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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υπεγράφη στις ……………........., 20….
ΜΕΤΑΞΥ
Α.

Διευθυντή Εμπορίου & Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,

Βιομηχανίας & Τουρισμού, ως αναδόχου του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
(ΚΟΑΠ), εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο εξής καλούμενος ως “Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ”), από το ένα μέρος και
Β.

της εταιρείας / επιχείρησης ………………………………………………… (στο εξής

καλούμενος/η ως “Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η)”, από το άλλο μέρος.
ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ έχει οριστεί ως ανάδοχος του ΚΟΑΠ σύμφωνα με
το περιεχόμενο Συμφωνίας Αναδοχής ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, η οποία επισυνάπτεται
ως Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του αρ. 80.595 ημερομηνίας 24/04/2016
ενέκρινε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το
Καθεστώς 4.2 «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή
Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων», το οποίο προβλέπει την παροχή χρηματοδοτικών
ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους
επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Καθεστώς όπως αυτοί
προνοούνται από το Εγχειρίδιο του Καθεστώτος.

Formatted: Greek (Greece)

ΕΠΕΙΔΗ Ο/Η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η μέσα στα πλαίσια του Καθεστώτος
υπέβαλε αίτηση με αρ. ……………………για παροχή χορηγίας, σύμφωνα με τη νενομισμένη
διαδικασία μέσω του ειδικού εντύπου για επιλέξιμη επένδυση ύψους μέχρι €000.000
(…………… …………… ………………… …………… ………… …………… ……………
…………… ευρώ), που αφορά επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό / δημιουργία μονάδας
………………………………………….
ΕΠΕΙΔΗ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Χορηγιών με γραπτή έγκριση
επικύρωσε την παραχώρηση στον /η ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η χορηγίας ύψους
μέχρι €00.000 (……………. …... …………. ………….. ………. …….. ευρώ),
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
1.

Τηρουμένων των όρων και υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα

Συμφωνία, ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει να καταβάλει στον /η ΔΕΥΤΕΡΟ/Η

Formatted: Greek (Greece)
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η υπό μορφή χορηγίας ποσό ύψους μέχρι και €ΧΧ.ΧΧΧ για την
ανέγερση ή επέκταση ή διαμόρφωση/διαρρύθμιση κτιρίων και υποστατικών και/ή αγορά
καινούργιων μηχανημάτων και/ή εξοπλισμού

μεταφορικών μέσων και/ή γενικών εξόδων

σύμφωνα με το Καθεστώς, όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:

Επιλέξιμες Δαπάνες

Χορηγία μέχρι
€

Α. Κτίρια και Επεκτάσεις Κτιρίων / Υποστατικών
Όπως περιγράφονται στον Πίνακα και την βεβαίωση του
αρχιτέκτονα της επιχείρησης ή στις προσφορές /
αποδεικτικά στοιχεία που επισυνάπτονται επισυνάπτεται
ως Παράρτημα ΙΙ, συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι €0

……………

Β. Μηχανήματα και Εξοπλισμός
Όπως περιγράφονται στον Πίνακα που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα ΙΙ , συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι €0

…………….

Γ. Μεταφορικά Μέσα
Όπως περιγράφονται στον Πίνακα που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα ΙΙ, συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι €0

………………

Δ. Γενικά Έξοδα
Όπως περιγράφονται στον Πίνακα που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα ΙΙ, συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι €0

Σύνολο Επένδυσης €ΧΧΧ.ΧΧΧ / Σύνολο χορηγίας

2.

………………

€ΧΧ.ΧΧΧ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή στον/η

ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η του συνόλου ή μέρους της χορηγίας που αναφέρεται
στον όρο 1 της παρούσας εάν ο/η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η δεν ικανοποιήσει
πρώτα όλες τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στον «Εγχειρίδιο Εφαρμογής –
Ενημέρωση Αιτητών» και στο έντυπο της αίτησης του Καθεστώτος τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης και ειδικότερα:
(α)

Να υποβάλει στον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν
για την πορεία υλοποίησης του έργου όπως αναλυτικές εκθέσεις προόδου και να
εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες, μεταξύ άλλων Πιστοποιητικό Εγγραφής
σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο, Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων καθώς και
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όσες άλλες άδειες ή/και εγκρίσεις ή/και συγκαταθέσεις απαιτούνται για τη διεξαγωγή
των υποχρεώσεων του/της ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ.

(β)

Να υποβάλει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τη διαδικασία και τις
σχετικές πρόνοιες του Καθεστώτος που να δικαιολογούν το ακριβές κόστος της
επένδυσης, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της εγκριθείσας χορηγίας.

(γ)

Να παράσχει στον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, όπως και όποτε αυτός απαιτήσει,
επαρκείς και ικανοποιητικές εγγυήσεις ότι η επιχείρηση του θα συνεχίσει να
λειτουργεί και να χρησιμοποιεί τις επιχορηγηθείσες

επενδύσεις για τουλάχιστον

πέντε χρόνια από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου μέρους της χορηγίας.
(δ)

Να επιτρέπει επιτόπιες επαληθεύσεις από τον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ή/και από
άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις
υποβαλλόμενες δαπάνες

ανέγερσης ή επέκτασης ή διαμόρφωσης/διαρρύθμισης

κτιρίων και υποστατικών, της αγοράς καινούργιων μηχανημάτων και /ή εξοπλισμού,
μεταφορικών μέσων και/ή γενικών εξόδων ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο αυτές
συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες του Καθεστώτος. Υποχρεούται επίσης να
επιτρέπει κατά τη διάρκεια της περιόδου που προνοείται στον όρο 2(γ) σε
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και/ή αρμόδιους Λειτουργούς του ΠΡΩΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή/και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου και της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

να

επισκέπτονται

ελεύθερα

τα

υποστατικά

του

εργοστασίου/υποστατικού του προς επιθεώρηση των επιχορηγηθέντων επενδύσεων
και υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και
πληροφορίες.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών αποφασίσει
ότι οποιαδήποτε δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη, κανένα ποσό δεν θα καταβληθεί στο
ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η.

3.

Η καταβολή της χορηγίας στον /η ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η που

αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την γραπτή
έγκριση που δόθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
ημερομηνίας ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ, προς υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων που
αναφέρονται στην εν λόγω έγκριση.
Εφόσον ζητηθεί γραπτώς από τον/η

ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η, ο ΠΡΩΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δικαιούται να εγκρίνει την πληρωμή προκαταβολής σε ποσοστό μέχρι
50%

της

δημόσιας

χορηγίας,

υπό

την

προϋπόθεση

ότι

ο/η

ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η θα υποβάλει τραπεζική εγγύηση υπέρ του ΚΟΑΠ ύψους 100% του
ποσού της προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής θα αποδεσμεύεται όταν εξακριβωθεί
από τον ΚΟΑΠ, μετά την υλοποίηση, τον λογιστικό έλεγχο και την επαλήθευση των
επενδύσεων για τις οποίες παραχωρήθηκε προκαταβολή, ότι το ποσό της χορηγίας που
αντιστοιχεί στην πραγματική δαπάνη που σχετίζεται με την επένδυση, υπερβαίνει το ποσό
της προκαταβολής.
Η καταβολή της δημόσιας χορηγίας μπορεί να γίνει σε τρείς (3) φάσεις όπως φαίνεται στον
πιο κάτω Πίνακα και επεξηγείται στο «Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών»:
ΦΑΣΕΙΣ
Υλοποίησης Έργου

Δημόσια Χρηματοδότηση
Πιστοποιηθέν Έργο

Α ΦΑΣΗ

Υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας
Χρηματοδότησης

Β ΦΑΣΗ

Μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση
δαπανών πέραν του 30% και μέχρι
60% του έργου

Γ ΦΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση και
πιστοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου,
των στόχων του και της έναρξης
λειτουργίας της επιχείρησης

Προκαταβολή που θα
καλύπτει μέχρι 50% της
εγκριμένης δημόσιας
ενίσχυσης
Χορηγία που αντιστοιχεί στο
πιστοποιημένο επιλέξιμο
κόστος, αφαιρουμένης τυχόν
προκαταβολής και νοουμένου
ότι το ποσό της επιλέξιμης
επένδυσης υπερβαίνει το
κατώτατο όριο επένδυσης
των €20.000 και €10.000 για
τους Δικαιούχους Α και Β,
αντίστοιχα
Χορηγία επί του υπόλοιπου
επιλέξιμου κόστους που
υλοποιήθηκε και
πιστοποιήθηκε

Περαιτέρω, ο/η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η αναλαμβάνει τις πιο κάτω

4.

υποχρεώσεις:
(α)

Σε περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής έγκρισης δηλαδή μέχρι τις
ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ., να υλοποιήσει τουλάχιστον το 30% του εγκριμένου επενδυτικού του
έργου με ελάχιστο ποσό €10.000 και να υποβάλει την Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου.
Στη συνέχεια και το αργότερο σε 24 μήνες από την πιο πάνω ημερομηνία, δηλαδή
μέχρι τις ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ, να ολοκληρώσει την υλοποίηση των επενδύσεων που
εγκρίθηκαν για χορηγία και να υποβάλει την Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης.


Επέκταση της περιόδου υλοποίησης για όλους τους αιτητές μπορεί να αποφασιστεί
και να κοινοποιηθεί προς όλους τους αιτητές από το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.
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Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου ο αιτητής πρέπει
να ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο για τους λόγους μη υλοποίησης της
επένδυσης σε ποσοστό 30%. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει κατά πόσο η καθυστέρηση
είναι αιτιολογημένη έτσι ώστε να δοθεί ή όχι έγκριση για ολοκλήρωση του έργου
εντός της χρονικής περιόδου των 24 μηνών.



Εάν δεν υποβληθεί η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου και δεν έχει ενημερωθεί το
Υπουργείο, η Υπηρεσία εξετάζει αυτεπάγγελτα την πρόοδο του έργου και εάν
διαπιστώσει ότι δεν πραγματοποιήθηκε ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του
εγκεκριμένου επενδυτικού έργου και δεν τεκμηριωθεί η πρόθεση του ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ για υλοποίηση του έργου, η έγκριση θα ακυρώνεται με
απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, το έργο θα απεντάσσεται από το Καθεστώς
και θα αποδεσμεύονται οι σχετικοί πόροι.



Σε περίπτωση που ο βαθμός υλοποίησης του έργου μετά την παρέλευση της πιο
πάνω ημερομηνίας δεν είναι τέτοιος που να του/της επιτρέπει να λειτουργήσει νόμιμα
την επιχείρηση του/της και παράξει τα προϊόντα του /της, τότε θα υποχρεούται να
επιστρέψει το σύνολο του ποσού της επιδότησης που του καταβλήθηκε
προσαυξημένο, κατά περίπτωση κατά τους τόκους.

(β)

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της μεταποιητικής μονάδας πριν από την
εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στον όρο 2(γ) θα υποχρεούται να επιστρέψει
αμέσως ολόκληρο το ποσό της χορηγίας αυξημένο με τόκο, που θα υπολογίζεται
βάσει του εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει σύμφωνα με την Κυπριακή / Κοινοτική
νομοθεσία, από την ημερομηνία παραχώρησης του.

(γ)

Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω χρονικής περιόδου (των πέντε χρόνων, που
προνοείται από τον όρο 2 (γ) της παρούσας συμφωνίας) δε δύναται να αποξενωθεί
των μηχανημάτων ή/και του εξοπλισμού, ή/και των οχημάτων ή/και των κτιρίων και
υποστατικών, χωρίς να εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση του
ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ.

(δ)

Σε περίπτωση μετακίνησης ή αποξένωσης των επενδύσεων για τις οποίες
καταβλήθηκε

χορηγία

χωρίς

την

γραπτή

συγκατάθεση

του

ΠΡΩΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στο μέρος των
δράσεων για τις οποίες δεν τηρείται η συγκεκριμένη πρόνοια, λαμβανομένου υπόψη
και των ποινών που αναφέρονται πιο πάνω, προσαυξημένο κατά περίπτωση κατά
τους τόκους.
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5.

Στην περίπτωση που το ύψος της χορηγίας που ζητά ο αιτητής με βάση το έντυπο
της αίτησης πληρωμής (προσκόμιση των τιμολογίων μέσω των αναλυτικών
εκθέσεων προόδου, με τα οποία διεκδικεί την πληρωμή του ποσού που αναγράφεται
σε αυτά και αφορούν επιλέξιμες δαπάνες), είναι ψηλότερο από το ποσό της χορηγίας
που τελικά θα του καταβληθεί αφού εξεταστεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής
του, κατά ποσοστό άνω του 10%, εφαρμόζεται μείωση στο ποσό της χορηγίας. Η
μείωση θα ισούται με την διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών. Ωστόσο, δεν
εφαρμόζεται μείωση αν ο/η ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η μπορεί να
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δύο
αυτών ποσών.

6.

Εάν κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς
δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή και μετά την παραχώρηση χορηγίας,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού
του/της ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ από όλα τα Σχέδια Ενισχύσεων
ή/και της λήψης νομικών μέτρων εναντίον του, η αίτηση της επιχείρησης θα
απορρίπτεται αμέσως και αυτή θα δεσμεύεται να επιστρέψει αμέσως τυχόν
καταβληθείσα χορηγία προσαυξημένη με τόκο, που θα υπολογίζεται βάσει του
εκάστοτε επιτοκίου που θα ισχύει σύμφωνα με την Κυπριακή / Κοινοτική νομοθεσία,
από την ημερομηνία παραχώρησης του. Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι ο/η
ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η έχει υποβάλει ψευδή δήλωση εκ προθέσεως,
αποκλείεται από την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του ιδίου Καθεστώτος για το
ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης και το επόμενο.

7.

Ο ΚΟΑΠ κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν παρατυπία εκ μέρους του ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1848/2006 της
Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της
κοινής αγροτικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον
τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.595/91 του
Συμβουλίου. Η έννοια της “παρατυπίας” είναι εκείνη που δίδεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, σύμφωνα με την οποία
παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της ΕΕ που προκύπτει από
πράξη ή παράληψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο
αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ είτε με τη μείωση ή
ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας
για λογαριασμό της ΕΕ, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό
προϋπολογισμό.
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8.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ
και/ή τρίτων προσώπων δύναται να κοινοποιηθούν στη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης

της

Απάτης

(OLAF)

σύμφωνα
ης

αριθ.1848/2006 της Επιτροπής της 14

με

τον

Κανονισμό

(ΕΚ)

Δεκεμβρίου 2009 καθώς και με τον

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1469/95 του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1995. Η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης με τη σειρά της δύναται να κοινοποιήσει τα
δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 των κανόνων εφαρμογής του.

9.

Η Συμφωνία θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και μέχρι τη
συμπλήρωση πέντε χρόνων από την ημερομηνία καταβολής του τελευταίου μέρους
της χορηγίας στο/η ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η.

10.

Όλα

τα

έξοδα

σχετικά

με

την

ετοιμασία

της

παρούσας

Συμφωνίας,

συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων χαρτοσήμων, θα βαρύνουν τον/τη
ΔΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η.
11. (α) Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι δεσμευτικοί τόσο για τον καθένα από
τους ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ομού και /ή κεχωρισμένως, όσο και για αντιπροσώπους,
πληρεξούσιους, εκδοχείς και διαχειριστές τους.
(β) Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι βασικοί και ουσιώδεις και σε περίπτωση
παράβασης της, πέραν από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία δικαιούται το αναίτιο μέρος
για τερματισμό της συμφωνίας ή άλλη θεραπεία, ο παραβάτης οποιουδήποτε όρου
υποχρεούται στην πληρωμή αποζημιώσεων.
12. Σε περίπτωση που η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις €50.000 τότε ο
ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η υποχρεούται όπως τοποθετήσει σε εμφανές
σημείο των εγκαταστάσεων του, μεταλλική επεξηγηματική πινακίδα διαστάσεων
τουλάχιστον 150εκ.x 100εκ. όπως περιγράφεται στο Παράρτημα V του Εγχειριδίου
Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών.
Η παρούσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της Συμφωνίας.
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ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΩΝ, οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
θέτουν τις υπογραφές τους πιο κάτω:
……………………………….
(…..…..…………………)
ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
Διευθυντής Εμπορίου & Βιομηχανίας
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
………………………………
………………………………
ΔΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.

……………………………………....

(όνομα).………………..………...

(Αρ. Ταυτότητας) ………………....

2.

……………………………………....
(Αρ. Ταυτότητας) ……………….....

(όνομα).………………..………...
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Εμείς οι πιο κάτω αναφερόμενοι, με την παρούσα εγγυούμαστε την πιστή τήρηση και
εκπλήρωση

εκ

μέρους

της

επιχείρησης

/

…………………………………………………………………………………….,
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ

στη

Συμφωνία

Παροχής

Χορηγίας,

εταιρείας
ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ

ημερομηνίας

ΧΧ

……………………, 20ΧΧ όλων των διαλαμβανόμενων όρων και υποχρεώσεων του στην
Συμφωνία αυτή έναντι του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ. Σε περίπτωση παράλειψης, ή/και
αμέλειας ή/και άρνησης του Δεύτερου Συμβαλλόμενου να εκπληρώσει οποιοδήποτε από
τους αναφερόμενους όρους ή υποχρεώσεις του, τότε είμαστε υπόχρεοι να εκτελέσουμε
τούτους προσωπικά και αλληλέγγυα και η παρεχόμενη εγγύηση θα είναι διαρκής και
ανέκκλητη μέχρι της πλήρους εκκαθάρισης των αξιώσεων και από τις δύο πλευρές και την
απαλλαγή οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους από τον άλλο.
Επίσης συμφωνούμε και αποδεχόμαστε ότι ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, θα δικαιούται
να δίνει παρατάσεις πληρωμής ή να παρέχει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις στο ΔΕΥΤΕΡΟ/Η
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η που εγγυούμαστε, ή να προβαίνει σε οποιεσδήποτε διευθετήσεις μαζί
μ΄ αυτό χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση ή κοινοποίηση σ΄ εμάς, και θα συνεχίσουμε πάντοτε
να

ευθυνόμαστε

για

τις

υποχρεώσεις

και

ευθύνες

του

ΔΕΥΤΕΡΟΥ/ΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ έναντι του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ.
Ημερομηνία: ΧΧ ………………………, 20ΧΧ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ
1.

…………………………………..

ΕΓΓΥΗΤΕΣ
…………………………………..

………………………………… ..

……………………….……….…

(Αρ. Ταυτότητας) ……………..

(Αρ. Ταυτότητας)………………..
(Διεύθυνση)………………………

2.

…………………………………..

…..………………………………..

…………………………………..

........………………………………..

(Αρ. Ταυτότητας) ……………..

(Αρ. Ταυτότητας)…...……………
(Διεύθυνση)….….…………………
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