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ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Δ/ΝΣΗ (Δ7) ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. Ν.Π.& ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. 

Ακαδημίας 40, Τ.Κ. 10174 Αθήνα 
 

Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση έργων 

της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Ο.Τ.Α από πόρους του  Τ.Π. &  Δανείων, με 

αναλογική εφεξής εφαρμογή των όρων χρηματοδότησης που αφορούσαν στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΕΤΕπ – ΤΠΔ σε περιπτώσεις Ο.Τ.Α. A’ και  Β’ βαθμού που δανειοδοτούνται  από πόρους του 

Τ.Π. και Δανείων για έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, 

όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ.  3505/7/12-12-2013 και 3617/6-7-2017 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.  3712/7Β/25-6-2020 απόφαση 

του  Δ.Σ. του  Τ.Π. & Δανείων. 

Α) ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

1 
Υποβολή αιτήματος του Δήμου στο Τ. Π. & Δ. για τον έλεγχο  επιλεξιμότητας του έργου και προσφορά 

όρων χρηματοδότησης. 

2 Δημοσιότητα Δανείου (προσφορές και από άλλα τρία πιστωτικά ιδρύματα).  

3 
Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Οδοφωτισμού των ΟΤΑ και Υπολογιστικό Φύλλο (σύμφωνα 

με τυποποιημένο υπόδειγμα). 

4 Αξιολόγηση τεχνικοοικονομικής μελέτης από Κ.Α.Π.Ε. 

5 Υποβολή των δικαιολογητικών δανειοδότησης από το Δήμο στο Τ. Π. & Δ.  

6 Αξιολόγηση αιτήματος δανειοδότησης. 

7 Έγκριση χορήγησης δανείου από το Δ.Σ. του Τ. Π. & Δ. 

7.1 Ανακοίνωση όρων έγκρισης χορήγησης δανείου από το Δ.Σ. του Τ. Π. & Δ. 

8 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή των όρων λήψης του εγκεκριμένου δανείου.   

9 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.  

9.1 Έλεγχος τευχών δημοπράτησης από το Κ.Α.Π.Ε [υποχρεωτικά].    

9.2 
Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Δημοσίευση Διαγωνισμού Προμήθειας (από αρμόδια όργανα του 

Δήμου). 

9.3 Κατακύρωση Διαγωνισμού.  

9.4 Υπογραφή Σύμβασης (Δήμου & Αναδόχου).  

10 Υποβολή δικαιολογητικών συνομολόγησης προς Τ. Π. & Δ.  

11 
Σύνταξη σχεδίου δανειακής σύμβασης από το Τ. Π. & Δ. και αποστολή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

προσυμβατικό έλεγχο.  

12 Υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ Τ. Π. & Δ. και Δήμου. 

13 

Επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση των φωτεινών χαρακτηριστικών των φωτιστικών σωμάτων και της 

ισχύος του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Κατά την παραλαβή του εγκατεστημένου εξοπλισμού θα 

διεξαχθούν μετρήσεις ισχύος και φωτεινότητας σε κάθε ξεχωριστό τύπο φωτιστικού σώματος που 

αντικαθίσταται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [ΚΑΠΕ].   

14 Υποβολή δικαιολογητικών εκταμίευσης.  

15 

Παρακολούθηση του έργου μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του   εγκατεστημένου 

εξοπλισμού. Η παρακολούθηση αποσκοπεί στην εξακρίβωση της εξοικονόμησης ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ετήσια βάση μέσω ελέγχου λογαριασμών ΦΟΠ, ωρών και συνθηκών 

λειτουργίας, κτλ. 



 

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: 

1 α) 

Απόφαση του Ο.Τ.Α.για τη χορήγηση δανείου στην οποία θα αναφέρεται το ποσό, το επιτόκιο, 

η διάρκεια, ο σκοπός του και το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης σύμφωνα με τον πίνακα 

που παρατίθεται ενδεικτικά κατωτέρω: 

 Προϋπολογισμός και Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου … 

 Κατανομή χρηματοδότησης Ποσό (σε €) Ποσοστό (%) 

 Ίδια συμμετοχή     

 
Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων     

 Τραπεζικός Δανεισμός     

 
Συμμετοχή Ελληνικού 

Δημοσίου     

 Κοινοτικά Κονδύλια     

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ     

 Μη επιλέξιμες δαπάνες     

 
Συνολικός Προϋπολογισμό  

Επένδυσης     

1 β) 

 

Στην ως άνω απόφαση θα πρέπει να προκύπτει και η αιτιολογία απροθυμίας της αγοράς για 

χρηματοδότηση του έργου. 

 

Aπροθυμία θεωρείται ότι συντρέχει εάν τρία (3) εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν αρνηθεί 

να δανειοδοτήσουν τον υποψήφιο δανειολήπτη ή δέχονται να τον δανειοδοτήσουν υπό όρους 

που απαγορεύουν ή παρακωλύουν ουσιωδώς την εκτέλεση του έργου. Δεν συνιστά απροθυμία 

της αγοράς η μη χορήγηση δανείου λόγω της οικονομικής κατάστασης του υποψήφιου 

δανειολήπτη.  

 

2 

Τεχνοοικονομική μελέτη με τον προϋπολογισμό του έργου και το υπολογιστικό φύλο 

ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού (σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα του ΚΑΠΕ), 

θεωρημένη από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη.  

Η μελέτη αξιολογείται από το ΚΑΠΕ. 

 

 

Σημείωση:  

Σας γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνεργάζεται, βάσει 

προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προκειμένου 

να συμβάλει στην πραγματοποίηση των επενδύσεων της ενεργειακής αναβάθμισης του 

οδοφωτισμού με ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομικό όφελος για τους Δήμους. Στο πλαίσιο της 

προγραμματικής σύμβασης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρέχει στους Ο.Τ.Α. 

(προτυποποιημένη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης κλπ.), ώστε τα επενδυτικά τους σχέδια για 

ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού να καταστούν επιλέξιμα δανειοδότησης 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 

 

 

Α/Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ BΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

1 

Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο όργανο καθώς και οι 

αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο. Οι ισολογισμοί να αποστέλλονται  και σε 

μορφή excel (όχι σε PDF), στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.anagnostopoulos@tpd.gr. 



 

2 
Απολογισμοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών θεωρημένοι από το αρμόδιο 

όργανο καθώς και οι αποφάσεις έγκρισής τους από το αρμόδιο όργανο. 

3 

Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους θεωρημένος από το αρμόδιο όργανο 

και οι τυχόν αναμορφώσεις αυτού καθώς και η απόφαση έγκρισής τους από το αρμόδιο 

όργανο. 

 

α] Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη ότι ποσό από τα έσοδά του ίσο με την 

τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούμενου δανείου δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, αλλά 

για την ομαλή εξυπηρέτησή του. 

4 

β] Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη που να προκύπτει αν έχει συνάψει δάνειο με άλλο 

πιστωτικό φορέα και  ότι ποσό εκ των νομίμως εκχωρούμενων εσόδων του ίσο με την 

τοκοχρεωλυτική δόση του αιτούμενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ 

άλλου δανειστή, ούτε θα συμβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του αιτούμενου 

δανείου. 

 
γ] Βεβαίωση του υποψηφίου δανειολήπτη, με την οποία γνωστοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα στο 

οποίο τηρεί λογαριασμό,   τον αριθμό λογαριασμού και τα υπόλοιπα αυτών. 

 
δ] Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. 

στην οποία υπάγεται. 

5 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ). 

6 

Εάν έχει δάνεια από άλλο πιστωτικό ίδρυμα βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος,  στην οποία 

αναφέρονται το ύψος, το είδος του επιτοκίου (π.χ. EURIBOR, EKT, σταθερό, πλέον ποσοστού 

περιθωρίου κέρδους κ.λπ.), η διάρκεια, οι ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις τους και οι 

παραχωρηθείσες ασφάλειες προς εξασφάλιση των δανείων καθώς και προσκόμιση 

επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης δανείου και της σύμβασης εκχώρησης. 

7 

Στοιχεία που εμφανίζουν την ορθολογική οργάνωση του φορέα (π.χ την υφιστάμενη δομή των 

Υπηρεσιών: Τεχνικών και Οικονομικών. Την οργάνωση και λειτουργία τους. Την δυνατότητα 

τους να παρακολουθούν την εκτέλεση του έργου και την εξυπηρέτηση του δανείου. 

 

 

Α/Α 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1 
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υποψηφίου δανειολήπτη περί αποδοχής των 

όρων του εγκριθέντος δανείου 

2 

Το αποδεικτικό δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και, προκειμένου περί 

ΟΤΑ, το έγγραφο με το οποίο ο υποψήφιος δανειολήπτης τη κοινοποιεί στην αρμόδια 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

3 
Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας (προσυμβατικός 

έλεγχος) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

4 Η σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου/προμήθειας του εξοπλισμού. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Παρέχεται η δυνατότητα, εναλλακτικά με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις που κατατίθενται από τον 

ανάδοχο για την καλή λειτουργία του έργου (κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας, κατάθεση ισόποσης εγγυοδοτικής παρακαταθήκης) κατάθεσης ποσοστού του δανείου σε 

Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό (escrow account), που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων και θα αποδίδεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί για το σκοπό 

αυτό μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.  


