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ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσµίας έως 31-12-2018 για την υποβολή 

προτάσεων ένταξης µελετών Ο.Τ.Α. στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 

“Επιχορήγηση µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων υποδοµής ή έργων 

γενικού συµφέροντος σε αυτούς.”». (Α΄∆ράση) . 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι, 

 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 

λαµβάνοντας υπόψη  : 

 

1. Το άρθρο 73 του Ν.4445/2016 µε το οποίο θεσπίστηκε η δυνατότητα 

επιχορήγησης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων «µε σκοπό την εκπόνηση µελετών για την 

ωρίµανση και εκτέλεση έργων υποδοµής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε 

αυτούς». 

2. Την υπ’ αριθµό 2/35374/∆Π∆Α/2-6-2017 (ΦΕΚ Β΄2049/14.06.2017) 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε την οποία 

καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις µε τις οποίες καθίστανται ∆ικαιούχοι οι ∆ήµοι 

της χώρας µε µόνιµο πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι 

Ορεινοί ∆ήµοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), άνω των 10.000 κατοίκων, συνολικά 

82 ∆ήµοι  και ρυθµίστηκαν όλα τα ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την 

εφαρµογή της διάταξης. (Α’ ∆ράση)   

3. Την υπ’ αρ. 3619/11/27-7-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Τ.Π. και ∆ανείων µε την οποία εγκρίθηκε : α) ο Οδηγός 



Εφαρµογής του χρηµατοδοτικού προγράµµατος  «Επιχορήγηση µελετών 

ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.», β) η Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων ένταξης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα, γ) το Υπόδειγµα Αίτησης 

Χρηµατοδότησης, και δ) το Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου, που έχουν συνταχθεί 

από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Τεχνικό Σύµβουλο του  Τ. Π. και ∆ανείων, σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 2/35374/∆Π∆Α/2-6-2017 Κοινής Απόφασης 

Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 73 του ν. 4445/2016», 

4. Τις µέχρι σήµερα υποβληθείσες προτάσεις ∆ήµων για ένταξη µελετών στο 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, του οποίου η προθεσµία λήγει την 31-10-2018. 

5. Τη διαπιστωµένη ανάγκη παράτασης της προθεσµίας υποβολής προτάσεων 

ένταξης µελετών Ο.Τ.Α. στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µέχρι 31-12-2018, 

προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα και στους λοιπούς δικαιούχους του 

Προγράµµατος να συµµετάσχουν στο χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα,  

 

Ενέκρινε, µε την υπ΄αριθµ. 3660/6/27-9-2018 απόφασή του, την  

παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων ένταξης µελετών 

Ο.Τ.Α. στην Α’ ∆ράση του χρηµατοδοτικού προγράµµατος 

“Επιχορήγηση µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων υποδοµής ή έργων 

γενικού συµφέροντος σε αυτούς.”» µέχρι 31-12-2018, για τους 82 

δικαιούχους, που δεν έχουν ενταχθεί εν όλω ή εν µέρει σε αυτό, σύµφωνα µε 

την προβλεπόµενη διαδικασία που σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί µε 

προηγούµενο έγγραφό µας. 
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