ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι

Η ΑΝΑΓΚΗ

είναι

οι

ελλείψεις

απορριμματοφόρα,

και

η

σάρωθρα,

παλαιότητα
γερανοί,

υποδομών

φορτωτές,

καθαριότητας,

κάδοι

κ.λπ.

που

όπως
έχουν

ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να είναι
οικονομικά ασύμφορη και ρυπογόνα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ

Τα υπάρχοντα παλαιά απορριμματοφόρα και
μηχανήματα καθαριότητας:
 έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος (συχνές
βλάβες, συνεχή ανάγκη ανταλλακτικών, υψηλή
κατανάλωση καυσίμων κ.λπ.)
 ευθύνονται για τη μη εύρυθμη λειτουργίας
της υπηρεσίας καθαριότητας (π.χ. αλλαγές
δρομολογίων λόγω συχνών βλαβών)
 επιβαρύνουν το περιβάλλον
 προκαλούν ιδιαίτερη ηχητική όχληση
 η ασφαλιστική δαπάνη είναι ιδιαίτερα
υψηλή.
Οι υφιστάμενοι κάδοι απορριμμάτων:
 γεμίζουν πολύ γρήγορα με κίνδυνο να
υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα, λόγω
της χαμηλής χωρητικότητάς τους
 κατά τη θερινή περίοδο, συχνά αναδύονται
δυσάρεστες οσμές,
 είναι αντιαισθητικοί και πηγή μολύνσεων.

Α) Αγορά νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας διαφόρων μεγεθών με σκοπό:
 την ανανέωση / συμπλήρωση του στόλου και
 την ορθολογικοποίηση / ελαχιστοποίηση των
δρομολογίων.
Β) Αγορά υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε
επιλεγμένα σημεία με σκοπό:
 την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας
 τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης
 την τήρηση όρων υγιεινής και καθαριότητας
 την ορθολογικοποίηση της αποκομιδής.
Γ) Αγορά νέων σαρώθρων, τεμαχιστών, φορτωτών
και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας
τα οποία συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με τον
στόλο των απορριμματοφόρων και λοιπού
εξοπλισμού με σκοπό:
 τη βελτίωση και επιτάχυνση της περισυλλογής των
απορριμμάτων
 τον περιορισμό της όχλησης των κατοίκων
 τη μείωση του κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες, 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».

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
Τ.Π.&Δ.

Αξιοποιείστε το πρόγραμμα και ανανεώστε τις υποδομές καθαριότητας του
Δήμου σας για μια όμορφη, καθαρή και σύγχρονη πόλη που σέβεται το
περιβάλλον και τους κατοίκους της.
 Καλύψτε το κόστος της επένδυσης από την εξοικονόμηση του κόστους των
services και των καυσίμων.
 Μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέχρι 50%.
 Μηδενισμός κόστους συντήρησης τα πρώτα χρόνια και αρκετά μειωμένο
στη συνέχεια.
Τα δάνεια του Τ.Π. & Δ. για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας προσφέρουν:
 Γρήγορες – ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης εντός 15 ημερών από την
υποβολή του φακέλου.
 Διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 10 έτη.
 Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου
με προνομιακή τιμολόγηση.
 Χρηματοδότηση μέχρι το 100% της επένδυσης.

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΒΗΜΑΤΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ο

1:

Σύνταξη και υποβολή έκθεσης σκοπιμότητας,

περιγραφής και προϋπολογισμού της προμήθειας

(Ο.Τ.Α.).

2ο:

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ

1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α. :
Ι. για την απροθυμία της αγοράς,

Απόφαση αρμόδιου εγκριτικού οργάνου περί της

ΙΙ. για τη χορήγηση του δανείου από το

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

Τ.Π.&Δ..

3ο:

2.

Τεχνική έκθεση και ενδεικτικός προϋπολογισμός

Εγκεκριμένοι

ισολογισμοί

τριών

(3)

των προμηθειών αρμόδια θεωρημένος.

τελευταίων ετών.

4ο: Προετοιμασία χρηματοδότησης:

3. Εγκεκριμένοι απολογισμοί τριών (3)

4.1 : Διερεύνηση της ύπαρξης ενδιαφέροντος και των

τελευταίων ετών.

όρων δανειοδότησης από τουλάχιστον 3 Πιστωτικά

4. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός τρέχοντος

Ιδρύματα και από το Τ.Π. & Δ. (Ο.Τ.Α.).

έτους.

4.2 : Αξιολόγηση προσφορών και λήψη σχετικής
απόφασης από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο (Ο.Τ.Α.).
4.3: Απόφαση από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο
σχετικά με την απροθυμία της αγοράς (O.T.A.).
4.4 : Υποβολή φακέλου με τα δικαιολογητικά
χορήγησης δανείου (Ο.Τ.Α.).

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

5ο : Έγκριση της χρηματοδότησης και καθορισμός των

άλλα Π.Ι..

6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Βεβαίωση φορολογικών στοιχείων Ο.Τ.Α..
8. Νομιμοποιητικά έγγραφα του δανειολήπτη
(πχ. Πράξη ίδρυσης , Φ.Ε.Κ. σύστασης κλπ).

όρων αυτής από το Δ.Σ. του Τ.Π.& Δ. - Ανακοίνωση
Β) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

απόφασης (Τ.Π.& Δ.).

5.1 : Αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριμένου
δανείου από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο

αποδοχή των όρων του δανείου.

(Ο.Τ.Α.).

6ο :

Τροποποίηση

1. Απόφαση αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α. για την
2. Αποδεικτικό δημοσίευσης της απόφασης

προϋπολογισμού

–

Ανάληψη

υποχρέωσης (Ο.Τ.Α.).

7ο : Δημοπράτηση προμήθειας (Ο.Τ.Α.).
8ο : Σύναψη δανείου:
8.1 : Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης
δανείου στο Τ.Π.& Δ. (Ο.Τ.Α.).
8.2 : Κατάρτιση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το
τελικό ποσό χρηματοδότησης (Τ.Π. & Δ.).
8.3 : Κατάθεσή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο (Ο.Τ.Α.).

9ο: Υπογραφή δανειακής σύμβασης - Απόδοση δανείου
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (Ο.Τ.Α. - Τ.Π.& Δ.).

και έγγραφο κοινοποίησης αυτής στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

3. Σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.
4. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

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

