ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ Τ.Π.&Δ.

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δυο από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α είναι η

ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

δυσχέρεια εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων και η περιορισμένη
ρευστότητα με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση
των δραστηριοτήτων τους.



Η σημαντική περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με τη μείωση πολλών ιδίων εσόδων (δημοτικοί
φόροι, εισφορές).

ΟΙ
ΑΙΤΙΕΣ



Οι αυξημένες ανάγκες των Δήμων σε πόρους προς εκπλήρωση των σκοπών
τους.



Η αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών
δομών (παιδικοί σταθμοί, κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία, Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, συσσίτια κ.λπ.) για τη στήριξη των
οικονομικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΑΣ

Οι Ο.Τ.Α. και ειδικά όσοι καταβάλουν σχετικά υψηλές ετήσιες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις

μπορούν

να

ενισχύσουν

τη

ρευστότητά

τους

μέσω

της

αναχρηματοδότησης με προνομιακούς όρους των ήδη συναφθέντων δανείων
τους από το Τ.Π.& Δ.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα
στελέχη της Δ/νσης Δανείων Ν.Π.(Δ7) του Τ.Π.&Δ. ή στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr –
ενότητα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.» - «Δάνεια Π.Δ. 169/2013».

Τα δάνεια του Τ.Π.& Δ. για αναχρηματοδότηση οφειλών προσφέρουν:
γρήγορες - ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης
μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 25 έτη (κατά περίπτωση)
δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
Τ.Π.&Δ.

επιτοκίου με προνομιακή τιμολόγηση.
Αξιοποιώντας το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του Τ.Π.& Δ. εξασφαλίζετε:


μειωμένο επιτόκιο



μεγαλύτερη διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου



καταβολή χαμηλότερης μηνιαίας δόσης



ενίσχυση

ρευστότητας

για

τη

χρηματοδότηση

αναπτυξιακών

πρωτοβουλιών και επενδύσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου σας.

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1ο:

Απόφαση

Δημοτικού

Συμβουλίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

περί

της

αναγκαιότητας σύναψης δανείου (O.T.A.).

2ο: Προετοιμασία χρηματοδότησης:
2.1: Διερεύνηση της ύπαρξης ενδιαφέροντος και των
όρων δανειοδότησης από τουλάχιστον 3 Πιστωτικά

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ

1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α. για:
Ι. τη χορήγηση του δανείου
αναχρηματοδότησης προς εξυγίανση
ΙΙ. την απροθυμία της αγοράς.

Ιδρύματα και από το Τ.Π.& Δανείων (O.T.A.).

2.2: Αξιολόγηση προσφορών και λήψη σχετικής
απόφασης από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο (O.T.A.).

2. Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Οικονομικής

2.3: Απόφαση από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο
σχετικά με την απροθυμία της αγοράς (O.T.A.) .

3.

2.4: (με την επιλογή του Τ.Π. & Δ. ως προσφορότερου

4. Εγκεκριμένοι απολογισμοί τριών (3)

Αποκατάστασης.
Εγκεκριμένοι

ισολογισμοί

τριών

(3)

τελευταίων ετών.

δανειστή) Υποβολή φακέλου με τα δικαιολογητικά

τελευταίων ετών.

χορήγησης δανείου (O.T.A.).

5. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός τρέχοντος

3ο:

Έγκριση της δανειοδότησης και καθορισμός των

έτους.

όρων αυτής από το Δ.Σ. του Τ.Π.& Δ.- Ανακοίνωση

6. Βεβαίωση Ο.Τ.Α. για σύναψη δανείων με

απόφασης (Τ.Π.&Δ.).

άλλα Π.Ι.

3.1: Αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριμένου
δανείου από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο (O.T.A.).
ο

4 : Σύναψη δανείου (Ο.Τ.Α. –Τ.Π.&Δ.):

7. Ασφαλιστική ενημερότητα.
8. Βεβαίωση φορολογικών στοιχείων Ο.Τ.Α.
9. Νομιμοποιητικά έγγραφα του δανειολήπτη

4.1 : Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης δανείου
στο Τ.Π.& Δανείων (Ο.Τ.Α.).

(πχ. Πράξη ίδρυσης , Φ.Ε.Κ. σύστασης κλπ).

4.2 : Κατάρτιση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το
τελικό ποσό χρηματοδότησης (Τ.Π.&Δ.).

1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α. για την

4.3 : Κατάθεσή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο (Ο.Τ.Α.).

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης της απόφασης

ο

5:

Υπογραφή δανειακής σύμβασης - Απόδοση

Β) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
αποδοχή των όρων του δανείου.
και έγγραφο κοινοποίησης αυτής στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

δανείου κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (Ο.Τ.Α.

3. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης από

– Τ.Π.&Δ).

το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για εκτενέστερη ανάλυση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά στάδιο καθώς και για σχέδιο του
Προγράμματος Οικονομικής Αποκατάστασης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του
Ταμείου www.tpd.gr – ενότητα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.» - «Δάνεια Π.Δ. 169/2013».

