
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές. 

 Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και 

εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική 

κληρονομιά. 

 Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών 

δημοσίων χώρων. 

 Υγεία/Κοινωνική Υποδομή. 

 Στέγαση. 

 Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 

 Βελτίωση Περιβάλλοντος / Ενέργεια. 

 

 Κάλυψη μέχρι του 100% του κόστους της 

μελέτης. 

 Άρρηκτη σύνδεση της μελέτης με το έργο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η χρηματοδότηση μελετών πρέπει να εμπίπτει 

στους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1α του άρθρου 2 καθώς επίσης και 

στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 169/2013 (ΦΕΚ 

272/Α/13-12-2013). 

 

Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες, οι Ο.Τ.Α. 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. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

Ο.Τ.Α. έχουν αδυναμία χρηματοδότησης ακόμα και των μελετών που απαιτούνται, με 

συνέπεια να καθυστερεί η εκτέλεση των έργων τους και ακόμη χειρότερα να μην 

μπορούν να τα εντάξουν σε κοινοτικά προγράμματα, με αποτέλεσμα να χάνουν 

πολύτιμους πόρους.  

 

Η επιτάχυνση του χρόνου ωρίμανσης των επενδυτικών έργων των Ο.Τ.Α. είναι 

ιδιαίτερα σημαντική γιατί: 

1.  Η δημιουργία επενδύσεων των Ο.Τ.Α. οδηγεί σε τόνωση των τοπικών 

οικονομιών είτε άμεσα, με την ανάληψη μέρους ή όλου του έργου από 

τοπικές επιχειρήσεις, είτε έμμεσα (απασχόληση, παράλληλα οφέλη κ.λπ.) 

ενώ μοχλεύει την αναπτυξιακή διαδικασία. 

2.  Αυξάνεται η πιθανότητα απορρόφησης κοινοτικών και άλλων πόρων (στα 

προγράμματα που προβλέπεται επιχορήγηση). 

3.  Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και του κόστους της μελέτης στα 

προγράμματα επιχορήγησης. 

4.  Η επιτάχυνση εκτέλεσης των νέων έργων βελτιώνει το όφελος του Ο.Τ.Α. 

σε τέτοιο βαθμό που υπερκαλύπτει, στις περισσότερες περιπτώσεις, το 

κόστος της μελέτης.   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η  

ΑΝΑΓΚΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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». 

   

 

  
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ  
       Τ.Π.&Δ. 

http://www.tpd.gr/


 

                                                                                                                       Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1ο: Απόφαση εγκριτικού οργάνου περί της 

αναγκαιότητας σύναψης δανείου  (O.T.A.). 

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

   5.1 : Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης 

δανείου στο Τ.Π.&Δ. (Ο.Τ.Α.). 

   5.2 : Κατάρτιση σχεδίου δανειστικού 

συμβολαίου με το τελικό ποσό χρηματοδότησης  

(Τ.Π.&Δ.).   

   5.3 : Κατάθεσή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

προσυμβατικό έλεγχο (Ο.Τ.Α.). 

6ο: Υπογραφή δανειακής σύμβασης - Απόδοση 

δανείου κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

(Ο.Τ.Α. – Τ.Π.&Δ). 

 

Α) ΕΓΚΡΙΣΗ 

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

χορήγηση δανείου από το Τ.Π.&Δ.. 

Για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση 

και την εκτέλεση έργων απαιτείται επιπλέον: 

- Απόφαση εγκριτικού οργάνου ανάθεσης 

της μελέτης (O.T.A.).   

- Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης εάν 

υπάρχει. 

- Έγγραφο του Ο.Τ.Α. για το αν έχει δοθεί 

προκαταβολή και το ύψος της.    

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

την απροθυμία της αγοράς. 

3. Εγκεκριμένοι ισολογισμοί τριών (3) 

τελευταίων ετών. 

4. Εγκεκριμένοι απολογισμοί τριών (3) 

τελευταίων ετών. 

5. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός τρέχοντος 

έτους. 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

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

άλλα Π.Ι.  

8. Βεβαίωση φορολογικών στοιχείων Ο.Τ.Α.. 

9. Νομιμοποιητικά έγγραφα του 

δανειολήπτη (πχ. Πράξη ίδρυσης, Φ.Ε.Κ. 

σύστασης κ.λπ.). 

 

 

Β) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης 

από το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ..  

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

την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης της 

μελέτης. 

3. Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. 

 

 

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/

