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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 24 Απριλίου 2019

Αριθ.Πρωτ.: 118526/265
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης
& Επιχειρηματικότητας
κ. Κων/νου Καρπέτα
3. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της υπ. αριθμ. 48/22-04-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 118455/565/16-04-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νου
Καρπέτα
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 48/22-04-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υπογραφής σύμβασης για τη
σύσταση ανοικτών καταπιστευτικών λογαριασμών (ESCROW ACCOUNTS)» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
118549/278/16-4-2019 γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε

νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος,
3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
5)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

6)Αυγέρης

Σάββας,

7)Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος, 8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία,
10)Κάνιστρα

Ιωάννα,

11)Καπράλος

Σπυρίδων,

12)Καρδάρα

Ευσταθία,

13)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 14)Κατσακούλης Ευάγγελος ,15) Κελεπούρης
Ανδρέας,
Σπυρίδων,

16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης
19)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

20)Κουμπούρας

Βασίλειος,

21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας Ιωάννης,
24)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 26)Μπαλαμπάνης
Νικόλαος, 27)Μπούνιας Χρήστος, 28)Μπράμος Παναγιώτης, 29)Νασιώτης
Θεόδωρος, 30)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 31)Πλατανιάς Παναγιώτης, 32)Ρήγας
Χρήστος, 33) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 34)Σιαμπλής Δημήτριος, 35)Σύρμος
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Γεώργιος, 36)Τογιοπούλου Αναστασία,

37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φαρμάκης

Νεκτάριος, 39)Φωτόπουλος Τρύφων, 40)Χαροκόπος Αντώνιος, 41)Χατζηλάμπρου
Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη

συνεδρίαση

δεν

προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη

του

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Βεργοπούλου Παρασκευή, Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , ΠαπαναγιώτουΜαρτζάκλη Γεωργία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών),
Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας

κ. Γεώργιος

Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος,

ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

κ.Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι του ιδίου Δήμου κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος
Κολοβός, από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το
Σύλλογο «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ο Πρόεδρος κ.Κώστας Γιαννόπουλος,
ο ταμίας του Δ.Σ κ.Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη, από
το Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη
ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής, ο
Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος
Συλλόγου πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών κ.Ιωάννης
Φλωρόπουλος, από την Ανεξάρτητη Ανοιχτή Κίνηση Ανατολικής Αιγιάλειας ο
κ.Κώστας

Οικονόμου,

ο

κ.

Δημήτρης

Παλαιολόγου

και

ο

κ.Λεωνίδας

Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ.Διονυσία Μαράτου, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε
κ.Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο

Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
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Κτηνιατρικής κ.Σταύρος Βέρρας, η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας , ο Προϊστάμενος της
Αυτοτελούς

Διεύθυνσης

Πολιτικής

Προστασίας

κ.Νικόλαος

Γυφτάκης,

η

Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
κ.Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Ηλείας κ Ευάγγελος Καραχάλιος, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και
δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ. 48/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο : «Έγκριση υπογραφής σύμβασης για τη σύσταση ανοικτών
καταπιστευτικών λογαριασμών (ESCROW ACCOUNTS).», δίνοντας το λόγο
στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κων/νο
Καρπέτα, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. οικ.
118455/565/16-04-2019 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως
«Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 2020»», δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3523/24-9-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας ( ΦΕΚ Β’ 4652/18-10-2018 )
3. Τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012)
και της με αριθμό 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών
ειδικού σκοπού (escrowaccount) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’
1547).
4. Την με αρ 62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα Σύσταση Ανοιχτού
Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου ) Λογαριασμού (EscrowAccount) (ΦΕΚ ΄Β
1738/15.06.2016 ).
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5. Tην με αρ. 55598/ΕΥΚΕ878/23/05/2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα την
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
στη Δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (ΑΔΑ:9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Tην με αρ. 34918/ΕΥΚΕ592/26/03/2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα την
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
στη Δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Δυτική
Ελλάδα
2014-2020
(ΑΔΑ:9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Tην με αρ. 34916/ΕΥΚΕ593/26/03/2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα την
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
στη Δράση «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020
(ΑΔΑ:9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 77627/145/18-03-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο καταθέτει τις απόψεις της επί των
όρων της σύμβασης.
9. Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο
χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (ΝΠΔΔ), ο οποίος λειτουργεί υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου
και Κοινωνικού συμφέροντος,
10.Το με αριθμ. πρωτ. 118448/962/16-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Κινήτρων
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της ΠΔΕ.
11.Την υπ’ αριθμ. 61/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Έγκριση
υπογραφής σύμβασης για τη σύσταση ανοικτών καταπιστευτικών λογαριασμών
(ESCROW ACCOUNTS)
12.Την ανάγκη για έγκριση υπογραφής σύμβασης για τη σύσταση ανοικτών
καταπιστευτικών λογαριασμών (ESCROW ACCOUNTS)

Σας αναφέρουμε ότι σε εκτέλεση της με αριθμό 62550/10.6.2016 Υπουργικής
Απόφασης με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου)
Λογαριασμού (EscrowAccount)» (ΦΕΚ Β΄ 1738),και με σκοπό την ανάγκη επίτευξης
της μέγιστης δυνατής διευκόλυνσης στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην
απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα
2014-2020», η Περιφέρεια προτίθεται να προχωρήσει στην συνεργασία με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Μεσεγγυούχο) ως αρμόδιο φορέα για να
εκταμιεύει από το δεσμευμένο τομέα προς τους παρόχους / προμηθευτές των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κρατικών ενισχύσεων και για λογαριασμό των
Δικαιούχων το ισόποσο της επιχορήγησης χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής,
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με βάση τους όρους χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στις ακόλουθες
προσκλήσεις:
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας»
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019»
 «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»
Συγκεκριμένα η προσχώρηση στους όρους της ειδικής αυτής σύμβασης για το
Δικαιούχο θα γίνεται ηλεκτρονικά μετά από αίτησή του μέσω ΠΣΚΕ. Η ως άνω
αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Δικαιούχου. Το έντυπο της
προσχώρησης μαζί με το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης κατάλληλα υπογεγραμμένο
θα προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή από τον Δικαιούχο στον Ε.Φ.Δ.
I.

Ο ανωτέρω λογαριασμός θα πιστωθεί αρχικά από τον Καταθέτη με το ποσό, το
οποίο θα αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε ποσοστό 40% της Δημόσιας Δαπάνης. Η
αρχική καθώς και οι μετέπειτα τμηματικές πιστώσεις των λογαριασμών γίνονται με
διαδικασίες Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ μέσω της ΕΥΔ-ΕΠΠΔΕ και της
αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε.],
κατόπιν πρότασης- αιτήματος του ΕΦΔ.
II. Η πίστωση του υπο-λογαριασμού / μερίδα κάθε Δικαιούχου γίνεται μετά από
εντολή του ΕΦΔ για πληρωμή παρόχου-ων/προμηθευτή-ών του κάθε Δικαιούχου
και μόνο με το ποσό που αφορά η συγκεκριμένη εντολή.
III. Κατά την τμηματική χρηματοδότηση του ως άνω λογαριασμού των δράσεων του
Ταμείου διενεργείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) έλεγχος των
παρακάτω δικαιολογητικών:
1) Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων από το Μεσεγγυούχο.
2) Αντίγραφο κίνησης κάθε ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού, που
προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Στις ανωτέρω προσκλήσεις έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης η
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Στο (8) σχετικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής :
- Να οριστεί στα συμβαλλόμενα μέρη « ο Φορέας Διαχείρισης » του συσταθέντος
λογαριασμού
- Να διευκρινιστεί επαρκώς ότι « οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης οφείλουν να
προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής αυτής σύμβασης δια της υπογραφής της
σχετικής δήλωσης προσχώρησης.»
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- Η διάρκεια της σύμβασης του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού ορίζεται σε
δύο (2) έτη από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μετά από νεότερη
συμφωνία των μερών»
Οι ανωτέρω απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο
κείμενο της Σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση υπογραφής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
για την σύσταση ανοιχτών καταπιστευτικών οργανισμών (escrow accounts) για
τις ακόλουθες προσκλήσεις:
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση τωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019».
 «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».
Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων που
εντάσσονται στις ανωτέρω δράσεις.
2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την σύσταση ανοιχτών καταπιστευτικών
οργανισμών (escrow accounts ) για τις ακόλουθες προσκλήσεις:
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση τωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019».
 «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για την σύσταση ανοιχτών καταπιστευτικών οργανισμών (escrow
accounts) για τις ακόλουθες προσκλήσεις:
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση τωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019».
 «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».
Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων που
εντάσσονται στις ανωτέρω δράσεις.
2. Το κείμενο της σύμβασης έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ESCROW
ACCOUNTS)
για τα προγράμματα:
«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019»
«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
(ESCROW ACCOUNTS)
Στην Αθήνα σήμερα, την

…../……/ 2019 , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
που εκπροσωπείται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 98/1996 (Α’
77/08.05.1996), την υπ’ αριθ. Y 197/16.11.2016 (Β΄ 3722/17.11.2016) Απόφαση
του Πρωθυπουργού, τα άρθρα 13, 28 παρ.4 και 11 του Ν. 4314/2014, όπως
ισχύουν, και τα άρθρα 23 και 77 του Ν.4270/2014, όπως ισχύουν, από τον
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη, εφεξής καλούμενο
«Καταθέτης».
2.

Το

νομικό

πρόσωπο

δημοσίου

δικαίου

με

την

επωνυμία

«Ταμείο

Παρακαταθηκών & Δανείων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 40 και
εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον κ Κωνσταντίνο
Βαρλαμίτη, δυνάμει της υπ’ αριθμ ……../…-….-2019 απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ:
………………………………..) αυτού, καλούμενο εφεξής «Μεσεγγυούχος»
3.

H

Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης

του

Επιχειρησιακού

προγράμματος

«Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ), που εδρεύει στην
Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κύριο Απόστολο Κατσιφάρα, σύμφωνα με την
υπ. αριθμ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργική
Απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της αριθμ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
4. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ως «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα
2014 - 2020»», με Α.Φ.Μ. 997824337 της Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών, που εδρεύει στην
Πάτρα, οδός Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κύριο
Απόστολο Κατσιφάρα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3523/24-9-2018 απόφασης του
9
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Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. ( ΦΕΚ Β’ 4652/18-10-2018 ) καλούμενη εφεξής
«Φορέας Διαχείρισης»
έχοντας λάβει υπόψη:
1) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
2) Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

ανασύσταση

του

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου

Ψηφιακής

Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών

και

Ενημέρωσης,

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.» (Α’ 208).
3) Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
4) Την υπ’ αριθ. 91589/3-9-2018 απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄3814/4-9-2018).
5) Τις διατάξεις των άρθρων 241 και 280 του ν.3852/2010 «Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87Α΄).
6) Το Π.Δ. 132/2010, «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» ΦΕΚ
225Α /2010 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016
Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ Β’4309/30-122016).
7) Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
10
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καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
8) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012)
και της με αριθμό 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών
ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’
1547).
10) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
11) Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10161 final/18-122014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», όπως
τροποποιήθηκε με την C(2018) 8831 final/12-12-2018.
12) Την με αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β΄/24.8.2015) Εθνικοί
Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και ΕΦΔ.(ΥΠΑΣΥΔ).
13) Tην με αρ. 55598/ΕΥΚΕ878/23/05/2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα την
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
στη Δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας»

11
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Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 (ΑΔΑ:9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
14) Tην με αρ. 34918/ΕΥΚΕ592/26/03/2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα την
Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων
στη Δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της

Περιφέρειας

Δυτικής

Επιχειρησιακού

Ελλάδας

Προγράμματος

–

έτους

2019»

«Δυτική

στα

πλαίσια του

Ελλάδα

2014-2020

(ΑΔΑ:9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15) Tην

με αρ. 34916/ΕΥΚΕ593/26/03/2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα την

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη
Δράση

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

πλαίσια

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Δυτική

Ελλάδα

στα

2014-2020

(ΑΔΑ:9ΒΕΨ465ΧΙ8-ΘΔΙ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16) Την με αρ 62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα Σύσταση Ανοιχτού
Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow account) (ΦΕΚ ΄Β
1738/15.06.2016 ).
17) Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020.
18) Tην

υπ’

αριθμ

……………/…..-….-2019

απόφαση

του

Δ.Σ.(ΑΔΑ:…………………….)του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ).
19) Την υπ αρ. ……………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας.
20) Την ανάγκη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διευκόλυνσης στην πρόσβαση στη
χρηματοδότηση

και

στην

απορρόφηση

των

διαθέσιμων

πόρων

του

Προγράμματος.
21) Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο
χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (ΝΠΔΔ), ο οποίος λειτουργεί υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου
και Κοινωνικού συμφέροντος,
12
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συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΟΡΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
Για τις ανάγκες της παρούσας, η ΕΥΔ ΕΠΠΔΕ

1.

Διαχειριστική
Αρχή (ΔΑ)

2

Καταθέτης

Για τις ανάγκες της παρούσας το Ελληνικό Δημόσιο
και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Μεσεγγυούχος

Xειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος του
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στη
συγκεκριμένη περίπτωση το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων

4

Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς
του Κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ και του κανονισμού
ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη
για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή
πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών
ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση
ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής
τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το Μέσο
Χρηματοοικονομικής
Τεχνικής
ή
το
Ταμείο
Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.

5

Ενδιάμεσος
φορέας
ή
Ενδιάμεσος
Φορέας
Διαχείρισης
ή
Φορέας
Διαχείρισης (ΕΦ
ή ΕΦΔ ή ΦΔ):

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό
την ευθύνη μίας διαχειριστικής αρχής ή αρχής
πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μίας
τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που
υλοποιούν πράξεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση
είναι η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

6

ΕΠΠΔΕ

Επιχειρησιακό
Ελλάδας

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΕΠ)

Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια
Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους
εταίρους και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το
οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική που θα
επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων
ΕΔΕΤ.

3

7

13

Πρόγραμμα

Περιφέρειας

Δυτικής
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8

Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τη συνεργασία των
συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των
λοιπών οικείων εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από
διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Εταιρικό
Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί
Σύμφωνο για το
το πλαίσιο για την κατάρτιση του προγραμματισμού
Πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ),
(ΕΣΠΑ)
2014του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
2020
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη.

9

Κανονισμός

Ο υπ’ αριθμ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΕ) του
Συμβουλίου της 17.12.2013 «περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006».

10

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ)

Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπου καταχωρίζονται τα
δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ και άλλα
αναπτυξιακά προγράμματα, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 55 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

11

Πληροφοριακό
Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ)

Το πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης όπου καταχωρίζονται τα
δεδομένα που αφορούν στα επενδυτικά σχέδια των
ιδιωτών που αιτούνται Κρατική Ενίσχυση, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 57 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

12

Πάροχος
/ Προμηθευτής

Ο Προμηθευτής του Δικαιούχου

14
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13

Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση
πράξεων η οποία προέρχεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών
ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης
που αφορά τα ΕΔΕΤ, τον προϋπολογισμό
οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό
Δημόσια δαπάνη
ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημοσίου
(ΔΔ)
δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το
ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις
προτεραιότητες του ΕΚΤ, σε αυτήν είναι δυνατόν να
περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι
στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και
εργαζόμενοι.

14

ΠΔΕ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

15

Κρατική ενίσχυση

Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης Λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θεωρείται ότι
περιλαμβάνει επίσης τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
κατά την έννοια του Κανονισμού 1407/2013 της
Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας, 1408/2013 της Επιτροπής σχετικά με τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της
γεωργίας, 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας

16

Υπουργική
Απόφαση
Η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Συστήματος
με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της
Διαχείρισης
διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
(ΥΠΑΣΥΔ 20142020 ή ΥΠΑΣΥΔ)

17

Το ποσόν της Δημόσιας Δαπάνης, το οποίο
κατατίθεται στους Ανοιχτούς Καταπιστευτικούς
(Δεσμευμένους) Λογαριασμούς ( Escrow accounts )

Προϊόν

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σε εκτέλεση της με αριθμό 62550/10.6.2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα
«Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow
account)» (ΦΕΚ Β΄ 1738), και με σκοπό την ανάγκη επίτευξης της μέγιστης
δυνατής διευκόλυνσης στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην απορρόφηση
των διαθέσιμων πόρων επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 20142020», ορίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Μεσεγγυούχος και
αρμόδιος φορέας για να εκταμιεύει από το δεσμευμένο τομέα προς τους παρόδους
/ προμηθευτές των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κρατικών ενισχύσεων και
για λογαριασμό των Δικαιούχων το ισόποσο της επιχορήγησης χωρίς την
15
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κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με βάση τους όρους χρηματοδότησης, όπως
προβλέπεται στην πρόσκληση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η οποία δημοσιεύθηκε με την με
αριθμό 55598/ΕΥΚΕ878/23/05/2018 Υπουργική απόφαση, ως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα
ακόλουθα:
IV. Ορίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και Μεσεγγυούχος
των ποσών της επιχορήγησης (προϊόντων), που κατατίθενται στον έντοκο
καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) και χορηγείται σε αυτό η ανέκκλητη
εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που

περιγράφονται

στη

συνέχεια.
Τα ποσά που κατατίθενται στον ανοιχτό καταπιστευτικό (Δεσμευμένο) λογαριασμό
(escrow account) του Ταμείου, δεν δύνανται να αναληφθούν ή να μεταφερθούν
μονομερώς από τον Καταθέτη ή από τον Μεσεγγυούχο.
V. Για το σκοπό αυτό συστήνονται τρείς ανοιχτοί έντοκοι καταπιστευτικοί
λογαριασμοί (escrow account) για τις κατωτέρω προσκλήσεις προς διευκόλυνση
των Δικαιούχων.
α. Ο με αριθμό ………………... ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός αφορά την
Πρόσκληση-Δράση

«Εξωστρέφεια

-

Διεθνοποίηση

των

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»
2014-2020.
β. Ο με αριθμό ………………... ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός αφορά την
Πρόσκληση-Δράση

«Εξωστρέφεια

-

Διεθνοποίηση

των

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020.
VI. γ. Ο με αριθμό ………………... ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός αφορά την
Πρόσκληση-Δράση «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής
Ελλάδας» του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020.Tο επιτόκιο αυτών των
λογαριασμών ανέρχεται στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου
του Τ.Π.& Δανείων, το οποίο κατά την υπογραφή της παρούσας ανέρχεται σε
ποσοστό 0,40%.
VII. H χρηματοδότηση των ανωτέρω λογαριασμών γίνεται τμηματικά ως προβλέπεται
στο άρθρο 2 της με αριθμό 62550/10.6.2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα
16
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«Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού ( Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow
account)» (ΦΕΚ ΄Β 1738).
Για κάθε Δικαιούχο που έχει προσχωρήσει στούς ανωτέρω λογαριασμό
δημιουργείται σε αυτόν υπο-λογαριασμός/μερίδα.
Η προσχώρηση στους όρους της ειδικής αυτής σύμβασης για το Δικαιούχο θα
γίνεται ηλεκτρονικά μετά από αίτησή του μέσω ΠΣΚΕ.

Η ως άνω αίτηση θα

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Δικαιούχου. Το έντυπο της προσχώρησης
μαζί με το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης κατάλληλα υπογεγραμμένο θα
προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή από τον Δικαιούχο στον Ε.Φ.Δ.
VIII. Οι ανωτέρω λογαριασμοί θα πιστωθούν αρχικά από τον Καταθέτη με το
ποσό, το οποίο θα αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε ποσοστό 40%της Δημόσιας
Δαπάνης.

Η αρχική καθώς και οι μετέπειτα τμηματικές πιστώσεις των

λογαριασμών γίνονται με διαδικασίες Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ μέσω της
ΕΥΔ-ΕΠΠΔΕ και της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Π.Δ.Ε.], κατόπιν πρότασης- αιτήματος του ΕΦΔ.
IX. Η πίστωση του υπο-λογαριασμού / μερίδα κάθε Δικαιούχου γίνεται μετά από
εντολή του ΕΦΔ για πληρωμή παρόχου-ων/προμηθευτή-ών του κάθε Δικαιούχου
και μόνο με το ποσό που αφορά η συγκεκριμένη εντολή.
X. Κατά την τμηματική χρηματοδότηση του ως άνω λογαριασμού των δράσεων του
Ταμείου διενεργείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) έλεγχος των
παρακάτω δικαιολογητικών:
1)

Αναλυτική

κατάσταση

καταβληθεισών

χρηματοδοτήσεων

από

το

Μεσεγγυούχο.
2) Αντίγραφο κίνησης κάθε ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού, που
προβλέπεται στο
άρθρο 1 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Η αποδέσμευση και εκταμίευση προς ένα έκαστον των παρόχων / προμηθευτών
των Δικαιούχων γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
α. Βασικός όρος και προϋπόθεση αποδέσμευσης του λογαριασμού είναι η τήρηση
των οριζόμενων στο ΣΔΕ 2014-2020 του Νόμου 4072/2012 (αρ. 325.) /ΦΕΚ86
Α/11.04.2012 και του Ν 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23/12/2014).
Για την αποδέσμευση της ως άνω χρηματοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 1 και 2 της με αριθμό 62550/10.6.2016 Υπουργικής Απόφασης, ο
Δικαιούχος υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
17
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αίτημα επαλήθευσης-καταβολής επιχορήγησης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο
αίτημα επαλήθευσης συνοδευόμενο από τα τιμολόγια εξοφλημένα με το ποσό της
τυχόν ιδιωτικής συμμετοχής, το ποσό του ΦΠΑ και τυχόν άλλης μη επιλέξιμης
δαπάνης καθώς και τα λοιπά αναγκαία έγγραφα, στοιχεία και παραστατικά για την
πραγματοποίηση της επαλήθευσης όπως αυτά προβλέπονται στον Οδηγό κάθε
Προγράμματος.
Μετά τον έλεγχο του αιτήματος επαλήθευσης από τα αρμόδια για την επαλήθευση
όργανα του ΕΦΔ, την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων, τη σύνταξη της έκθεσης
επαλήθευσης, την αποστολή αυτής

στον δικαιούχο,

την εξέταση

τυχόν

αντιρρήσεων και, εντέλει, την υποβολή και έγκριση της έκθεσης επαλήθευσης, ο
δικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά καταβολής της ενίσχυσης.
Μετά την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών
εκταμίευσης δίνεται από τον ΕΦΔ ανέκκλητη εντολή στον Μεσεγγυούχο , όπως
αποδεσμεύσει/εκταμιεύσει

από

τον

υπολογαριασμό-μερίδα

του

Δικαιούχου

συγκεκριμένο ποσό υπέρ έκαστου παρόχου/προμηθευτή του Δικαιούχου και για
λογαριασμό του, και μέχρι το ανώτατο ύψος της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης,
που έχει αιτηθεί ο Δικαιούχος να πληρωθεί μέσω του ανοιχτού καταπιστευτικού
λογαριασμού. Για τη σύνταξη της ως άνω ανέκκλητης εντολής ο ΕΦΔ
υποστηρίζεται σε κάθε στάδιο από το ΠΣΚΕ. Η μεθοδολογία της υποστήριξης
απεικονίζεται στον Οδηγό έκαστης Δράσης.
β. Για τις ανάγκες της παρούσας γίνονται αποδεκτοί οι παρακάτω ορισμοί:
Ομαδική εντολή πληρωμής ορίζεται η μοναδικοποιημένη εντολή πληρωμής που
αποστέλλει ο ΕΦΔ προς το Μεσεγγυούχο και αναφέρεται

σε

πλήθος έργων

συγκεκριμένης δράσης, των οποίων οι Δικαιούχοι έχουν προσχωρήσει στον
escrow account της αντίστοιχης δράσης.
Εντολή πληρωμής έργου ορίζεται το μοναδικοποιημένο υποσύνολο της
Ομαδικής εντολής πληρωμής που αναφέρεται σε συγκεκριμένο έργο που
περιέχεται σε αυτή.
Για τη σύνταξη ομαδικής εντολής πληρωμής, ο ΕΦΔ καταρχήν παρέχει στο ΠΣΚΕ
πληροφορίες σε επίπεδο κωδικού έργου, για τα έργα που περιλαμβάνονται στη
συγκεκριμένη εντολή.
Το ΠΣΚΕ, βάσει της παραπάνω πληροφορίας, αντλεί για κάθε έργο που
περιλαμβάνεται στην ομαδική εντολή πληρωμής τον Πίνακα Πιστοποιημένων
Δαπανών του (βάσει της έκθεσης πιστοποίησης). Μέσω της διαδικασίας αυτής
δομείται σε πλήρη ανάπτυξη η ομαδική εντολή πληρωμής.
18
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Η εντολή αυτή περιλαμβάνει ανάλυση σε επίπεδο τιμολογίων ανά δικαιούχο.
Επίσης αναφέρει το συνολικό ποσό προς καταβολή ανά δικαιούχο, καθώς και το
συνολικό καταβλητέο ποσό για το σύνολο των δικαιούχων που περιλαμβάνονται
σε αυτή.
Επίσης μοναδικοποιείται, τόσο σε επίπεδο Ομαδικής εντολής πληρωμής (πχ.
αριθμό & έτος Πρωτοκόλλου), όσο και στο επίπεδο των υποσυνόλων της
(Εντολών πληρωμής έργων).
Σε επίπεδο Εντολής πληρωμής έργου παρέχονται στοιχεία του δικαιούχου
(κωδικός έργου, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία κλπ), στοιχεία των παρόχων /
προμηθευτών

(ΑΦΜ,

ΙΒΑΝ

λογαριασμού

για

την

κατάθεση,

ονοματεπώνυμο/επωνυμία, όπως αυτή εμφανίζεται στο λογαριασμό αυτό κλπ),
στοιχεία τιμολογίων (αριθμοί & έτος τιμολογίων), ποσό για την πληρωμή των
τιμολογίων κλπ.
Η Ομαδική εντολή πληρωμής (και ως εκ τούτου οι περιεχόμενες σε αυτή
εντολές πληρωμής έργων) αποθηκεύεται και τηρείται σε διακριτό πεδίο στο
ΠΣΚΕ.
Στη συνέχεια και μέσω του ΠΣΚΕ, η παραπάνω Ομαδική εντολή πληρωμής
συμπτύσσεται ανά ΙΒΑΝ παρόχου/προμηθευτή, για κάθε δικαιούχο χωριστά, με
άθροιση των τιμολογίων του.
Η παραπάνω συμπτυγμένη ανά έργο εντολή περιλαμβάνει τα επιμέρους
αθροίσματα ανά ΙΒΑΝ παρόχων/προμηθευτών ανά δικαιούχο, το συνολικό ποσό
προς καταβολή ανά δικαιούχο και το συνολικό ποσό της. Επίσης, περιέχει -σε
πεδίο παρατηρήσεων- πληροφορία για τα τιμολόγια που εξοφλούνται ανά
IBANπαρόχων / προμηθευτών ώστε να ενημερώνονται οι πάροχοι προμηθευτές
έκαστου δικαιούχου.
Η παραπάνω ανά έργο συμπτυγμένη εντολή αποστέλλεται στο Μεσεγγυούχο σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω on-line σύνδεσης (όπως π.χ. Web Services) του ΠΣΚΕ
και του αντίστοιχου Πληροφοριακού Συστήματος του Μεσεγγυούχου.
Για κάθε Ομαδική εντολή πληρωμής αποστέλλεται επιστολή από τον ΕΦΔ προς
το Μεσεγγυούχο σε ψηφιοποιημένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη «έντυπη» μορφή,
(όπως πχ. PDF file). Για την ανάλυση του περιεχομένου της εντολής, η επιστολή
αυτή παραπέμπει με βάση τη μοναδικοποίηση στην αντίστοιχη καταχώρηση στο
ΠΣΚΕ.
Ο Μεσεγγυούχος μετά τη λήψη της εντολής (επιστολή), εκτελεί τις πληρωμές
(ηλεκτρονικά εμβάσματα) αποστέλλοντας εντός τεσσάρων (4) τραπεζικών
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εργασίμων ημερών, τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς που τηρούν οι πάροχοι
/ προμηθευτές του δικαιούχου σε πιστωτικά ιδρύματα.
Οι καταβολές γίνονται (μέσω της σχετικής παρέμβασης του ΠΣΚΕ) ανά πάροχο /
προμηθευτή εκάστου δικαιούχου με ομαδοποίηση και άθροιση των τιμολογίων του.
Στις περιπτώσεις πληρωμών τιμολογίων σε πάροχο / προμηθευτή εκάστου
δικαιούχου

στο

εξωτερικό,

απαιτείται

η

προσκόμιση

επιπλέον

δικαιολογητικών/εγγράφων μαζί με την εντολή εκταμίευσης για αποστολή στην
Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών για την έγκρισή τους.
Οι καταβολές σε ΙΒΑΝ /BIC code σε πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού που είναι
εγκατεστημένα σε χώρες που ανήκουν στον SEPA, μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ, θα
απαιτούν επιπλέον 5-8 εργάσιμες ημέρες για την υλοποίηση τους.
γ. Ο Μεσεγγυούχος παρέχει στο ΠΣΚΕ κάθε πληροφορία πληρωμής παρόχου
/προμηθευτή του δικαιούχου ώστε να ενημερώνεται άμεσα ο ΕΦΔ. Η ενημέρωση
παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω on-line σύνδεσης του ΠΣΚΕ και του αντίστοιχου
Πληροφοριακού Συστήματος του Μεσεγγυούχου. Ο Μεσεγγυούχος, μέσα σε πέντε
(5) τραπεζικές εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής εκάστου
εμβάσματος, βεβαιώνει, πάντα και άνευ αιτήματος του ΕΦΔ, για την πίστωση ή μη
του λογαριασμού του παρόχου/προμηθευτή, παρέχοντας τις πληροφορίες που
ορίζονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των διατραπεζικών
εμβασμάτων (SEPA) και μέσω διασύνδεσης του ΠΣΚΕ και του Πληροφοριακού
του Συστήματος.
Ειδικότερα παρέχει πληροφορίες για κάθε έμβασμα δικαιούχου και συγκεκριμένα,
μοναδικό διατραπεζικό κωδικό συναλλαγής για το έμβασμα, ημερομηνία
εμβάσματος, στοιχεία της δράσης στην οποία εντάσσεται το έμβασμα (τίτλος,
λογαριασμός κλπ), στοιχεία του δικαιούχου που έχει προσχωρήσει στη δράση
(ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο/επωνυμία, κωδικό έργου κλπ), στοιχεία του παρόχου/
προμηθευτή

(ΑΦΜ,

ΙΒΑΝ

λογαριασμού

στον

οποίο

έγινε

το

έμβασμα,

ονοματεπώνυμο/επωνυμία που στάλθηκε στο έμβασμα), ποσό εμβάσματος,
αιτιολογία που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των τιμολογίων που
εξοφλούνται, στοιχεία της εντολής στην οποία περιλαμβάνεται το έμβασμα όπως
αριθμό παραστατικού πληρωμής και ημερομηνία εξόφλησης κλπ.
Σημειώνεται ότι ο Μεσεγγυούχος παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες με σύμπτυξη
και άθροιση των τιμολογίων ανά ΙΒΑΝ παρόχων/ προμηθευτών έκαστου
δικαιούχου.
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Εν συνεχεία μέσω του ΠΣΚΕ, η πληροφορία αυτή αναλύεται σε επίπεδο κάθε
τιμολογίου για κάθε προμηθευτή έκαστου δικαιούχου.
Σε περίπτωση

αδυναμίας πίστωσης (απόρριψης του εμβάσματος εκάστου

δικαιούχου από την παραλήπτρια τράπεζα),

ο Μεσεγγυούχος παρέχει

κωδικοποιημένη αιτιολογία και ημερομηνία απόρριψης, ανά

εντολή

εκάστου

προμηθευτή ανά δικαιούχο, που μέσω του ΠΣΚΕ θα αναλύεται ανά τιμολόγιο. Το
σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων πληροφοριών θα αποθηκεύεται και θα
τηρείται σε κατάλληλο πεδίο στο ΠΣΚΕ και θα μπορεί να εκτυπωθεί με χρήση του
ΠΣΚΕ, για περαιτέρω χρήση ή αρχειοθέτηση από τον ΕΦΔ.
Τέλος ο Μεσεγγυούχος μέσω ψηφιοποιημένης και ψηφιακά υπογεγραμμένης
επιστολής αποστέλλει στον ΕΦΔ λίστα των αποδεικτικών πληρωμής κάθε
ομαδικής εντολής και το λογαριασμό κίνησης έκαστης δράσης σε ηλεκτρονική
μορφή.
Όλες οι παρεχόμενες από τον Μεσεγγυούχο πληροφορίες επέχουν θέση
βεβαίωσης για την ολοκλήρωση ή την αιτιολογημένη απόρριψη του κάθε
εμβάσματος και συνοδεύονται από τα στοιχεία του υπευθύνου ατόμου για το
έμβασμα- χειριστή του Μεσεγγυούχου.
Επίσης, ο Μεσεγγυούχος υποχρεούται να έχει διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση τα
αποδεικτικά συναλλαγής εκάστης εντολής που εκτελεί στα πλαίσια της παρούσας
και για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
δ. Ακολούθως ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΔ για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκταμίευσης των δαπανών, καταχωρίζει τις αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές και αποστέλλει στον ΕΦΔ τα αναγκαία έγγραφα, όπως ορίζονται στους
Οδηγούς εφαρμογής των αντίστοιχων Δράσεων.
ε. Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, οριστικοποιείται η έκθεση πιστοποίησης με
αναφορά στην εξόφληση των δαπανών με χρήση του escrow account και η
δαπάνη μπορεί να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ).
στ. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη έναντι των
παρόχων/προμηθευτών για καταβολή, αμέσως ή εμμέσως, σε αυτούς της
δημόσιας χρηματοδότησης. Ο τρόπος πληρωμής μέσω escrow account δεν
συνιστά αναγνώριση υπέρ οιουδήποτε τρίτου, παρόχου/ προμηθευτή ή μη,
καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης, ούτε επιτρέπει την ή συνιστά καθ’
οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση τυχόν απαίτησης δικαιούχου σε οιονδήποτε τρίτον
πάροχο/ προμηθευτή ή μη ούτε

χρησιμοποιείται προς εξασφάλιση απαίτησης

οιουδήποτε τρίτου παρόχου/ προμηθευτή ή μη, από το δικαιούχο, των
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περιπτώσεων απαγόρευσης της διάθεσης της δημόσιας χρηματοδότησης, μη
εξαντλητικά αναφερομένων στο παρόν.
ζ. Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των αρμοδίων ελεγκτικών εθνικών και ενωσιακών
οργάνων επιφυλάσσεται για τον οποτεδήποτε μεταγενέστερο διοικητικό ή/και
επιτόπιο έλεγχο/ επαλήθευση των εν λόγω πράξεων, δεν δεσμεύεται από τα
αποτελέσματα της επαλήθευσης του ΕΦΔ για την χρήση του υπόψη τρόπου
πληρωμής ιδίως αναφορικά με την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων του
ενωσιακού και εθνικού δικαίου που διέπει την υλοποίηση κάθε πράξης, ενδεικτικά
δε της καταπολέμησης της απάτης. Στη περίπτωση που διαπιστωθούν
μεταγενέστερα στα πλαίσια τέτοιων επαληθεύσεων ή /και ελέγχων παρατυπίες
οιασδήποτε μορφής ή σοβαρότητας το Ελληνικό Δημόσιο δεν απεκδύεται των
δικαιωμάτων του και σχετικών υποχρεώσεων προς επιβολή δημοσιονομικής
διόρθωσης και ανάκτησης στον δικαιούχο,
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ
4.1. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω

ανοιχτού

καταπιστευτικού

λογαριασμού (escrow account) συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
ότι ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μετά
από νεότερη συμφωνία των μερών.
4.2. Η αμοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση
των εντολών που του χορηγούνται, η οποία συμπεριλαμβάνει τυχόν έξοδα
ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των παρόχων των Δικαιούχων,
ορίζεται σύμφωνα με την υπ αρ

υπ’ αριθμ …………/..-…-.2019 απόφαση του

Δ.Σ.(ΑΔΑ:…………………………..) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου στο ποσό των
τριάντα δύο (32,00) ευρώ ανά Δικαιούχο. Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε
υποχρέωση του Δικαιούχου και του Καταθέτη προς το Μεσεγγυούχο. Το ποσό
αυτό θα καταβάλλεται από το Δικαιούχο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήση
προσωποποιημένου

κωδικού

ηλεκτρονικής

πληρωμής

που

θα

παρέχεται

ηλεκτρονικά από το ΠΣΚΕ σε κάθε Δικαιούχο όταν, μετά από την αίτησή του,
προσχωρήσει

ηλεκτρονικά

στον

escrow

account

λογαριασμό

και

όπως

προαναφέρθηκε είναι μοναδικός για κάθε Δικαιούχο και πριν από την υποβολή του
πρώτου αιτήματος πληρωμής από τον Δικαιούχο. Ο Μεσεγγυούχος ενημερώνει
τον ΕΦΔ, μέσω διασύνδεσης του Πληροφοριακού του Συστήματος και του ΠΣΚΕ,
για την κατάθεση του ανωτέρω ποσού.
Στον ΕΦΔ παρέχεται κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού αυτού από
το δικαιούχο, ο οποίος θα το συνυποβάλλει με την προσκόμιση των απαιτούμενων
στοιχείων/τιμολογίων .
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4.3 Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του κάθε λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και τον
απολογισμό

της

αντίστοιχης

εκ

των

ανωτέρω

τεσσάρων

προσκλήσεων

κατατίθενται, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων- Μεσεγγυούχο στον
υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4.4 Οι τόκοι, που πιθανόν να δημιουργηθούν από την παραμονή των πιστώσεων
στους παραπάνω λογαριασμούς, δύνανται να συμψηφιστούν με τη Δημόσια
Δαπάνη και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς των δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο Μεσεγγυούχος υποχρεούται να αποστέλλει
κάθε τρίμηνο στην ΕΥΔ/ΕΠΠΔΕ και στον ΕΦΔ έντυπη κατάσταση των τόκων, που
έχουν δημιουργηθεί ανά λογαριασμό.
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1O Μεσεγγυούχος οφείλει να εκτελεί άμεσα ήτοι εντός προθεσμίας τεσσάρων
εργασίμων

ημερών

τις

εντολές

πληρωμής

του

ΕΦΔ.

Σε

περίπτωση

καθυστερήσεως οφείλει εγγράφως να ενημερώνει τον Καταθέτη την ΕΥΔΕΠΠΔΕ
και τον ΕΦΔ για το λόγο της καθυστέρησης.
5.2 Ο Μεσεγγυούχος θα αποστέλλει μηνιαία απολογιστική αναφορά στη
Διαχειριστική

Αρχή

ΕΥΔ

ΕΠ

ΠΔΕ

με

κοινοποίηση

στον

ΕΦΔ

με

τις

πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανά Πρόσκληση και Δικαιούχο το περιεχόμενο της
οποίας θα καθορισθεί κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των μερών.
5.3 Ο Μεσεγγυούχος ευθύνεται ως Δημόσιος υπόλογος και σύμφωνα με το άρθρο
823 ΑΚ για κάθε πταίσμα αυτού και των προστεθέντων του κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων του, που περιγράφονται στην σύμβαση.
5.4 Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε
τροποποίησή τους θα γίνει αποκλειστικά εγγράφως.
5.5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι
αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια
των Αθηνών.
Η παρούσα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται, όπως ακολουθεί.
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
ΔΑΝΕΙΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΔ

……………………………..
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

……………………………..
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο
Κατσιφάρα για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την σύσταση
ανοιχτών καταπιστευτικών οργανισμών (escrow accounts ) για τις
ακόλουθες προσκλήσεις:
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019».
 «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».
Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ.Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων και η Επικεφαλής της Παράταξης
«Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα»
κ.Κάνιστρα Ιωάννα.
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Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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