ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ.)

Η ΑΝΑΓΚΗ

Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες, οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καλούνται, περισσότερο από ποτέ, να βρουν τους αναγκαίους πόρους
για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία
αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Η
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΑΣ

Το Τ.Π.&Δ., αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.), δύναται να χρηματοδοτήσει, με πολύ
ευνοϊκούς όρους, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α. είτε στο συνολικό
προϋπολογισμό των έργων τους είτε ως ποσοστό της ιδίας συμμετοχής τους σε έργα
ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα συγχρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές.





Αναβάθμιση
δημόσιων
κτιρίων
και
εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων
Δημόσιας Διοίκησης.

Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους του
έργου, από τους πόρους της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)



Πολιτιστική,
κληρονομιά.

Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του
έργου, από πόρους του Τ.Π.& Δ..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



ιστορική

και

αρχιτεκτονική



Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών
δημοσίων χώρων.



Υγεία/Κοινωνική Υποδομή



Στέγαση.



Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις.



Βελτίωση Περιβάλλοντος.

1)

Το συνολικό κόστος των κοινοτικών
κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού
από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του
συνολικού κόστους του έργου.

2) Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 50 εκατ €.

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 ΕΤΕπ-Τ.Π.&Δ.».

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ΕΤΕπ. προσφέρουν:
γρήγορες -ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την υποβολή του φακέλου,

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
Τ.Π.&Δ.

υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως το 100% του κόστους
επένδυσης,
μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 25 έτη (κατά περίπτωση),
δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού
επιτοκίου με προνομιακή τιμολόγηση,
πιστοποίηση / τεχνική βοήθεια ολοκλήρωσης του έργου από την
ΕΕΤΑΑ, Α.Ε. χωρίς κόστος για τους Ο.Τ.Α. (προγραμματική συνεργασία
με Τ.Π.&Δ. το οποίο αναλαμβάνει το κόστος).

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1ο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύνταξη και υποβολή έκθεσης σκοπιμότητας,

Α) ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

περιγραφής και προϋπολογισμού του έργου (Ο.Τ.Α.).

2ο:

Απόφαση αρμόδιου εγκριτικού οργάνου περί της

1. Έντυπο «Pre-allocation request»

αναγκαιότητας σύναψης δανείου (Ο.Τ.Α.).

3ο:

Υποβολή αίτησης στο Τ.Π.&Δ. για προέγκριση

B) ΕΓΚΡΙΣΗ

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

χρηματοδότησης (Ο.Τ.Α.):

3.1 : Υποβολή της αίτησης στην Ευρωπαϊκή

χορήγηση του δανείου από το Τ.Π.&Δ..

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και παρακολούθηση

2. Οριστική μελέτη και οικονομοτεχνική

της (Τ.Π.&Δ.).

μελέτη (όπου απαιτείται).

3.

ισολογισμοί

τριών

(3)

προϋπολογισμού έργου (Ο.Τ.Α.).

Εγκεκριμένοι
τελευταίων ετών.

5ο: Προετοιμασία χρηματοδότησης:

4.

απολογισμοί

τριών

(3)

4ο: Εκπόνηση μελέτης / οριστικοποίηση

5.1 : Διερεύνηση της ύπαρξης ενδιαφέροντος και των

Εγκεκριμένοι
τελευταίων ετών.

όρων δανειοδότησης από τουλάχιστον 3 Πιστωτικά

5. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός τρέχοντος

Ιδρύματα και από το Τ.Π.&Δ. (Ο.Τ.Α.).

έτους.

5.2 : Αξιολόγηση προσφορών και λήψη σχετικής

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

απόφασης από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο (Ο.Τ.Α.).

άλλα Π.Ι.

5.3 : (με την επιλογή του Τ.Π.&Δ. ως
προσφορότερου δανειστή) Υποβολή φακέλου με τα

7.. Ασφαλιστική ενημερότητα.
8. Βεβαίωση φορολογικών στοιχείων Ο.Τ.Α..

δικαιολογητικά χορήγησης δανείου (Ο.Τ.Α.).

9. Νομιμοποιητικά έγγραφα του δανειολήπτη

6ο : Έγκριση ή μη της χρηματοδότησης και καθορισμός

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

των όρων αυτής από το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ. - Ανακοίνωση
απόφασης (Τ.Π.&Δ.):

6.1 : (σε περίπτωση έγκρισης) Αποδοχή των όρων
λήψης του εγκεκριμένου δανείου από το αρμόδιο
εγκριτικό όργανο (Ο.Τ.Α.).

7ο:

Τροποποίηση

προϋπολογισμού

–

Ανάληψη

υποχρέωσης (Ο.Τ.Α.).

8ο : Δημοπράτηση έργου (Ο.Τ.Α.).
9ο : Σύναψη δανείου:
9.1 : Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης
Δανείου στο Τ.Π.&Δ. (Ο.Τ.Α.).

9.2 : Κατάρτιση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το

Γ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α. για την
αποδοχή των όρων του δανείου.

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης της απόφασης
και έγγραφο κοινοποίησης αυτής στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

3. Σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της
προμήθειας.

4. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

τελικό ποσό χρηματοδότησης (Τ.Π.&Δ.).

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

10ο: Υπογραφή δανειακής σύμβασης - Απόδοση δανείου
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (Ο.Τ.Α. – Τ.Π.&Δ).

11ο: Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης έργου από
ΕΕΤΑΑ A.E. (ΕΕΤΑΑ).

Για
εκτενέστερη
ανάλυση
των
απαιτούμενων
δικαιολογητικών
ανά
στάδιο υλοποίησης καθώς και για
υπόδειγμα του πίνακα «Pre-allocation
Request», παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr –
ενότητα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα
ΟΤΑ & Ν.Π.» - «Δάνεια ΕΤΕπ-Τ.Π.&Δ.».

