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ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ             
                                                                                     Ηµεροµηνία : 30-3-2018 

             Αριθ. Πρωτ. : 41724  
Ταχ. ∆/νση: Ακαδηµίας 40 
Ταχ. Κώδικας: 101 74, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Μαντοπούλου 
Τηλέφωνα Τ. Π. & ∆.: 2132116219       
  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β’  ∆ΡΑΣΗ 

 

Ο Πρόεδρος του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 73 του Ν.4445/2016, µε το οποίο θεσπίστηκε η δυνατότητα 

επιχορήγησης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων  «µε σκοπό την  εκπόνηση µελετών για την 

ωρίµανση και εκτέλεση έργων υποδοµής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος  σε 

αυτούς, οι πόροι της οποίας (θα) προέρχονται από έσοδα του ΤΠ∆». 

2. Με την µε αριθµό 2/89947/∆ΕΦ/29-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) Κοινή 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονοµικών, που αφορά την Β’ ∆ΡΑΣΗ, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις µε τις 

οποίες καθίστανται ∆ικαιούχοι οι ανωτέρω φορείς και ρυθµίστηκαν όλα τα 

ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης .   

 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ∆ήµους, σύµφωνα µε το κατάλογο αποδεκτών του συνοδευτικού πίνακα 2, : 

α) µε µόνιµο πληθυσµό έως 15.000 κατοίκους που δεν   

    έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της επιχορήγησης, οι όροι και οι    

     προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν µε την υπ’ αρ. 2/35374/∆Π∆Α/2-   

     6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών  

     Εσωτερικών και Οικονοµικών. 
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β) µε µόνιµο πληθυσµό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι  

     δηµοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό 

     από 50% µέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδοµής ή έργων  

     γενικού συµφέροντος αποκλειστικά και µόνο στις ανωτέρω ενότητες. 

 γ) της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστικά και µόνο για την 

     εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση διαδηµοτικών έργων  

     στους τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και  

     αποχέτευσης. 

 δ) της χώρας για την αποκατάσταση ζηµιών που  

      προκλήθηκαν σε υποδοµές και εγκαταστάσεις αρµοδιότητάς τους από  

      την εκδήλωση καταστροφικών φαινοµένων, ήτοι σεισµών και  

      πληµµυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης  

      ανάγκης πολιτικής προστασίας. 

 

Να υποβάλουν τις προτάσεις τους για χρηµατοδότηση µελετών, που θα αφορούν σε 

έργα υποδοµής ή έργα γενικού ενδιαφέροντος των ∆ήµων.  

 

Για τον υπολογισµό του πληθυσµού λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του µόνιµου 

πληθυσµού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους ∆ήµους των κατηγοριών α, β 

και δ δεν µπορεί να ξεπερνά ανά ∆ήµο το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για 

τους δικαιούχους της κατηγορίας γ δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 

15.000 ανά ∆ήµο. 

Ειδικότερα για τους δικαιούχους ∆ήµους της κατηγορίας δ, διατίθεται  ποσό 

επιχορήγησης µέχρι 1 εκ., εκ των 7,5 εκ. της συνολικής επιχορήγησης για τη 

Β’ ∆ράση, τηρουµένης της σειράς προτεραιότητας βάσει αριθµού εισερχοµένου 

πρωτοκόλλου στο Τ. Π. και ∆ανείων ολοκληρωµένου φακέλου ένταξης στο 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 

• Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. :  

�  για την εκπόνηση µελέτης ή µελετών, 
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� για την ωρίµανση του έργου στο οποίο αφορά η µελέτη, που περιλαµβάνει 

την υποστήριξη όλων των επιµέρους διαδικασιών ωρίµανσης αυτού. 

 

Η επιχορήγηση για το κόστος των υπηρεσιών ωρίµανσης του έργου, στο οποίο 

αφορά η µελέτη, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της µελέτης.   

 

1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους ∆ήµους θα πρέπει να 

αναφέρονται σε έργα υποδοµής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος που θα υπηρετούν τις 

ευρύτερες ανάγκες των ∆ηµοτών. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε την µε αριθµό 2/89947/∆ΕΦ/29-12-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4704/29.12.2017) η 

χρηµατοδότηση του προγράµµατος θα προέλθει από τους πόρους του Τ.Π. & ∆. 

Πιο συγκεκριµένα στο δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων έχει 

συσταθεί µε την υπ' αριθµ. 3633/3/21-12-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 

2α, β του ν. 4072/2012 και της υπ' αριθµ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµικών, άτοκος δεσµευµένος λογαριασµός (escrow account) ποσού 7.500.000 

ευρώ, όπως αυτό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του Τ.Π. και ∆ανείων 

οικονοµικής χρήσης 2017. 

  

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε την παραπάνω ΚΥΑ ορίστηκε καταθέτης, 

χειριστής και µεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης και χορηγείται σ' αυτό 

ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συµφωνηθούν 

στην ειδική σύµβαση που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό µεταξύ των ενδιαφεροµένων 

µερών, ήτοι του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (καταθέτης και µεσεγγυούχος) 

και των δικαιούχων.  

Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορίστηκαν στο Παράρτηµα  θα 

προσχωρήσουν στους όρους της ειδικής σύµβασης µε την υπογραφή σχετικής δήλωσης 

προσχώρησης.  
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Με τη σύµβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασµού, 

όπως εξειδικεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, το κόστος του 

Ταµείου για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράµµατος, το οποίο 

δε συνδέεται µε τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος 

καταβολής αυτού . 

 

Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούµενη µελέτη, θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί µέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-

2020, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη µορφή χρηµατοδότησης. Σε διαφορετική 

περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόµενης χρονιάς. 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Επιλέξιµες είναι (όλες) οι προτάσεις οι οποίες συµβάλουν στην υλοποίηση έργων 

υποδοµής ή έργων γενικότερου δηµοτικού ενδιαφέροντος.    

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει από 2-4-2018 έως 31-3-2019, τόσο 

ταχυδροµικά, όσο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆. 

Με την υποβολή ο ∆ικαιούχος παίρνει αυτόµατα Αριθµό Πρωτοκόλλου από το Τ. Π. &∆. 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εξετάζονται µε άµεση αξιολόγηση, µε βάση τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπλήρωσης του φακέλου της πρότασης, όπως 

προβλέπονται στο σχετικό Οδηγό. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον 

∆ικαιούχο.  

Με Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

εγκρίνονται οι προς χρηµατοδότηση µελέτες. 

 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως: 
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1. Να τηρούν την Εθνική Νοµοθεσία για την εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων. 

2. Να τηρούν τις αρχές της οικονοµικότητας, της χρηστής δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και της διαφάνειας. 

3. Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του ∆ικαιούχου, καθώς και 

του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης. 

4. Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης – δηµοσιότητας εφόσον επιλεγούν 

για χρηµατοδότηση.  

5. Να διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης των 

µελετών όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν στην 

εκπόνησή τους. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν και στη συνέχεια όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των έργων στα οποία 

αφορούσαν οι χρηµατοδοτηθείσες από το Τ. Π. & ∆. µελέτες.   

6. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, και 

να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά 

την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθούν. 

 

7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ο φάκελος που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Τη συµπληρωµένη Αίτηση χρηµατοδότησης από τον δικαιούχο Ο.Τ.Α., για την 

επιχορήγηση µελέτης ή µελετών. 

2. Την Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την συµµετοχή του Ο.Τ.Α. στο 

Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

3. Το συµπληρωµένο Τεχνικό ∆ελτίο Μελετών. 

4. Τη βεβαίωση του δικαιούχου φορέα ότι οι µελέτες που αιτείται για 

χρηµατοδότηση δεν θα χρηµατοδοτηθούν από άλλη πηγή χρηµατοδότησης.  

5. Την αιτιολογηµένη πρόταση της Οικονοµικής Επιτροπής και την απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στην περίπτωση που το υπό µελέτη έργο υλοποιηθεί από 

ίδιους πόρους. 

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tpd.gr  

όπου ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο εργαλείο 

επικοινωνίας του Τ. Π. & ∆. µε τους δικαιούχους φορείς. 
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Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται στα 

τηλέφωνα: 2132116227 – 2132116219 – 2132116228 και στα e-mail: 

i.kontoriga@tpd.gr – e.mantopoulou@tpd.gr – d.anagnostopoulos@tpd.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


