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ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
∆/ΝΣΗ (∆7) ∆ΑΝΕΙΩΝ  Τ.Ν. & Π.Α. Ν.Π. & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ : Α΄ ∆ΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. 
1ος όροφος γραφ. 107 
Ακαδηµίας 40                                                                                                       
Τ.Κ. 10174 Αθήνα 
ΤΗΛ 213 2116221-2116222 – 2116223 - 2116229  

FAX: 210 3637846 
 

  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ                                   

ΓΙΑ ΤΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ  ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ                                     

ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΩΣ 31-12-2011                                          

 

 

       ∆ιαδικασίες: 

1. Υποβολή αιτήµατος από το δανειζόµενο µε τα απαιτούµενα                        

δικαιολογητικά. 

2. Αξιολόγηση του αιτήµατος και εισαγωγή αυτού  στο ∆.Σ του Τ.Π & 

∆ανείων για λήψη της σχετικής απόφασης. 

3. Ανακοίνωση της έγκρισης και αποδοχή των όρων του δανείου από τον 

δανειζόµενο. 

4. Συνοµολόγηση του δανείου µετά την προσκόµιση των απαιτουµένων 

δικαιολογητικών. 

5. Υπογραφή µεταξύ των µερών του δανειστικού συµβολαίου. 

6.  Η εκταµίευση του προϊόντος του δανείου,  γίνεται µε την  προσκόµιση 

των σχετικών δικαιολογητικών , σύµφωνα µε τους όρους του δανειστικού 

συµβολαίου και ύστερα από  έγγραφο του δανειζοµένου. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά έγκρισης 

 
Ειδικά δικαιολογητικά 
 

1. Απόφαση του ΟΤΑ κτλ για τη  δανειοδότηση του σύµφωνα µε τον 

ανωτέρω νόµο.  
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2. Αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων ανά κατηγορία οφειλής                  

(έργα, προµήθειες, µελέτες  κλπ), εγκεκριµένες από το ∆.Σ. 

Οι παραπάνω καταστάσεις θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας και 

σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο EXCEL) στις διευθύνσεις: 

d07usr1@tpd.gr,  d07usr2@tpd.gr, d07usr4@tpd.gr. 

 

3. Το προυπολογσµό οικονοµικού έτους 2012,  το Σχέδιο Οικονοµικής 

Υποστήριξης (το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του 

προϋπολογισµού του ενδιαφεροµένου Ο.Τ.Α. βλέπε σχετικά την υπ’ 

αρίθµ. 2 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθµό πρωτ.               

3881/9-2-2012) και την απόφαση του αρµοδίου ελεγκτή Νοµιµότητας 

περί της νοµιµότητας της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισµού 

στο σύνολό της. 

Το ανωτέρω Σχέδιο θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία µας και σε 

ηλεκτρονική µορφή (αρχείο EXCEL) στις διευθύνσεις:                   

d07usr1@tpd.gr,  d07usr2@tpd.gr, d07usr4@tpd.gr. 

 

 

4. Ισολογισµό τελευταίου οικονοµικού έτους  αρµόδια θεωρηµένος µε το 

πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή καθώς και η απόφαση  του 

∆ηµοτικού / Περιφερειακού Συµβουλίου που τον ενέκρινε. 

 

Γενικά δικαιολογητικά 

 

1. Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι από τα έσοδα των Κ.Α.Π ποσό ίσο µε την 

ετήσια τοκοχρεολυτική δόση του δανείου δεν θα χρησιµοποιείται για 

άλλο σκοπό, αλλά για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου. 

2. Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι δεν έχει συνοµολογήσει δάνεια µε άλλα 

πιστωτικά ιδρύµατα και σε διαφορετική περίπτωση: 

α)  Βεβαίωση της τράπεζας που εξυπηρετεί  δάνεια του Ο.Τ.Α. στην 

οποία να αναφέρονται το ύψος, η διάρκεια καθώς και οι ετήσιες 
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τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων που έχει συνοµολογήσει 

(δάνεια εκτός του Τ.Π & ∆) και αν το δάνειο εξυπηρετείται 

κανονικά.  

β)  Οι  σχετικές συµβάσεις δανειοδότησης µε τα άλλα πιστωτικά 

ιδρύµατα καθώς και τις συµβάσεις εκχώρησης εσόδων. 

 3. Βεβαίωση  του ενδιαφερόµενου Ο.Τ.Α : 

 

 Α) από την οποία θα προκύπτουν όλες οι κατηγορίες εσόδων  του και η 

δυνατότητα ή µη εκχώρησής τους (ως κατωτέρω), για την εξυπηρέτηση 

του δανείου (τα αναφερόµενα σ΄ αυτό  οικονοµικά στοιχεία θα αφορούν 

εγκεκριµένο απολογισµό του τελευταίου έτους, ο οποίος θα πρέπει να 

προσκοµίζεται). 

 

 
Β) µε την οποία θα δηλώνονται ποιες από τις παραπάνω κατηγορίες εσόδων, 

σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια του δανείου 

δεν επαρκούν τα εκχωρούµενα µε την δανειακή σύµβαση έσοδά του 

∆ήµου,  θα χρησιµοποιηθούν (ως ίδια χρήµατά του)  για εξόφληση των 

οφειλουµένων. 

 

 

Το ανωτέρω έγγραφο θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία µας και σε 

ηλεκτρονική µορφή στις ∆ιευθύνσεις d07usr1@tpd.gr,  d07usr2@tpd.gr, 

d07usr4@tpd.gr. 

 

Α/Α ΚΩ∆. ΕΣΟ∆ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ – 
∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

      

 ΣΥΝΟΛΟ     

Α/Α 
ΚΩ∆. 

ΕΣΟ∆ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ – 
∆ΕΝ 
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

      

 ΣΥΝΟΛΟ     
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    4.   Έγγραφο µε το οποίο ο ∆ήµος βεβαιώνει ότι δεν έχει προσφύγει ή 

ενταχθεί  στο ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική του εξυγίανση 

σύµφωνα µε το άρθρο 262 του Ν.3852/2010 και τις ρυθµίσεις της υπ’ 

αρίθµ. 43288/4-10-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

 

Όροι δανειοδότησης: 

 

1.Επιτόκιο:  6,02% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Α        

ΑΠΟ    29 - 7 - 2011 

 ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΑΝΑ 

1.000 ΕΥΡΩ 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
3         

ΕΤΗ 
5         

ΕΤΗ 
8          

ΕΤΗ 
10 

ΕΤΗ 
15 

ΕΤΗ 
20 

ΕΤΗ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. 

ΟΦΕΙΛΩΝ 
6,02 %       

€ 

136,00 
  

 

2. Χρόνος Αποπληρωµής: 

 

Η διάρκεια του δανείου για εξόφληση οφειλών,  ορίζεται                             

µέχρι δέκα χρόνια (10) κατά την κρίση του ∆.Σ. του  Τ.Π. και ∆ανείων.  

 

 

3. ∆ικαιώµατα: 

 

        Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων  για την αξιολόγηση 

οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη 

συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και 

γενικά όλα τα έξοδα που δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, 

βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη και 

συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00, τα οποία θα  

καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, την ηµέρα της εκταµίευσης  του 

προϊόντος του δανείου. 
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Σηµείωση: Μετά την εκταµίευση του δανείου θα προσκοµίζεται στο                

Τ.Π. & ∆ανείων βεβαίωση της οικονοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου ότι εξοφλήθηκαν οι δικαιούχοι των αναλυτικών 

καταστάσεων της έγκρισης,  η οποία θα είναι υπογεγραµµένη 

από τον υπεύθυνο των οικονοµικών υπηρεσιών και από τον 

ορκωτό ελεγκτή λογιστή.  

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

ΓΙΑ τους  ∆ήµους & Περιφέρειες 

 

1. Απόφαση ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, περί αποδοχής των όρων του 

εγκριθέντος δανείου (2 αντίγραφα),  η οποία  σύµφωνα µε την παρ. 2 

αρθρ. 176 Ν. 3463/2006  θα λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του (µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του ιδίου 

άρθρου) & το άρθρο 42 του Ν. 3731/2008.                                                                      

                                                                                                                     

2. Το αποδεικτικό δηµοσίευσης της παραπάνω απόφασης  καθώς 

επίσης και το έγγραφο µε το οποίο ο δανειζόµενος κοινοποιεί την 

απόφαση στη αρµόδια ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

∆ιοίκησης  (2 αντίγραφα). 

 

        3. Για την υπογραφή της δανειακής σύµβασης θα πρέπει να 

προσκοµίζεται από τον ∆ήµο απόφαση προληπτικού ελέγχου 

νοµιµότητας (προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο  

278 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α 

 

Υπόδειγµα απόφασης για τη λήψη δανείου του άρθρου 2 παρ. 1  του 
Ν.4038/12    

                                                                                
Αριθµός Απόφασης  ............................ 

Το ∆ηµοτικό / Περιφερειακό Συµβούλιο 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

τη λήψη δανείου συνολικού ποσού…………………………..από το Τ.Π. & ∆ανείων  για την 

εξόφληση  οφειλών, όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και βεβαιώνει ότι όλες οι 

ληξ/σµες οφειλές που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις  απορρέουν 

από υποχρεώσεις που  εξακολουθούν  να οφείλονται . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ                                ΠΟΣΟ        ΣΥΝΟΛΟ 

Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ                                                                         ---------------------- 

- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ                               

   Βεβαιώσεις 

1. Φορέα  για τη  

ληξιπρόθεσµη οφειλή                                --------------------- 

2. Αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας  

του δανειολήπτη για την µη ληξ. οφειλή  --------------------- 

-  Ι.Κ.Α.                                                                                                     

   Βεβαιώσεις 

1. Φορέα  για τη  

ληξιπρόθεσµη οφειλή                                --------------------- 

2. Αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας  

του δανειολήπτη για την µη ληξ. οφειλή  --------------------- 

- ΤΑ∆ΚΥ                                              

   Βεβαιώσεις 

1. Φορέα  για τη  

ληξιπρόθεσµη οφειλή                                --------------------- 

2. Αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας  

του δανειολήπτη για την µη ληξ. οφειλή  --------------------- 

- ΤΥ∆ΚΥ                                               

   Βεβαιώσεις 

1. Φορέα  για τη  

ληξιπρόθεσµη οφειλή                                --------------------- 

2. Αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας  

του δανειολήπτη για την µη ληξ. οφειλή  --------------------- 

  

Β.  ΠΡΟΣ ∆ΕΚΟ                                                                                             ---------------------- 

      Βεβαιώσεις 

1. Φορέα  για τη  

ληξιπρόθεσµη οφειλή                                      --------------------- 

2.     Οικονοµικής Υπηρεσίας του δανειολήπτη  

        για την µη ληξιπρόθεσµη οφειλή                   --------------------- 

Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ  κ΄   Τ.Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ                                 -------------------- 

     Βεβαιώσεις 

1.                                                       -------------------- 

2 .                                                         -------------------- 

∆. ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ                                                                                        -----------------------  

1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ                                         



 7 

   (αναλ. κατάσταση)                        ------------------------ 

2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ                    ------------------------    

    

 (αναλ. κατάσταση) 

3. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ                            -------------------------   

    (αναλ. κατάσταση) 

 

Ε.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ                                                                                 --------------------------- 

      (πίνακας υπολογισµού αποζηµίωσης) 

 

ΣΤ. ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ                                                                         -------------------------- 

    (αναλ. κατάσταση –δικ.αποφάσεις & πρακτικά συµβιβασµού) 

Ζ. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                                                     ------------------------- 

     (αναλ. κατάσταση- δικ. αποφάσεις) 

Η. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ                                                                          ------------------------ 

     Βεβαίωση της ∆ΟΥ 

                                                                            ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β  

1. ΓΙΑ ΕΡΓΑ  

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

Ο Προϊστάµενος  Οικ/κων Υπηρεσιών      

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

2. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

    

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ο Προϊστάµενος  Οικ/κων Υπηρεσιών      

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 

3. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ο Προϊστάµενος  Οικ/κων Υπηρεσιών      

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

4. ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  

Α/Α ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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Ο Προϊστάµενος  Οικ/κων Υπηρεσιών      

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 

 

 

5. ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

   

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ο Προϊστάµενος  Οικ/κων Υπηρεσιών      

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

6. ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

    

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ο Προϊστάµενος  Οικ/κων Υπηρεσιών      

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 


