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

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η δημοσιονομική θέση των Ο.Τ.Α., ως
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική.

ΤΟ

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν ο Ο.Τ.Α. δεν καταφέρει να ισοσκελίσει τον

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

προϋπολογισμό του, δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει τις δαπάνες εκτέλεσης
του προϋπολογισμού και θα οδηγηθεί σε επιτήρηση από το Οικονομικό
Παρατηρητήριο.

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η σημαντική περικοπή των θεσμοθετημένων
επιχορηγήσεων προς τους Δήμους, παρόλη την
απόδοση

σε

λειτουργιών

αυτών
με

νέων

την

εφαρμογή
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της

ύφεσης

της
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διαχείριση

των

υποχρεώσεών του.


Διαχείριση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση
του χρέους.

Οι αυξημένες ανάγκες για τη συντήρηση των



Υποβοήθηση

της

απρόσκοπτης

υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών και την

συνέχισης της οικονομικής λειτουργίας

υποστήριξη

του.
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λειτουργιών.


αδυναμίας

Εξορθολογισμός στη λειτουργία του
Ο.Τ.Α.

δραστηριότητας.


της

Ο.Τ.Α..

Η αδυναμία συγκέντρωσης ή μείωση πολλών
ιδίων εσόδων (δημοτικοί φόροι, εισφορές)

Αντιμετώπιση

ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του

διευρυμένων

προγράμματος «Καλλικράτης».




Οι

κληρονομούμενες

υποχρεώσεις

από

Συνέχιση παροχής υπηρεσιών προς
τους πολίτες.

προηγούμενες Διοικήσεις

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».
Το Τ.Π.&Δ., ως ο κύριος χρηματοδοτικός οργανισμός των Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα,
στηρίζει έμπρακτα τους Δήμους και τις Περιφέρειες παρέχοντας δάνεια με
αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους για την ισοσκέλιση
του προϋπολογισμού τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν το
χρέος τους και να το εξυπηρετούν αξιόπιστα, χωρίς να απειλούνται από

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
Τ.Π.&Δ.

οικονομική κατάρρευση. Προσφέρουμε:
γρήγορες - ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης,
μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 25 έτη (κατά περίπτωση),
δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού
επιτοκίου με προνομιακή τιμολόγηση.
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης χρεών του Τ.Π.&Δ. για την ισοσκέλιση του
προϋπολογισμού σας αποτελεί μία δυνατότητα για να θέσετε τις βάσεις για την
οικονομική εξυγίανση του Δήμου ή της Περιφέρειάς σας, με στόχο την
ανάκαμψη και την δυναμική πορεία προς το μέλλον.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1ο:

Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Τ.Α. ή

αναπομπή από την Περιφέρεια, όπου διαπιστώνεται

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ

αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού (O.T.A.).

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

2ο: Προετοιμασία χρηματοδότησης:

χορήγηση του δανείου από το Τ.Π.&Δ..

2.1: Διερεύνηση της ύπαρξης ενδιαφέροντος και των

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

όρων δανειοδότησης από τουλάχιστον 3 Πιστωτικά

απροθυμία της αγοράς.

Ιδρύματα και από το Τ.Π.&Δ. (O.T.A.).

3.

2.2: Αξιολόγηση προσφορών και λήψη σχετικής

τελευταίων ετών.

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

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

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

ο

Εγκεκριμένοι

ισολογισμοί

τριών

(3)

4. Εγκεκριμένοι απολογισμοί τριών (3)
τελευταίων ετών.

5. Ασφαλιστική ενημερότητα.

δανειστή) Υποβολή φακέλου με τα δικαιολογητικά

6. Βεβαίωση φορολογικών στοιχείων Ο.Τ.Α..

χορήγησης δανείου (O.T.A.).

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα του δανειολήπτη

3:

Έγκριση ή μη της δανειοδότησης 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.).

3.1: (σε περίπτωση έγκρισης) Αποδοχή των όρων

Β) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

λήψης του εγκεκριμένου δανείου από το αρμόδιο

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

εγκριτικό όργανο (O.T.A.).

αποδοχή των όρων του δανείου.

4ο: Σύναψη δανείου (Ο.Τ.Α. –Τ.Π.&Δ.).
4.1 :

Υποβολή

δικαιολογητικών

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης της απόφασης
συνομολόγησης

και έγγραφο κοινοποίησης αυτής στην οικεία

δανείου στο Τ.Π.&Δ. (Ο.Τ.Α.).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

4.2 : Κατάρτιση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το

3.

τελικό ποσό χρηματοδότησης (Τ.Π.&Δ.)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

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

5ο:

Έγκριση

προϋπολογισμού

από

την

4. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης από
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Υπογραφή δανειακής σύμβασης - Απόδοση

δανείου κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (Ο.Τ.Α.
– Τ.Π.&Δ.)

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».

