∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο πρόγραµµα στήριξης του Τ.Π.&∆ανείων προς τους µικρούς ∆ήµους µε
τεχνικό σύµβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση
των επενδυτικών τους προγραµµάτων
12 Ιουλίου 2017
Στόχος κάθε τοπικής κοινωνίας είναι η βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας της, όραµα που
επιτυγχάνεται µέσω της υιοθέτησης πρωτοβουλιών και δράσεων που διασφαλίζουν την
κοινωνική συνοχή, ενισχύουν υφιστάµενες ή καθιερώνουν νέες κοινωνικές δοµές και
δηµιουργούν συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες
για το σκοπό αυτό υποδοµές. Το Τ.Π. & ∆ανείων, αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στηρίζει έµπρακτα, για ακόµα µία φορά, το αναπτυξιακό όραµα των Ο.Τ.Α.,
επιχορηγώντας µέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασµού (escrow account) τους ∆ήµους
της χώρας µε µόνιµο πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων καθώς και τους ορεινούς ∆ήµους
ανεξαρτήτως πληθυσµού

για την εκπόνηση µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων

υποδοµής ή έργων γενικού δηµοτικού συµφέροντος.
Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση το Τ.Π. & ∆ανείων επιχορηγεί την εκπόνηση µελετών και το
κόστος υπηρεσιών για την ωρίµανση των έργων των µικρών νησιωτικών και όλων των
ορεινών ∆ήµων της χώρας που, µέχρι σήµερα, αντιµετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες για να
υλοποιήσουν ακόµη και στοιχειώδη

επενδυτικά προγράµµατα, λόγω έλλειψης των

κατάλληλων υποδοµών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και
περιορισµένων πόρων χρηµατοδότησης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Π. & ∆ανείων ανέλαβε την πρωτοβουλία και υπέγραψε σήµερα Τετάρτη,
12 Ιουλίου 2017, διά του εκπροσώπου της, κου Βαρλαµίτη Κωνσταντίνου, Προέδρου ∆.Σ.,
Προγραµµατική Σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), θεσµοθετηµένο τεχνικό και επιστηµονικό σύµβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και λοιπών φορέων της Κεντρικής ∆ιοίκησης, εκπροσωπούµενη αντίστοιχα από τον κ.
Γκοτσόπουλο Θεόδωρο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, µε αντικείµενο την υποστήριξη της ως άνω
δράσης επιχορήγησης των ∆ήµων από το Τ.Π. & ∆ανείων.
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναλαµβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συµβούλου του Τ.Π. & ∆ανείων,
για την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης και µεταξύ άλλων αναλαµβάνει:

•

τη σύνταξη του Κανονιστικού Πλαισίου του προγράµµατος επιχορήγησης και του
σχετικού Οδηγού εφαρµογής

•

την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιµασίας υποβολής της
αίτησης για την ένταξη στο πρόγραµµα επιχορήγησης έως και την ολοκλήρωση του
έργου (help desk)

•

τη σύνταξη και υποβολή στο Τ.Π. & ∆ανείων σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της
πρότασης.

Η συνεργασία Τ.Π. & ∆ανείων και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιβεβαιώνει, για άλλη µια φορά, τον ρόλο του
Ταµείου ως κρίσιµου χρηµατοδοτικού µοχλού ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο καθώς και το
όραµα αυτού για µία υγιή και συνεχώς αναπτυσσόµενη τοπική κοινωνία.

