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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  & ∆ΑΝΕΙΩΝ                    Αθήνα 02-11-2016 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (∆7) ∆ΑΝΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.  

                                                                         Προς : Ως πίνακας αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: «∆ιαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του προγράµµατος επιχορήγησης από το Τ.Π. και 

∆ανείων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

                 1. Το Ταµείο Παρ/κων και ∆ανείων δύναται να επιχορηγεί τους Ο.Τ.Α. ή 

τα Ν.Π.∆.∆. που συστήθηκαν από Ο.Τ.Α., και µετέχουν στα προγράµµατα µε 

τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 2014-2020», µε σκοπό την κάλυψη του κόστους προµήθειας υλικών 

ή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση έργων και εργασιών µικρής 

εµβέλειας στα οποία απασχολούνται οι ωφελούµενοι των άνω προγραµµάτων 

κοινωφελούς εργασίας, δυνάµει του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 

149/τ.Α.’/09-08-2016) και της εκδοθείσας 2/75333/∆Π/∆Α 22-09-2016 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Οικονοµικών (ΦΕΚ 3108 Τ.Β’ 28-09-2016) για την εφαρµογή του ως άνω 

άρθρου. 

Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις Α και Β και αφορά 

συνολικά σε 51 ∆ήµους (θύλακες ανεργίας). Στην πρώτη φάση έχουν 

ενταχθεί 17 ∆ήµοι και στη Β’ φάση  34 ∆ήµοι.  

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων µε την υπ’ αριθµ. 

3593/01-11-2016 απόφασή του  ενέκρινε τη σύσταση, στο δεσµευµένο 

τοµέα του Ταµείου Παρ/κων και ∆ανείων, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 

325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 και της υπ΄αριθµ. 2/35349/8-5-2012 

απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, άτοκου δεσµευµένου 

λογαριασµού (escrow account) δι’ ειδικής σύµβασης που θα υπογραφεί 

µεταξύ του Ταµείου Παρ/κων και ∆ανείων και των ενταγµένων Ο.Τ.Α. ή 



Σελ. 2 από 8 

Ν.Π.∆.∆. αυτών στο ως άνω Πρόγραµµα. Η σύµβαση αφορά µόνο σε 

δικαιούχους ∆ήµους δεν έχουν εκκαθαρισµένες οφειλές προς το Τ.Π. 

& ∆ανείων. 

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση 

του προγράµµατος είναι η εξής: 

Α. Για την υπογραφή της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού 

escrow account, µεταξύ του Τ. Π. και ∆ανείων και του ∆ήµου σας, 

απαιτείται: Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το αποδεικτικό 

δηµοσίευσης αυτής και το έγγραφο µε το οποίο κοινοποιείται στην οικεία 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, η οποία  θα περιλαµβάνει: 

� τα ενταγµένα στο πρόγραµµα έργα / εργασίες.  

� τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους.  

� την κοστολόγηση αυτών.  

� το ανθρώπινο δυναµικό (τελικός αριθµός και ειδικότητες 

ωφελουµένων) και το µισθολογικό κόστος αυτού, ανά έργο 

[Τα παραπάνω θα υποβάλλονται από το φορέα µε την µορφή του 

συνηµµένου Πίνακα 1].  

� έγκριση της προσχώρησης του ∆ήµου στους όρους και συµφωνίες 

της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) µε το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συµπεριλαµβανοµένης 

της κατάρτισης των συµµετεχόντων» Β’ Φάση, (φωτοαντίγραφο 

της οποίας σας επισυνάπτουµε προς έγκριση).  

� εξουσιοδότηση  του ∆ηµάρχου κ. ………………………………να 

υπογράψει την σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού (escrow 

account). 

� ορισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χειριστή και 

µεσεγγυούχου του προϊόντος του δεσµευµένου λογαριασµού και 

χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να 

προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στην σύµβαση 

δεσµευµένου λογαριασµού.  
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� συναίνεση του Ο.Τ.Α. ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους ίσο µε το κόστος των επιχορηγούµενων υλικών εκχωρείται 

προς εξασφάλιση της  απαίτησης του Τ. Π. και ∆ανείων από την 

επιχορήγηση, σε περίπτωση µη υλοποίησης των έργων ή των 

εργασιών ή µη αποπληρωµής των δικαιούχων προµηθευτών. 

  

Β. Για την εκταµίευση του ποσού της επιχορήγησης, προσκοµίζεται:  

� Ο [Πίνακας 2] µε συµπληρωµένα τα στοιχεία που αναγράφονται σε 

αυτόν .   

� Αναµορφωµένος προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων τρέχοντος 

έτους θεωρηµένος από το αρµόδιο όργανο στον οποίο να 

αναγράφεται το ποσό της επιχορήγησης  από το Τ.Π. και ∆ανείων 

καθώς και η απόφαση έγκρισής του.    

� Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου για τον τελικό 

αριθµό των ωφελούµενων κάθε κύκλου.  

 

o Tα δικαιολογητικά πληρωµής του κόστους των υλικών (συµβάσεις 

ανάθεσης των προµηθειών, δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο, πρακτικό 

παραλαβής της προµήθειας κτλ) δεν θα προσκοµίζονται στο 

Τ.Π. και ∆ανείων, αλλά θα τηρούνται και θα διατίθενται µε ευθύνη 

του Προϊσταµένου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του δικαιούχου 

φορέα, για την διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου.  

 

o Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται στους λογαριασµούς 

που τηρούν οι πάροχοι/προµηθευτές των υλικών σε πιστωτικά 

ιδρύµατα,  αφού µας γνωστοποιηθούν µε ευθύνη του Ο.Τ.Α. το 

ονοµατεπώνυµο, το ΙΒΑΝ, το Α.Φ.Μ. και το κινητό τηλέφωνο 

καθενός από αυτούς. 

 

o ‘Eξοδα:  Το λειτουργικό κόστος του Τ.Π. και ∆ανείων για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες του, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% 

επί του ποσού της επιχορήγησης) καθώς και τα τυχόν έξοδα 

χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταµείο 
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ή έξοδα προς τρίτους, βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε 

δικαιούχο Ο.Τ.Α. και θα παρακρατούνται από τα διερχόµενα έσοδα 

ΚΑΠ αυτών.  

Γ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται: 

• Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε το αποδεικτικό δηµοσίευσης 

αυτής και το έγγραφο µε το οποίο κοινοποιείται στην οικεία 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση,  στην οποία θα βεβαιώνεται:  

α) η εκτέλεση των ενταγµένων έργων/εργασιών για τα οποία 

επιχορηγήθηκε το κόστος των υλικών 

β)  η αποπληρωµή των παρόχων/προµηθευτών αυτών  

 

• Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των έργων/εργασιών, η οποία 

βεβαιώνεται από τον Ο.Τ.Α. ή διαπιστώνεται από το Τ.Π. και ∆ανείων 

κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από µηχανικούς του Ταµείου ή 

συνεργαζόµενους µε αυτό, ή µη αποπληρωµής των δικαιούχων 

/προµηθευτών, η οποία βεβαιώνεται από την Οικονοµική Υπηρεσία του 

∆ήµου, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή 

παρακρατείται από τα διερχόµενα έσοδα αυτού.   

 

 

Ο Υπάλληλος 

 

    

 Η Προϊσταµένη           

Τµήµατος 

 

  Ο Προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης 
 

    

  Σ. Στρατίκος                 Ι. Κοντορήγα    Γ. Κουλτούκης   

 

 

 

 

 

Συνηµµένα : 1 σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

                Πίνακας  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΥΛΙΚΑ -  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

  ΑΡΙΘΜΟΣ   
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  
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Πίνακας 2 

ΑΦΜ 
Προµηθευτή 

Κινητό 
Τηλέφωνο 

(προαιρετικά) 

Αριθµός 
Έργου 

Ηµεροµηνία 
Τιµολογίου 

Νο Τιµολόγιο ΠΟΣΟ Τιµολογίου (+ΦΠΑ) IBAN Επωνυµία Προµηθευτή 

                
                
          ,     
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Σηµειώσεις:        

1.Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ο.Τ.Α θα πρέπει να συµπληρώνει κάθε στήλη του πίνακα που αναφέρεται παραπάνω.    
  

2.Προσοχή στην συµπλήρωση του ΙΒΑΝ [Για ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ να ζητάτε από τους δικαιούχους να σας προσκοµίζουν την πρώτη σελίδα 
του βιβλιαρίου τους για να ελέγχεται το ΙΒΑΝ].        

    Λανθασµένα ΙΒΑΝ δηµιουργούν επιστροφές εντολών πληρωµής στο T.Π και ∆ανείων.        

3.Προσοχή στην συµπλήρωση του  ΑΦΜ [Για ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ να ζητάτε από τους δικαιούχους να σας προσκοµίζουν το αντίστοιχο 

φορολογικό παραστατικό µε το οποίο θα ελέγχεται το ΑΦΜ].      
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

A/A ∆ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

4 ΠΥΡΓΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

5 ΛΑΓΚΑ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

6 ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

7 ΞΑΝΘΗΣ ΑΜΘ 

8 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

9 ΗΛΙ∆ΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

10 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

11 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

12 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

13 ∆ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

14 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

15 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 
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16 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

17 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

18 ∆ΡΑΜΑΣ ΑΜΘ 

19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

20 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

21 ΠΑΤΡΕΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

22 ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

23 ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΑΜΘ 

24 ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

25 ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

26 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

27 ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

28 ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

29 ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

30 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

31 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

32 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 

33 ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

34 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 


