβλεπόμενεσ από 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία διαδικαςίεσ για το είδοσ τθσ πράξθσ και τον «Δικαιοφχο». 

 Θ παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των πράξεων 

πραγματοποιείται με ευκφνθ των αρμοδίων , κατά περίπτωςθ Τπθρεςιϊν του «Δικαιοφχου» ι του 

φορζα που ζχει αναλάβει κακικοντα Σεχνικισ Τπθρεςίασ βάςει τθσ παρ.1 του άρκρου 19 τθσ υπ’ 

αρικμ. 22766/2020 ΚΤΑ. 

 Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παρ.7 του άρκρου 69 ν.4509/2017, όπωσ ιςχφει και θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

δφνανται να ηθτοφν πλθροφοριακά ςτοιχεία ςε οποιοδιποτε ςτάδιο εξζλιξθσ των πράξεων, 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ορκι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ. 

 Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παρ.7 του άρκρου 69 ν.4509/2017, όπωσ ιςχφει και θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

δφναται να προβαίνει ςε επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ και ζλεγχο των πράξεων, με βάςθ τισ εκκζςεισ τθσ 

ΕΤΔΕ ΤΠΕ, τα αποτελζςματα των οποίων γνωςτοποιεί ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν. 

 Θ διαχείριςθ του Προγράμματοσ γίνεται μζςω Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ. 

 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ δθμιουργεί και λειτουργεί ιςτοςελίδα ςτθν οποία αναρτάται το ςφνολο του υλικοφ. 

12.5. ΕΚΘΕΕΙ , ΑΝΑΦΟΡΕ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΙ 

 Ζωσ τθν 30θ Ιανουαρίου κάκε ζτουσ, ο «Δικαιοφχοσ» ςυμπλθρϊνει τυποποιθμζνα δελτία 

παρακολοφκθςθσ για τθν καταγραφι τθσ εξζλιξθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των 

πράξεϊν του, του προθγοφμενου ζτουσ και τα αποςτζλλει ςτθν ΕΤΔΕ ΤΠΕ. 

 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ επεξεργάηεται τα δελτία παρακολοφκθςθσ και υποβάλλει ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ 

προόδου προσ τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017, 

όπωσ ιςχφει, κοινοποιοφμενθ ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν, εντόσ του πρϊτου τριμινου ζκαςτου ζτουσ. 

τθν ζκκεςθ προόδου αναφζρεται θ απορρόφθςθ του προγράμματοσ και ειδικότερα οι εντάξεισ 

πράξεων, οι ςυμβαςιοποιιςεισ και οι πλθρωμζσ. 
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 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ, με βάςθ τισ ςυγκεντρωτικζσ εκκζςεισ, ειςθγείται προσ τον Τπουργό Εςωτερικϊν και 

ςτθν Επιτροπι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, μζτρα για τθν 

βζλτιςτθ απορρόφθςθ των πόρων του προγράμματοσ και για τθν ορκι υλοποίθςθ των πράξεων του 

Προγράμματοσ. 

 Με ευκφνθ τθσ ΕΤΔΕ ΤΠΕ πλθροφοριακά δεδομζνα του Προγράμματοσ δθμοςιεφονται ςε μθνιαία 

βάςθ ςε διακριτό τμιμα του ιςτοτόπου του Τπουργείου Εςωτερικϊν.  

 Θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ είναι αρμόδια για να προβαίνει ςε επιτόπιεσ και διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ των 

πράξεων, είτε δειγματολθπτικϊσ είτε κατόπιν καταγγελίασ.  

 Θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 69 του ν. 4509/2017, όπωσ ιςχφει, 

δφναται να προβαίνει ςε επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ και ζλεγχο των πράξεων, με βάςθ τισ εκκζςεισ τθσ 

ΕΤΔΕ ΤΠΕ, τα αποτελζςματα των οποίων γνωςτοποιεί ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν. 

12.6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται να προβεί ςτισ κάτωκι ενζργειεσ 

Κλειςίματοσ των πράξεων: 

 τθν ςφνταξθ Ζκκεςθσ Κλειςίματοσ των πράξεων, βάςει τυποποιθμζνου υποδείγματοσ.  

 τθν αποςτολι τθσ ωσ άνω Ζκκεςθσ Κλειςίματοσ ςτθν ΕΤΔΕ ΤΠΕ, θ οποία επεξεργάηεται τθν 

Ζκκεςθ Κλειςίματοσ των πράξεων, διενεργϊντασ εφόςον  απαιτείται επιτόπια επικεϊρθςθ για τθν 

επαλικευςθ των πράξεων αυτϊν. 

 τθ βάςθ των εκκζςεων κλειςίματοσ των πράξεων κακϊσ και των ποριςμάτων των πικανϊν 

ελζγχων, θ ΕΤΔΕ ΤΠΕ, προβαίνει ςτθν τελικι ζκκεςθ κλειςίματοσ. 

 Θ τελικι ζκκεςθ κλειςίματοσ αποςτζλλεται ςτο «Σ.Π.&Δανείων» και κοινοποιείται ςτθν Διεφκυνςθ 

Οικονομικισ και Αναπτυξιακισ Πολιτικισ του ΤΠΕ και αποτελεί αποδζςμευςθ του «Δικαιοφχου» από 

κάκε υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του, θ οποία βαρφνει το ΠΔΕ, με τθν επιφφλαξθ των όρων του άρκρου 

10 τθσ παροφςασ και τθσ παρ.6 του άρκρου 10 τθσ 22766/2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ ζργου ι τθσ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, ο «Δικαιοφχοσ»  

υποχρεοφται να διαςφαλίηει τθ λειτουργία και ςυντιρθςι του, τουλάχιςτον για πζντε (5) ζτθ και 

ςφμφωνα με τον ςκοπό που ορίηεται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ. 

13. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται : 

Α) Να αναρτιςει προςωρινι πινακίδα (πρότυπο ΤΠΕ), ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςτο εργοτάξιο των 

ζργων υποδομισ ι καταςκευϊν ςε ορατό ςθμείο από το κοινό, κατά τθ φάςθ υλοποίθςισ τουσ. τθν 

πινακίδα κα αναγράφεται ότι: «Σο Ζργο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ και 
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υλοποιείται με ςυγχρθματοδότθςθ από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων και του 

Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων».  

Β) Να τοποκετιςει εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι 

αγοράσ φυςικοφ αντικειμζνου, μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε 

ςθμείο εφκολα ορατό από το κοινό. 

Γ) Να λειτουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο του, ςτοιχεία τθσ πράξθσ, όπωσ ςφντομθ περιγραφι, ανάλογθ 

με το επίπεδο τθσ ςτιριξθσ, ςτόχοι και αποτελζςματα, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από 

το «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ».  

14. Πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ του «Δικαιοφχου»  που πθγάηουν από τθν ςφβαςθ πίςτωςθσ του Σ.Π. 

και Δανείων με τθν ΕΣΕπ: 

14.1. Δεςμεφςεισ κατά τθν πορεία του Ζργου 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται:  

Να μθν εκχωρεί οποιοδιποτε μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

Να χρθςιμοποιεί όλα τα ποςά που δανείςτθκε βάςει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου. 

Να παραδίδει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ι πρόςκετα ζγγραφα ςχετικά με τθ 

χρθματοδότθςθ, προμικεια, υλοποίθςθ, λειτουργία και περιβαλλοντικά ηθτιματα του Ζργου ι 

ςχετικά με το Ζργο οι οποίεσ κα απαιτθκοφν. 

Να γνωςτοποιεί ςτο «Σ.Π. & Δανείων» και χωρίσ κακυςτζρθςθ, οποιαδιποτε ουςιϊδθ τροποποίθςθ, 

αναφορικά με, μεταξφ άλλων, το τίμθμα, το ςχεδιαςμό, το χρονοδιάγραμμα ι το πρόγραμμα δαπανϊν 

ι το ςχζδιο χρθματοδότθςθσ του Ζργου ι του εν λόγω Προγράμματοσ. 

Να ςυντθρεί, επιςκευάηει, ανακεωρεί και ανανεϊνει όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν 

μζροσ του Ζργου  ι και των χεδίων, όπωσ απαιτείται για τθ διατιρθςθ αυτοφ ι και των χεδίων ςε 

καλι κατάςταςθ λειτουργίασ. 

Να αςφαλίηει το Ζργο και τα ακίνθτα που αποτελοφν μζροσ του  Ζργου ςε αςφαλιςτικι εταιρεία 

πρϊτθσ κατθγορίασ. 

Να διατθρεί ςε ιςχφ όλα τα δικαιϊματα πράξθσ ι χριςθσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ εξουςιοδοτιςεισ 

για τθν εκτζλεςθ και λειτουργία του Ζργου. 

Να υλοποιεί και να διαχειρίηεται το Ζργο ςφμφωνα με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, να λαμβάνει, να 

τθρεί και να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτοφμενεσ Περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ για το Ζργο. 

Να διαςφαλίηει τθν περιβαλλοντικι ςυμμόρφωςθ οποιουδιποτε από τα χζδια ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία ΕΠΕ, τισ Οδθγίεσ τθσ ΕΕ περί Οικοτόπων και Πτθνϊν και τθν Οδθγία – πλαίςιο για τα φδατα. 
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Να αποκθκεφει και να διατθρεί ενθμερωμζνα τα ςχετικά ζγγραφα για οποιοδιποτε από τα χζδια, 

μεταξφ άλλων τα ζγγραφα που υποςτθρίηουν τθ ςυμμόρφωςθ με τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία και 

να παρζχει τα εν λόγω ζγγραφα ςτθν ΕΣΕπ κατόπιν αιτιματοσ αυτισ. 

Να υλοποιεί και λειτουργεί το Ζργο ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 

Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ . 

Να λαμβάνει εγκαίρωσ, τα κατάλλθλα μζτρα ζναντι οποιουδιποτε μζλουσ των διοικθτικϊν του 

οργάνων που ζχει καταδικαςτεί με τελικι και αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για Ποινικό αδίκθμα, το 

οποίο διαπράχκθκε κατά τθν άςκθςθ των επαγγελματικϊν του κακθκόντων, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί ότι το μζλοσ αυτό αποκλείεται από οποιαδιποτε δραςτθριότθτα του «Δικαιοφχου» ςε 

ςχζςθ με το δάνειο και το Ζργο. 

Να διαςφαλίηει ότι τόςο ο ίδιοσ ωσ «Δικαιοφχοσ» όςο και ο ανάδοχοσ του Ζργου, τθρεί βιβλία και 

αρχεία όλων των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν και δαπανϊν ςε ςχζςθ με το Ζργο αλλά και των 

περιουςιακϊν του ςτοιχείων και δραςτθριοτιτων. 

Να ενθμερϊνει αμζςωσ το «Σ.Π. & Δανείων»: 

(i) για οποιαδιποτε αγωγι ι διαμαρτυρία ι ζνςταςθ που ζχει εγείρει οποιοδιποτε τρίτο μζροσ ι για 

οποιαδιποτε καταγγελία που ζχει λάβει ο «Δικαιοφχοσ» για οποιαδιποτε Περιβαλλοντικι Αξίωςθ 

που, απ’ ό,τι γνωρίηει, ζχει εγερκεί ι επαπειλείται κατά του δανειολιπτθ ι/και του «Σ.Π. & Δανείων» 

και αφορά περιβαλλοντικά ι άλλα κζματα που επθρεάηουν το Ζργο ι οποιοδιποτε εκ των 

Προγραμμάτων,  

(ii) για οποιοδιποτε γεγονόσ ι ςυμβάν του οποίου λαμβάνει γνϊςθ και το οποίο κζτει ςε ουςιαςτικό 

κίνδυνο ι επθρεάηει τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ ι λειτουργίασ του Ζργου,  

(iii) για κάκε αναςτολι, ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ οποιαςδιποτε Περιβαλλοντικισ Άδειασ, και να 

κακορίςει τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν ςε ςχζςθ με αυτά τα κζματα.  

Να ενθμερϊνει το «Σ.Π. & Δανείων» ςχετικά με οποιοδιποτε γνωςτό ςε αυτόν γεγονόσ ι ςυμβάν το 

οποίο, ςφμφωνα με τθν εφλογθ γνϊμθ του «Σ.Π. & Δανείων», ενδζχεται να βλάψει ουςιαςτικά ι να 

επθρεάςει τουσ όρουσ εκτζλεςθσ ι λειτουργίασ οποιουδιποτε Προγράμματοσ. 

Να επιδίδει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» όλα τα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να ηθτθκοφν 

ευλόγωσ ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθν εφαρμογι και λειτουργία του Προγράμματοσ, κακϊσ και 

τισ δραςτθριότθτεσ και τθν οικονομικι του κατάςταςθ. 

14.2.Πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 

Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται, ςε ετιςια βάςθ, να παρζχει ςτο «Σ.Π. & Δανείων» πλθροφορίεσ για τθ 

πρόοδο του ζργου ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/τ.Β’/14-4-

2020, προκειμζνου να αποςταλοφν ςτθν ΕΣΕπ. 
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14.3.Πλθροφορίεσ για τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του Ζργου 

Ο «Δικαιοφχοσ» υποχρεοφται να παρζχει ςτο «Σ.Π. & Δανείων», πλθροφορίεσ για τθν ολοκλιρωςθ και 

τθν αρχικι λειτουργία του Ζργου ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/τ.Β’/14-4-2020, 

προκειμζνου να αποςταλοφν ςτθν ΕΣΕπ. 

14.4.Επιςκζψεισ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. 

Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται να αποδζχεται να επιςκζπτονται τουσ χϊρουσ, τισ εγκαταςτάςεισ και τα 

ζργα που αποτελοφν το Ζργο, πρόςωπα που είναι εντεταλμζνα από τθν Ευρωπαϊκι τράπεηα 

Επενδφςεων, κακϊσ και πρόςωπα που είναι εντεταλμζνα από άλλα κεςμικά όργανα ι οργανιςμοφσ 

τθσ ΕΕ, όταν αυτό επιτάςςεται από τισ αντίςτοιχεσ υποχρεωτικζσ διατάξεισ του δικαίου τθσ ΕΕ, κακϊσ 

και να διενεργοφν τουσ ελζγχουσ που αυτά επικυμοφν, να επικεωροφν τα βιβλία και αρχεία του 

ςχετικοφ αναδόχου του Ζργου και να λαμβάνει αντίγραφα εγγράφων και δεςμεφεται ότι κα τουσ 

παρζχει ι κα φροντίςει να τουσ παραςχεκεί κάκε απαραίτθτθ ςυνδρομι προσ το ςκοπό αυτό.  

Επιπρόςκετα ο «Δικαιοφχοσ» αναγνωρίηει ότι θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων δφναται να 

κοινολογιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με το Ζργο, ςε οποιοδιποτε αρμόδιο κεςμικό όργανο ι Οργανιςμό 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υποχρεωτικζσ διατάξεισ του δικαίου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

15. ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

- Κατά τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν (εκτόσ από τισ απλζσ πλθροφορίεσ επικοινωνίασ που 

ςχετίηονται με το προςωπικό του δικαιοφχου, το οποίο εμπλζκεται ςτθ διαχείριςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προσ το ΣΠΔ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ο «Δικαιοφχοσ» κα αποκρφψει ι κα 

τροποποιιςει τισ εν  λόγω πλθροφορίεσ (όπωσ απαιτείται) ζτςι ϊςτε να μθν περιζχουν προςωπικά 

δεδομζνα, εκτόσ αν θ παροφςα ςφμβαςθ απαιτεί ςυγκεκριμζνα ι εάν το ΣΠΔ ι θ ΕΣΕπ ηθτιςει 

γραπτϊσ ειδικά τθν αποκάλυψθ των εν λόγω πλθροφοριϊν με τθ μορφι δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 

Πριν από τθν αποκάλυψθ οποιωνδιποτε προςωπικϊν δεδομζνων προσ το ΣΠΔ ι τθν ΕΣΕπ ςε ςχζςθ με 

τθν παροφςα φμβαςθ, ο «Δικαιοφχοσ» κα διαςφαλίηει ότι κάκε υποκείμενο δεδομζνων των εν λόγω 

προςωπικϊν δεδομζνων: 

α+ ζχει ενθμερωκεί για τθν αποκάλυψθ προσ το ΣΠΔ και τθν ΕΣΕπ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κατθγοριϊν δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που πρόκειται να αποκαλυφκοφν) και 

β+ ζχει ενθμερωκεί για τισ  πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθ διλωςθ απορριτου του ΣΠΔ ι και τθσ 

ΕΣΕπ ςχετικά με τισ δανειοδοτικζσ και επενδυτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. 
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16. ΚΤΡΩΕΙ 

Ο «Δικαιοφχοσ» δεςμεφεται να διαςφαλίηει ότι ο ίδιοσ και ο Ανάδοχοσ άμεςα ι ζμμεςα ότι: 

α+ δεν κα ςυνάψει επιχειρθματικι ςχζςθ με οποιοδιποτε Πρόςωπο υποκείμενο ςε κυρϊςεισ ςε ςχζςθ 

με το Ζργο, οφτε κα διακζςει οποιαδιποτε κεφάλαια ι και οικονομικοφσ πόρουσ ςτο εν λόγω 

πρόςωπο ι προσ όφελόσ του  

β+ δεν κα χρθςιμοποιιςει το ςφνολο ι μζροσ των εςόδων του Δανείου, οφτε κα δανείςει, κα 

ςυνειςφζρει ι κα διακζςει με άλλο τρόπο τζτοια ζςοδα ςε οποιοδιποτε πρόςωπο, με οποιονδιποτε 

τρόπο, γεγονόσ που κα οδθγοφςε ςε παραβίαςθ από τον ίδιο ι τον Ανάδοχο οποιωνδιποτε 

Κυρϊςεων.  

γ+ δεν κα χρθματοδοτιςει ςτο ςφνολο ι εν μζρει οποιαδιποτε πλθρωμι βάςει τθσ παροφςασ 

φμβαςθσ από ζςοδα που προζρχονται από δραςτθριότθτεσ ι επιχειριςεισ με Πρόςωπο υποκείμενο 

ςε κυρϊςεισ, Πρόςωπο που παραβιάηει τισ Κυρϊςεισ ι που με οποιονδιποτε τρόπο κα οδθγοφςε ςε 

παραβίαςθ από τον ίδιο ι τον Ανάδοχο οποιωνδιποτε Κυρϊςεων.  

17. Λοιπζσ υποχρεϊςεισ «Δικαιοφχου» 

 Ο «Δικαιοφχοσ»  υποχρεοφται επιπροςκζτωσ:  

 - Να τθρεί φάκελο ζργου με τα τεχνικά και οικονομικά  ςτοιχεία αυτοφ και να παρζχει ςτο Σ.Π& 

Δανείων, οποιαδιποτε επιπρόςκετα ςτοιχεία, ι και διευκρινίςεισ, ι και λοιπζσ πλθροφορίεσ , ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο εξζλιξθσ του Ζργου. 

- Να ζχει ξεχωριςτι καταγραφι των δραςτθριοτιτων που αςκεί, ϊςτε να παρακολουκείται θ εν λόγω 

δράςθ για να αποδεικνφεται θ ενίςχυςθ μόνο τθσ δράςθσ και να αποτρζπεται θ διεπιδότθςθ, ιτοι από 

τον Προχπολογιςμό του Ζργου να μθν επωφελοφνται με οιονδιποτε τρόπο άλλεσ δραςτθριότθτεσ του 

«Δικαιοφχου» ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ υποδομισ. 

- Να τθρεί ςτο φάκελο τθσ πράξθσ όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα ςχετικά με τισ δαπάνεσ και τουσ 

λογιςτικοφσ ελζγχουσ για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 

-  Να ςυντθρεί, επιδιορκϊνει, επικεωρεί και ανακαινίηει όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποτελοφν 

μζροσ του(των) Προγράμματοσ(ων), όπωσ απαιτείται ϊςτε να τα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ 

λειτουργίασ. 

- Να επιτρζπει εγκαίρωσ ςτουσ εκπροςϊπουσ του «Σ.Π. & Δανείων»,  τθσ ΕΣΕπ και όλων των άλλων 

οργάνων τθσ ΕΕ και τυχόν άλλουσ φορείσ, που είναι δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, να διενεργοφν δραςτθριότθτεσ λογιςτικοφ ι/ και άλλου ελζγχου, να ζχουν 
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πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε πλθροφορία ι πρόςκετθ τεκμθρίωςθ που ενδεχομζνωσ ηθτιςουν, να 

επικεωροφν κτίρια, εγκαταςτάςεισ και ζργα που περιλαμβάνει το ςχετικό Πρόγραμμα, κακϊσ και να 

διεξάγουν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ςχετικά με το εκάςτοτε Πρόγραμμα, και να τουσ παρζχει ι να 

φροντίηει να τουσ παρζχεται, όλθ θ αναγκαία βοικεια για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ. 

- Να αγοράηει εξοπλιςμό, να διαςφαλίηει υπθρεςίεσ και να διατάηει εργαςίεσ για το(τα) 

Πρόγραμμα(τα). 

- Να εκτελεί και να λειτουργεί κάκε Πρόγραμμα ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο και τθσ αρχζσ δικαίου 

τθσ ΕΕ που ιςχφουν άμεςα και διζπουν το εν λόγω Πρόγραμμα. 

18. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Για όςο διαρκοφν τα περιςτατικά Ανωτζρασ Βίασ κανζνα μζροσ δεν κα απαλλάςςεται από οιαδιποτε 

ευκφνθ του εν ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ ι τθ ςυνζχιςθ τθσ τθριςεωσ των λοιπϊν υποχρεϊςεϊν του 

δυνάμει τθσ παροφςασ φμβαςθσ. 

19. ΙΧΤ ΣΘ ΠΡΑΞΕΩ 

Σο δάνειο κα είναι αδιαίρετο, όςοι και αν είναι οι γενικοί, κακολικοί και ειδικοί διάδοχοι του 

«Δικαιοφχου».  

19.1. Σα υμβαλλόμενα Μζρθ αναγνωρίηουν, ότι θ παροφςα φμβαςθ αποτελεί εκτελεςτό τίτλο.  Θ 

παροφςα ςφμβαςθ και κάκε τυχόν τροποποίθςι τθσ, ςυμφωνείται ότι γίνεται αδαπάνωσ για το Σαμείο 

Παρακατακθκϊν και Δανείων   κατ’ άρκρο 177 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Αϋ/8-6-2006) ςε 

ςυνδυαςμό με τθν παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 3470/2006 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Αϋ/28-6-2006) και με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 265 ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Αϋ/7-6-2010) 

19.2. Για τθν τροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ απαιτείται ζγγραφθ ςυμφωνία των υμβαλλομζνων, 

αποκλειομζνου οιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. Δεν κα ιςχφει οποιαδιποτε, προςκικθ ι 

άλλθ μεταβολι τθσ παροφςασ φμβαςθσ, εκτόσ και εάν πραγματοποιείται εγγράφωσ, κάνει ειδικι 

αναφορά ςτθν φμβαςθ, ζχει υπογραφεί από τον νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο κάκε 

υμβαλλόμενου Μζρουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

20. ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΑΦΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ  

Θ φμβαςθ διζπεται και ερμθνεφεται ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο. Οποιαδιποτε διαφορά 

ανακφψει από τθν παροφςα φμβαςθ, οι υμβαλλόμενοι κα υπαγάγουν αυτι ςτθν αποκλειςτικι 

δωςιδικία των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.   
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21. ΣΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

υμφωνείται ρθτϊσ από τα υμβαλλόμενα Μζρθ, ότι θ παροφςα φμβαςθ, θ οποία περιλαμβάνει : 

Α. Σθν παροφςα φμβαςθ. 

Β. Σθν υπ’ αρ. 21923/27/11/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΨΡ7646ΜΣΛ6-ΧΝ1) 

περί ζνταξθσ του Ζργου με τίτλο «Αποπεράτωςθ κτιρίου Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ» ςτον Άξονα 

Προτεραιότθτασ «Παιδεία, Πολιτιςμόσ, Σουριςμόσ και Ακλθτιςμόσ» του Προγράμματοσ «ΑΝΣΩΝΘ 

ΣΡΙΣΘ». (Παράρτθμα 1). 

Γ. Σθν υπϋαρικμ. 3725-9-14.1.21  Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Σ.Π & Δανείων (ΑΔΑ: 

6ΕΞΟ469ΘΘ7-9ΔΦ), θ οποία αποτελεί το ολοκλθρωμζνο κείμενο ςυμφωνίασ μεταξφ των 

υμβαλλομζνων Μερϊν για τα ηθτιματα που ρυκμίηονται με αυτι (Παράρτθμα 2). 

Δ. Σθν υπϋαρικμ.19/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ  υμβουλίου του «Διμου     Βζλου Βόχασ» 

(ΑΔΑ: ΩΜ51Ω9Π-Θ5Α ) περί αποδοχισ των όρων για τθ λιψθ αναπτυξιακοφ  τοκοχρεολυτικοφ 

δανείου από το Σ.Π. και Δανείων, το οποίο εντάςςεται ςτο Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ, θ 

οποία ςυνοδεφεται από το υπ’ αρ. πρωτ. 1701/11-03-2021  ζγγραφο  του «Διμου» περί 

κοινοποίθςισ τθσ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου για 

ζλεγχο νομιμότθτάσ τθσ, που προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςε επικυρωμζνα αντίγραφα και 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

 (Παράρτθμα 3). 

Ε. Σθν με αρικμό …….Πράξθ του …………. Ελεγκτικοφ υνεδρίου περί διενζργειασ προλθπτικοφ 

ελζγχου νομιμότθτασ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ (Παράρτθμα 4). 

21.2. Αμφότεροι οι υμβαλλόμενοι δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα 

τα οριηόμενα ςτο Νόμο και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

21.3.Οι υμβαλλόμενοι δθλϊνουν ρθτά, ότι όλεσ οι διατάξεισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ είναι ουςιϊδεισ 

και εξίςου δεςμευτικζσ για τα υμβαλλόμενα Μζρθ.   

21.4. Σα υμβαλλόμενα Μζρθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ενεργοφν ςφμφωνα με τθν καλι 

πίςτθ, όςον αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ φμβαςθ και να 

λαμβάνουν όποια μζτρα είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςι τουσ. 

21.5. Θ μθ άςκθςθ εκ μζρουσ ενόσ οιουδιποτε υμβαλλόμενου Μζρουσ οιουδιποτε εκ των 

παρεχόμενων από τθ φμβαςθ δικαιωμάτων του ςε καμία περίπτωςθ δεν ιςοδυναμεί με παραίτθςι 

του από το αντίςτοιχο δικαίωμα, δικαιοφμενου να αξιϊςει ανά πάςα ςτιγμι τθν εκπλιρωςθ των όρων 

τθσ φμβαςθσ.  
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21.6. Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ κρικεί άκυροσ 

ι ακυρϊςιμοσ για οιονδιποτε λόγο, θ ακυρότθτα αυτι δεν ςυνεπιφζρει τθν ακυρότθτα του ςυνόλου 

τθσ φμβαςθσ.  

21.7. Οποιαδιποτε επίδοςθ ι κοινοποίθςθ εγγράφου ςχετικοφ με τθ φμβαςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ 

ιςχφοσ τθσ, μετά τθ λιξθ ι τθ με οποιοδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, κα γίνεται ςτθν διεφκυνςθ των  

υμβαλλομζνων που δθλϊνεται ςτο προοίμιο τθσ φμβαςθσ. ε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ διεφκυνςθσ 

οιουδιποτε υμβαλλόμενου Μζρουσ, το τελευταίο υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτον 

αντιςυμβαλλόμενό του τθν εν λόγω αλλαγι τθσ διευκφνςεϊσ του, άλλωσ θ κατά τα ανωτζρω επίδοςθ 

ι κοινοποίθςθ εγγράφου ςχετικοφ με τθ φμβαςθ γίνεται εγκφρωσ ςτθν αναγραφόμενθ ςτο προοίμιο 

τθσ φμβαςθσ διεφκυνςθ του οικείου υμβαλλόμενου Μζρουσ. ε περίπτωςθ που για οιονδιποτε 

λόγο ελλείπει ι αντικακίςταται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ υμβαλλόμενου Μζρουσ, το Μζροσ αυτό 

οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον αντιςυμβαλλόμενό του τον αντικαταςτάτθ του.  

Σζλοσ οι ωσ άνω υμβαλλόμενοι, με τισ ιδιότθτεσ που παρίςτανται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, διλωςαν 

ότι αποδζχονται όλα τα παραπάνω και ειδικότερα ο «Δικαιοφχοσ» διλωςε ότι αποδζχεται τισ 

αςφάλειεσ που εκχϊρθςε ςτο «Σ.Π&Δανείων» και ότι κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 

εξακολουκοφν να πλθροφνται τα κριτιρια δανειοδότθςθσ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ 

υπϋαρικμ. 22766/09-04-2020 (ΒϋΦΕΚ 1386) Τπουργικισ Απόφαςθσ και  δεν ζχουν μεταβλθκεί. 

 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε …..αντίγραφα, θ οποία αφοφ διαβάςτθκε κακαρά 

και δυνατά ϊςτε να το ακοφςουν καλά οι ςυμβαλλόμενοι, οι οποίοι ςυμφϊνθςαν ειδικά με κάκε 

κεφάλαιο και όρο τθσ και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από όλουσ και εμζνα και ςτα ……..φφλλα τθσ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                     ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ      ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ   
 
• Εξουςιοδοτείται ο Διμαρχοσ κ. Αννίβασ Παπακυριάκοσ για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.  
 
 

 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 93/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΘ  
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