Σύµφωνα :
α) Με την υπ’ αρίθµ. 3617/6-7-2017 απόφαση του ∆Σ του Τ.Π και ∆ανείων αναπροσαρµόστηκαν τα επιτόκια χορήγησης δανείων
προς Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τους Συνδέσµους και Ενώσεις Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιους
φορείς όπως νοούνται στην διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3389/2005 [Α’ 232] «Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα», για
όλους τους προβλεπόµενους σκοπούς δανειοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π∆ 169/2013 ως ακολούθως :
ΕΙ∆ΟΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ [M.E]
Σταθερό για τα δέκα ( 10 ) πρώτα έτη 4,95%

3,70% + Euribor
εξαµήνου

ΜΕ1

Για το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη της διάρκειας
εξυπηρέτησης του δανείου κυµαινόµενο
επιτόκιο µε βάση το Euribor 6µήνου +
περιθώριο 3,70% αναπροσαρµοζόµενο την
1/1 & 1/7 εκάστου έτους.

Α] ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ
Σταθερό για τα δέκα ( 10 ) πρώτα έτη 4,95%

3,70% + Euribor
δωδεκαµήνου

ΜΕ2

Για το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη της διάρκειας
εξυπηρέτησης του δανείου κυµαινόµενο
επιτόκιο µε βάση το Euribor 12µήνου +
περιθώριο 3,70% αναπροσαρµοζόµενο την
1/1 εκάστου έτους.

Β] ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
1] Αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων
δανείων τους µε το Τ.Π. και ∆ανείων ή µε
Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του
Εξωτερικού σε ∆ήµους, Περιφέρειες,
Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά
Πρόσωπα αυτών

Σταθερό για τα δέκα ( 10 ) πρώτα έτη 5,10%

4,30% + Euribor
εξαµήνου

2] Ισοσκέλιση προϋπολογισµού σε ∆ήµους
και Περιφέρειες

ΜΕ3
Για το υπόλοιπο µέχρι τη λήξη της διάρκειας
εξυπηρέτησης του δανείου κυµαινόµενο
επιτόκιο µε βάση το Euribor 6µήνου +
περιθώριο 4,30% αναπροσαρµοζόµενο την
1/1 & 1/7 εκάστου έτους.

Σηµείωση:
1] Mετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου (10 έτη), ο δανειολήπτης έχει το δικαίωµα αναθεώρησης ή µετατροπής του
επιτοκίου, σύµφωνα µε αυτά που θα ισχύουν σε αντίστοιχες κατηγορίες δανειοδότησης, και εφόσον το ζητήσει, ένα µήνα πριν
τη λήξη της ανωτέρω περιόδου.
2] Τα ανωτέρω επιτόκια ισχύουν για τις νέες εγκρίσεις δανείων καθώς και για τα εγκεκριµένα και µη συνοµολογηµένα δάνεια.

β) Με την υπ’ αρίθµ. 3712/Β/25-6-2020 απόφαση του ∆Σ του Τ.Π και ∆ανείων, τα επιτόκια χορήγησης δανείων προς
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, για τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισµού
έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έγα βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις
οδοφωτισµού

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

10 χρόνια

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

3,78%, ενδεικτικό σταθερό ή
ενδεικτικό κυμαινόμενο επιτόκιο 2,55% +
EURIBOR εξαμήνου ή δωδεκαμήνου

