ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2.000.000.000,00€

ΣΤΟΧΟΙ

Η
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥ
Τ.Π.&Δ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2018-2022

α) H οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, β) η βελτίωση των βασικών υποδομών
των δήμων, γ) η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων
της προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς
και προστασίας από φυσικές καταστροφές και δ) η άρση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης.
Το Τ.Π.&Δ., σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, σχεδίασε και υλοποιεί ένα
ειδικό πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι», ύψους 2 δις ΕΥΡΩ, με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων,
στους παρακάτω δικαιούχους και τους κάτωθι άξονες προτεραιότητας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης.
 Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών
υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των
λυμάτων.
 Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με
κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για τον σκοπό
αυτό.
 Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.
 Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής
οδοποιίας.
 Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης
δημοτικών κτιρίων.
 Μελέτες για τοπικά χωρικά σχέδια (νόμος 4447/2016)

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)
Α΄ και Β΄ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης-Αποχέτευσης και οι Σύνδεσμοι
Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι







Η σκοπιμότητα
Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός
χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων
Η ωριμότητα υλοποίησης
Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

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.» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1.

ΓΙΑΤΙ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι

Τα κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης των
δανείων, ακόμα και εντός της περιόδους χάριτος, καλύπτονται από το εθνικό ή
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
χωρίς καμμιά επιβάρυνση των Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση της ορθής και
σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος αλλά και των λοιπών
προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθ. 8 της υπ΄ αριθμ.
30595/09-05-2019 ΚΥΑ.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
1ο: Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΟ
για την

Υποβολή φακέλου πρότασης από τους δυνητικούς

δικαιούχους.

3ο: Ένταξη των έργων/προμηθειών στο Πρόγραμμα

με

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ Τ.Π. & Δ.
1ο: Έγκριση δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Τ.Π.&Δ.

και

των

όρων

δανειοδότησης

1. Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών για την
ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.

2ο:

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

(ποσό

B) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.

Απόφαση έγκρισης δανείου
Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π &Δ.

από

το

2. Απόφαση του Δημοτικού / Περιφερειακού /
Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από
πίνακες με στοιχεία του έργου στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών για :

χρηματοδότησης, επιτόκιο, διάρκεια, έξοδα). (Τ.Π.&Δ.)

α) αποδοχή των όρων του δανείου

2ο:

β) εκχώρηση εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου
προς το Τ.Π.&Δ. σε περίπτωση μη ορθής και
σύννομης
χρήσης
των
πόρων
του
προγράμματος

Ανακοίνωση της Απόφασης του Τ.Π.&Δ. στον

δικαιούχο (Τ.Π.&Δ.)

3ο:

Λήψη Απόφασης από το αρμόδιο όργανο του

δικαιούχου για την αποδοχή των όρων δανειοδότησης.
Δυνατότητα του δικαιούχου για την δημοπράτηση του

3. Αποδεικτικό δημοσίευσης (εις διπλούν) της

4ο: Κατάρτιση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για

παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το
έγγραφό κοινοποίησης αυτής (εις διπλούν)
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (Τ.Π.&Δ.)

4. Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον

έργου (Ο.Τ.Α.)

5ο :

Κατάρτιση οριστικού δανειστικού συμβολαίου μετά

τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας (Τ.Π.&Δ.)

6ο :

Υπογραφή δανειστικού συμβολαίου (Τ.Π.&Δ. –

Ο.Τ.Α.)

7ο : Σύμβαση Ανάθεσης έργου / προμήθειας (Ο.Τ.Α.).
8ο : Πράξη περιορισμού του ποσού του δανειστικού

προληπτικό έλεγχο της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010.
5. Σύμβαση ανάθεσης έργου / προμήθειας
6. Πρόσθετη πράξη περιορισμού του ποσού
του δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της
σύμβασης ανάθεσης.

συμβολαίου (εφόσον προκύπτει) (Τ.Π.&Δ.)

9Ο

: Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης συνοδεία των

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

προβλεπόμενων δικαιολογητικών (Ο.Τ.Α.).

1. Αίτημα εκταμίευσης.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
10Ο : Υποβολή έκθεσης κλεισίματος στη Διεύθυνση

2. Λογαριασμός / πιστοποίηση για τα έργα.
3. Τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής.

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της ΜΟΔ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.)

11Ο : Αποστολή στο Τ.Π.&Δ. τελικής έκθεσης κλεισίματος
του έργου (ΜΟΔ Α.Ε.).

Για εκτενέστερη ανάλυση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά στάδιο υλοποίησης καθώς και για
υπόδειγμα των πινάκων των « Δικαιολογητικών Συνομολόγησης», παρακαλούμε απευθυνθείτε στην
ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr – ενότητα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.».

