
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 44173 
Τροποποίηση της αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 Β/ 

24-4-2018) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικο-

νομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυ-

τικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, 

διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσε-

ων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι 

και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των 

δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των 

δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την 

αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά 

ζητήματα διαχείρισης προγράμματος. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α' 201) 

«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την 
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής...».

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) για τη «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του 
ν. 3965/2011 (Α' 113) «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουρ-
γίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων, Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας και άλλες διατάξεις», την αριθμ. 34/13-1-
2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρι-
σης της αριθμ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του 
Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοι-
χεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται 
στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β' 55) και την αριθμ. 

2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ' εφαρ-
μογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

9. Το π.δ. 141/2017 (Α' 180) Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

10. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) περί Διορισμού Υπουργών 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

11. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) σχετικά με τη σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων.

12. Το π.δ. 95/1996 (Α' 76) Οργανισμός του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

13. Την αριθμ. Υ29/09.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

14. Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 (Β' 3722) απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση.

15. Την αριθμ. 134453/23.12.15 (Β' 2857) κοινή υπουρ-
γική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274.26.09.2014 - ΦΕΚ 2573 Β')».

16. Την από 21.08.2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξι-
ακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Π/Υ των ΟΤΑ, και δεν 
επέρχεται καμία επίπτωση στο ΜΠΔΣ.

18. Την αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 Β/ 24-4-2018) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορή-
γησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια 
ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτή-
σεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και 
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δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, 
τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικα-
σία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων 
από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμ-
ματος», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 Β/
24-4-2018) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τα 
κάτωθι:

1. Στο άρθρο 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφα-
σης προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«Δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στην 
Τεχνική Γραμματεία».

2. Η παράγραφος 1. του άρθρου 8 της ως άνω κοινής 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαι-
ούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό 
της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμεί-
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό 
δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο 
ποσό της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης 
ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας. Το 
επιτόκιο, η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου καθώς 

και τα έξοδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
στην απόφαση έγκρισης του δανείου και δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν αυτά που ισχύουν στα αντίστοιχα έργα του 
προγράμματος συγχρηματοδότησης ΕΤΕπ-ΤΠΔ. Κατά το 
στάδιο σύναψης των δανείων του ΤΠΔ με την ΕΤΕπ ζητεί-
ται από το ΤΠΔ η συμβουλευτική γνώμη του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για 
τους όρους δανεισμού».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην αριθμ. 
13022 (ΦΕΚ 1377 Β/24-4-2018) κοινή υπουργική από-
φαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
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Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
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