
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ Τ.Π.&Δ. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Εκτέλεση έργων υποδομής για την 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων 

γενικού συμφέροντος, με ή χωρίς τη σύμπραξη 

του ιδιωτικού τομέα καθώς και η εκπόνηση 

μελετών για την ωρίμανση και την εκτέλεση 

αυτών.   

2. Προμήθεια ή μίσθωση μηχανημάτων και 

εξοπλισμού για την εξ ιδίων εκτέλεση των 

έργων.  

3. Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις 

ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων. 

4. Εξυγίανση των ΟΤΑ, των συνδέσμων, ενώσεων 

και νομικών προσώπων των ΟΤΑ 

I. Αναχρηματοδότηση 

II. Ισοσκέλιση προϋπολογισμού.  

5. (Για τους φορείς της περίπτωσης ε) Εκτέλεση 

έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη της 

χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος με 

σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

 

 

Το Τ.Π.&Δ. δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2013, να χρηματοδοτήσει, 

μέσω δανείων, με πολύ ευνοϊκούς όρους, α) τους Ο.Τ.Α. β) τους συνδέσμους και τις 

ενώσεις αυτών γ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) αυτών δ) τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και ε) δημόσιους φορείς, όπως αυτοί νοούνται 

στη διάταξη του άρθρ. 1 του Ν.3389/2005 (Α΄/232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα».  

Οι περισσότερες ανάγκες προβλέπονται και χρηματοδοτούνται από το πλαίσιο 

συνεργασίας ΕΤΕπ - Τ.Π.&Δ. Για όσες, δε, περιπτώσεις χρηματοδότησης δεν είναι 

επιλέξιμες από το χρηματοδοτικό σχήμα ΕΤΕπ – Τ.Π.&Δ., δύναται να χρηματοδοτούνται 

από ιδίους πόρους του Τ.Π.&Δ. 

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Τ.Π.&Δ. προσφέρουν:  

 γρήγορες -ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης, 

 υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως το 100% του προϋπολογισμού 

του έργου ή σε περίπτωση έργου ΣΔΙΤ, έως το 30% του 

προϋπολογισμού του προς εκτέλεση έργου, 

 μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου (κατά περίπτωση), 

 δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού 

επιτοκίου με  προνομιακή τιμολόγηση. 

 

1. Κοιμητήρια, αποτεφρωτήρια. 

2. Σφαγεία. 

3. Απαλλοτριώσεις, άρρηκτα συνδεδεμένες με το 

έργο. 

4. Προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας. 

5. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. 

6. Προμήθεια μεταφορικών μέσων. 

7. Μελέτες ωρίμανσης έργων άρρηκτα 

συνδεδεμένων με το έργο. 
 
 

Επισήμανση: Η χρηματοδότηση δανείου για έργα 

και προμήθειες τα οποία δεν προβλέπονται 

ρητώς στο Π.Δ.169/2013 αλλά, ωστόσο, εμπίπτουν 

στους σκοπούς δανειοδότησης είναι δυνατή, 

εφόσον συντρέχει απροθυμία της αγοράς. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α. & ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΤΕπ - 

Τ.Π.&Δ.   

 

ΤΙ  
ΙΣΧΥΕΙ 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

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».  

 «Οι Υπηρεσίες μας»-«Δάνεια σε Ν.Π.». 

   

 
  
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ  
       Τ.Π.&Δ. 

http://www.tpd.gr/


 

         Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο: Απόφαση εγκριτικού οργάνου 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 

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

2.2: Αξιολόγηση προσφορών και λήψη σχετικής 

απόφασης από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο (O.T.A.). 

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

δανειστή) Υποβολή φακέλου με τα δικαιολογητικά 

χορήγησης δανείου (O.T.A.). 

3ο: Έγκριση ή μη της δανειοδότησης και καθορισμός 

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

Ανακοίνωση απόφασης (Τ.Π.&Δ.). 

3.1: (σε περίπτωση έγκρισης) Αποδοχή των όρων λήψης 

του εγκεκριμένου δανείου από το αρμόδιο εγκριτικό 

όργανο  (O.T.A.). 

4ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού – Ανάληψη 

υποχρέωσης (O.T.A.). 

5ο: Δημοπράτηση έργου (O.T.A.). 

6ο: Σύναψη δανείου (Ο.Τ.Α. –Τ.Π.&Δ.): 

6.1 : Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης δανείου 

στο Τ.Π.&Δ. (Ο.Τ.Α.). 

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

6.3 : Κατάθεσή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

προσυμβατικό έλεγχο (Ο.Τ.Α.). 

7ο: Υπογραφή δανειακής σύμβασης - Απόδοση δανείου 

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

Τ.Π.&Δ). 

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ 

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

χορήγηση δανείου από το Τ.Π.&Δ. . 

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

απροθυμία της αγοράς. 

3. Οριστικές μελέτες και θεωρημένες 

οικονομοτεχνικές μελέτες (ανάλογα με την 

κατηγορία του έργου και όπου αυτό 

απαιτείται). 

4. Εγκεκριμένοι ισολογισμοί τριών (3) 

τελευταίων ετών. 

5. Εγκεκριμένοι απολογισμοί τριών (3) 

τελευταίων ετών. 

6. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός τρέχοντος 

έτους. 

7. Βεβαίωση Ο.Τ.Α. για σύναψη δανείων με άλλα 

Π.Ι..  

8. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

9. Βεβαίωση φορολογικών στοιχείων Ο.Τ.Α.. 

10. Νομιμοποιητικά έγγραφα του δανειολήπτη 

(πχ. Πράξη ίδρυσης , Φ.Ε.Κ. σύστασης κ.λπ.). 

 

Β) 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 ή της μελέτης. 

4. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

 

Για εκτενέστερη ανάλυση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά στάδιο, παρακαλούμε απευθυνθείτε 

στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr – ενότητα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.» - 

«Δάνεια Π.Δ. 169/2013».  

http://www.tpd.gr/

