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

ΤΜΗΜΑ:∆ΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. 
Ακαδηµίας 40 
Τ.Κ. 10174 Αθήνα 
 

 

 

Α) ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα στάδια υλοποίησης για τη χρηµατοδότηση των έργων για τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδοµής των ΟΤΑ Α’ & Β΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ 

µέσω εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού 

συµψηφισµού περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

1 Υποβολή αιτήµατος από τον ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθµού ή το ΝΠ∆∆ στο Τ. Π. 

& ∆ για τον έλεγχο  επιλεξιµότητας του έργου από την ΕΤΕΠ 

(συµπλήρωση υποδείγµατος στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) και 

για έγκριση σχετικής πίστωσης. 

2 ∆ηµοσιότητα ∆ανείου (προσφορές από Τ. Π. & ∆. και Τράπεζες).  

3 Τεχνικοοικονοµική µελέτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

εγκαταστάσεις υποδοµής των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού ή των ΝΠ∆∆ µέσω 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού 

συµψηφισµού και Υπολογιστικό Φύλλο (σύµφωνα µε τυποποιηµένο 

υπόδειγµα) 

4 Αξιολόγηση τεχνικοοικονοµικής µελέτης από Κ.Α.Π.Ε. 

∆ιαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση των 

έργων για τη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις 

υποδοµής των ΟΤΑ Α & Β βαθµού και ΝΠ∆∆ µέσω εγκατάστασης 

φωτοβολταικών σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού 

σύµφωνα µε τις υπ.΄ αρ. 3653/10/9-7-2018 και 3505/7/12-12-13  

αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων 



 

5 Υποβολή των δικαιολογητικών δανειοδότησης, από τον ΟΤΑ Α΄& 

Β΄βαθµού  ή το ΝΠ∆∆, στο Τ. Π. & ∆.  

6 Αξιολόγηση αιτήµατος δανειοδότησης. 

7 Έγκριση ή µη χορήγησης δανείου από το ∆.Σ. του Τ. Π. & ∆. 

7.1 Ανακοίνωση έγκρισης ή µη χορήγησης δανείου από το ∆.Σ. του      

Τ. Π. & ∆. 

8 Απόφαση του αρµοδίου οργάνου των ΟΤΑ ή των ΝΠ∆∆ για την 

αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριµένου δανείου.   

9 Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης (ως υπόδειγµα)  

9.1 Έλεγχος τευχών δηµοπράτησης από το Κ.Α.Π.Ε. (προαιρετικά)   

9.2 ∆ηµοσίευση ∆ιαγωνισµού Προµήθειας (από αρµόδια όργανα του 

∆ήµου). 

9.3 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού.  

9.4 Υπογραφή Σύµβασης (ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθµού ή ΝΠ∆∆ & Αναδόχου)  

10 Υποβολή δικαιολογητικών συνοµολόγησης προς Τ. Π. & ∆.  

11 Σύνταξη σχεδίου δανειακής σύµβασης από το Τ. Π. & ∆. και αποστολή 

του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο.  

12 Υπογραφή δανειακής σύµβασης µεταξύ Τ. Π. & ∆. και ΟΤΑ Α΄& Β΄ 

βαθµού ή ΝΠ∆∆. 

13 Πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικού ελέγχου επί του προµηθευόµενου 

υλικού - εξοπλισµού από το Κ.Α.Π.Ε., πριν την εγκατάστασή του και τη 

λειτουργία του για την επαλήθευση της ονοµαστικής ισχύος του 

φωτοβολταϊκού πανέλου & έλεγχος πιστοποιήσεών του.   

14 Υποβολή δικαιολογητικών εκταµίευσης.  

15 Επιτόπου πιστοποίηση από το Κ.Α.Π.Ε. του σύγχρονου εξοπλισµού 

που τοποθετήθηκε. 

16 Εξακρίβωση ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του 

οικονοµικού οφέλους κατά τη λειτουργία και σε ετήσια βάση από το 

Κ.Α.Π.Ε.  

 

Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

1. ∆ικαιολογητικά σκοπιµότητας δανείου: 

i. Οι δικαιούχοι  θα πρέπει να συµπληρώσουν τον πίνακα που αναφέρεται 

κατωτέρω για την επιλεξιµότητα του έργου: 

Άλλα Ταµεία/ 

Πηγές 

Χρηµατοδότησης 

(π.χ. επιχορήγηση 

της ΕΕ) και ύψος 

(Α) 

Τίτλος 

Προγρά

µµατος 

Τοµέας Περιγραφή 

Παρέµβασης 

Αντικείµενο 

εργασιών 

Συνολικό 

κόστος 

επένδυσης 

σε ευρώ 

ΕΥΡΩ Πηγή 

Έναρξη 

εργασιών 

(Β) 

Τέλος 

εργασιών 

(Β) 

Λεπτοµέρειες 

∆ηµόσιας 

Σύµβασης (Γ) 

Περιβαλλοντικά 

Στοιχεία (∆) 

          

          

          



 

ii. Αίτηση του υποψήφιου δανειολήπτη στο Τ.Π. & ∆ανείων και σε άλλα τραπεζικά 

ιδρύµατα για τη λήψη προσφοράς δανειοδότησης και τήρηση των όρων 

δηµοσιότητας και διαφάνειας για το αιτούµενο δάνειο. 

iii. Απόφαση του ΟΤΑ κτλ για τη χορήγηση δανείου στην οποία θα αναφέρεται το 

ποσό, ο σκοπός του και το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης σύµφωνα µε 

τον πίνακα ο οποίος παρατίθεται ενδεικτικά κατωτέρω: 

Προϋπολογισµός και Χρηµατοδοτικό σχήµα του έργου … 

Κατανοµή χρηµατοδότησης Ποσό (σε €) Ποσοστό (%) 

• Ίδια συµµετοχή   

• Τ.Π. & ∆ανείων   

• Τραπεζικός ∆ανεισµός   

• Συµµετοχή Ελληνικού ∆ηµοσίου   

• Κοινοτικά Κονδύλια   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   

• Μη επιλέξιµες δαπάνες   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ   

 

iv. Αίτηση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη προς το 

Ταµείο για τη χορήγηση δανείου. 

v. Τεχνοοικονοµική µελέτη µε τον προϋπολογισµό του έργου και το υπολογιστικό 

φύλο ετήσιας εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας και το περιβαλλοντικό όφελος 

από την εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος µε το πρόγραµµα Net Metering 

(σύµφωνα µε το τυποποιηµένο υπόδειγµα του ΚΑΠΕ). 

Σηµαντική Σηµείωση: Η µελέτη θα αξιολογείται από το ΚΑΠΕ 

 

2. ∆ικαιολογητικά βιωσιµότητας, ορθολογικής οργάνωσης και 

πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη 

i. Βεβαίωση αρµόδια θεωρηµένη από τον Υπεύθυνο των Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου µε την συνυπογραφή του ∆ηµάρχου, καθώς και τις 

αποφάσεις  του ∆.Σ που ενέκρινε τους απολογισµούς/ισολογισµούς, 

σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α & β και τις υπ’ αριθµ. 

43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 τεύχος Β΄),  45352/9-8-2010 & 

22634/6-6-2012 (ΦΕΚ 1839/Β/11-6-2012) Υπουργικές Αποφάσεις του 



 

Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(Βλέπε Υπόδειγµα Β). 

ii. Ισολογισµοί των τριών τελευταίων ετών θεωρηµένοι από το αρµόδιο 

όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρµόδιο όργανο. 

iii. Απολογισµοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρηµένοι 

από το αρµόδιο όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το 

αρµόδιο όργανο. 

iv. Προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους θεωρηµένος από 

το αρµόδιο όργανο και οι τυχόν αναµορφώσεις αυτού καθώς και η 

απόφαση έγκρισής τους από το αρµόδιο όργανο. 

v. Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι ποσό από τα έσοδά του ίσο µε 

την τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούµενου δανείου δεν θα χρησιµοποιηθεί 

για άλλο σκοπό, αλλά για την οµαλή εξυπηρέτησή του. 

vi. Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι δεν έχει συνάψει δάνειο µε 

άλλο πιστωτικό φορέα ή, βεβαίωση του ιδίου ότι ποσό εκ των νοµίµως 

εκχωρούµενων εσόδων του ίσο µε την τοκοχρεωλυτική δόση του 

αιτούµενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου 

δανειστή, ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του 

αιτούµενου δανείου. 

vii. Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο έχει χορηγήσει τυχόν δάνεια 

στον υποψήφιο δανειολήπτη, στην οποία αναφέρονται το ύψος, το είδος 

του επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, EKT, σταθερό, πλέον ποσοστού περιθωρίου 

κέρδους κ.λπ.), η διάρκεια, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις τους και οι 

παραχωρηθείσες ασφάλειες προς εξασφάλιση των δανείων καθώς και 

προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου της σύµβασης δανείου και της 

σύµβασης εκχώρησης. 

viii. Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη, µε την οποία γνωστοποιεί το 

πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρεί λογαριασµό καθώς και τον αριθµό 

λογαριασµού. 

ix. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (I.K.A.). 

x. Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) και η ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. 



 

xi. Στοιχεία που εµφανίζουν την ορθολογική οργάνωση του φορέα (π.χ την 

υφιστάµενη δοµή των Υπηρεσιών: Τεχνικών και Οικονοµικών. Την 

οργάνωση και λειτουργία τους. Την δυνατότητα τους να παρακολουθούν 

την εκτέλεση του έργου και την εξυπηρέτηση του δανείου. 

 

Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη περί 

αποδοχής των όρων του εγκριθέντος δανείου. 

2. Το αποδεικτικό δηµοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και, 

προκειµένου περί ΟΤΑ, το έγγραφο µε το οποίο ο υποψήφιος δανειολήπτης τη 

κοινοποιεί στην αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

3. Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας 

(προσυµβατικός έλεγχος) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

4. Η σύµβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου/προµήθειας του εξοπλισµού. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Παρέχεται η δυνατότητα, εναλλακτικά µε τις προβλεπόµενες εγγυήσεις που 

κατατίθενται από τον ανάδοχο για την καλή λειτουργία του έργου (κατάθεση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, κατάθεση ισόποσης 

εγγυδοτικής παρακαταθήκης) κατάθεσης ποσοστού του δανείου σε Ανοιχτό 

Καταπιστευτικό Λογαριασµό (escrow account), που θα τηρείται στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και θα αποδίδετε σύµφωνα µε τους όρους της 

σύµβασης που θα συναφθεί για το σκοπό αυτό µεταξύ των ενδιαφερόµενων 

µερών. 

 

 

 

 

 

 



 

              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β 

∆ήµος              .................                                       -  -  20....... 

Οικονοµική Υπηρεσία  ................. 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ  

 
Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α & β και τις  υπ’ αριθµ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 

τεύχος Β΄) & 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Βεβαιώνουµε ότι: 

 1)Τα ετήσια τακτικά έσοδα (**) του ∆ήµου έτους 20.....   ανέρχονται :    €   ………… 

 2)Τα ετήσια τοκοχρεολύσια που καταβάλλει ο ∆ήµος από δάνεια που έχει συνοµολογήσει µε άλλα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα εκτός Τ.Π. & ∆ανείων ανέρχονται                            :     € …………. 

 3) Τα Συνολικά έσοδα & το Συνολικό Χρέος αναλύονται ως εξής: 

    Συνολικό χρέος  20….:  

(*) Συνολικά έσοδα 20…... 

     € ...........   
Μείον 

- Έσοδα της παρ. 4 της υπ΄αρίθµ. 

43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης   : 

€ ................. 

 €                          

 

  

Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις  

 Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις   

    

  

 €  € 

    Συνολικό χρέος  20….: 

(*) Συνολικά έσοδα 20…... 

     € ...........   
Μείον 

- Έσοδα της παρ. 4 της υπ΄αρίθµ. 

43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης   : 

€ ................. 

 € Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις  

 Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις  

    

  

 €  € 

    Συνολικό χρέος  20….: 

 (*) Συνολικά έσοδα 20…... 

     € ...........   
Μείον 

- Έσοδα της παρ. 4 της υπ΄αρίθµ. 

43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης   : 

€ ................. 

 € Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις  

 Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις   

    

  

 €  € 

ΣΥΝΟΛΟ 0 ΣΥΝ. 0 0 

                      

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ        Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 


