
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ)  

ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ 

 

 
 
 
 
 

Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. 
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2014  



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ 

1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. 
Ηπείρου 11 & 3ης Σεπτεμβρίου|104 33 Αθήνα |Τ +30 213 215 56 00 |F +30 213 215 56 24 |E peta@info-peta.gr 

| W http://www.info-peta.gr 

Προϋποθέσεις δανεισμού 
 

α. Γενικά 

 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα 

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, 

εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν 

υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων.  

2. το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν 

υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων του. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι 

συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (άρθρο 264 παρ.1 

του Ν.3852/2010). 

 

Α) Στα τακτικά έσοδα, που θα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, 

περιλαμβάνονται: 

 Το σύνολο των ετήσιων τακτικών εσόδων του φορέα (ομάδα 0 του τύπου του 

προϋπολογισμού των δήμων). 

 Κατ' εξαίρεση, από τα έκτακτα έσοδα, η ΣΑΤΑ (κωδικοί είδους 1311 και 1312 του 

τύπου του προϋπολογισμού των δήμων). 

 Τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 

εισπράττονται για πρώτη φορά (κατηγορία 21 του τύπου του προϋπολογισμού των 

δήμων και κοινοτήτων). 

 Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 

τακτικά έσοδα που για πρώτη φορά εισπράττονται (υποκατηγορία 321 του τύπου 

του προϋπολογισμού των δήμων). 

Β) Ως συνολικά έσοδα του Δήμου λαμβάνονται: 

 Για τους δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’ βαθμού, 

ο αριθμητικός μέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3) τελευταίων 

εγκεκριμένων ισολογισμών τους. 

 Για τους δήμους που δεν εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’ 

βαθμού, ο αριθμητικός μέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3) τελευταίων 

εγκεκριμένων απολογισμών τους. 

Ενώ, στα συνολικά έσοδα της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται: 

 Οι εισπράξεις των δήμων από δάνεια (κατηγορία 31 του τύπου του 

προϋπολογισμού τους). 

 Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων (ομάδα 4 

του τύπου του προϋπολογισμού τους). 

 Το χρηματικό υπόλοιπο (ομάδα 5 του τύπου του προϋπολογισμού τους). 
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Γ) Ως συνολικό χρέος του δήμου θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν. Στις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται: 

 Για τους δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’ βαθμού, 

από τον αριθμητικό μέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων 

εγκεκριμένων ισολογισμών τους. 

 Για τους δήμους που δεν εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’ 

βαθμού, από τον αριθμητικό μέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών καταστάσεων τους, που καταρτίζουν κατ’ εφαρμογή της διάταξης της 

παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). 

 

β. Δάνεια για εκτέλεση έργων ή προμηθειών 

Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών, πρέπει να υπάρχει 

προκαταρκτική μελέτη ή προμελέτη ή οριστική μελέτη των έργων ή των προμηθειών, για τα 

οποία θα συνομολογηθεί το δάνειο, που να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια 

όργανα. (άρθρο 265 παρ. 1 του Ν.3852/2010) 

 

 

Διοικητική διαδικασία συνομολόγησης δανείου 
 

α. Αρμόδια όργανα 

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη 

συνάψεως δανείων και την κατάρτιση των όρων. 

Με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που αφορά στη σύναψη του 

δανείου  και η οποία λαμβάνεται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, με απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, πρέπει να καθορίζονται ο σκοπός, οι όροι  του 

και η τοκοχρεωλυτική δόση. (άρθρο 176 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006) 

Στην απόφαση, καθώς και στην εισήγηση, πρέπει απαραιτήτως να καθορίζονται: 

 Ο σκοπός 

 οι όροι και  

 η τοκοχρεολυτική δόση του δανείου. 

Ανάλογα με το ύψος του προς συνομολόγηση δανείου ποσού η σχετική απόφαση του 

οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών 

του. 

Κάτοικοι Δήμου Ποσό δανείου 
Έως 50.000 Άνω του 1.500.000 ευρώ 

50.000 - 80.000 Άνω των 3.000.000 ευρώ 

80.000 - 150.000 Άνω των 5.000.000 ευρώ 

150.000 - 300.000 Άνω των 10.000.000 ευρώ 

Άνω των 300.000 Άνω των 20.000.000 ευρώ 
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β. Έλεγχος νομιμότητας από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Απαραίτητο στοιχείο για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, αποτελεί η πράξη του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την οποία προκύπτει η νομιμότητα 

της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. (άρθρο 176 παρ.6 του Ν.3463/2006). 

 

γ. Διαδικασία επιλογής του πιστωτικού ιδρύματος 

Όπως έχει κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο δήμος, ως δημόσια Αρχή, υποχρεούται κατά 

τη διαδικασία σύναψης δανειακών συμβάσεων να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, του υγιούς και ανόθευτου 

ανταγωνισμού, καθώς και την εξ αυτών απορρέουσα υποχρέωση διαφάνειας, η οποία 

ειδικότερα συνίσταται στη διασφάλιση προς όφελος όλων των ενδεχόμενων αναδόχων 

επαρκούς βαθμού δημοσιότητας, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο το άνοιγμα της αγοράς 

υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, όσο και ο έλεγχος του αμερόληπτου χαρακτήρα της 

διαδικασίας ανάθεσης που ακολουθείται.  

Ως εκ τούτου, είναι νόμιμη η υπογραφή σχεδίου σύμβασης που αφορά στη σύναψη 

τραπεζικού δανείου Δήμου, καθόσον δόθηκε επαρκής βαθμός δημοσιότητας – 

δημοσιοποίησης και εξασφαλίστηκε επαρκής ανταγωνισμός (αποστολή πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πέντε μεγάλες τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο 

χώρο των Ο.Τ.Α.). 

Επίσης, σύμφωνα με παλαιότερες πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον ο 

προϋπολογισμός υπερβαίνει ή στις περιπτώσεις που πλησιάζει το όριο εφαρμογής των 

Οδηγιών που θέτει κάθε φορά το ΠΔ 60/2007 σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία, κρίνεται 

απαραίτητη η ελάχιστη δημοσίευση τουλάχιστο στο site του φορέα ή σε διαδικτυακές 

πύλες (portal) που φιλοξενούν τέτοιες ανακοινώσεις. 

 

ΒΗΜΑΤΑ 

 

1. Απόφαση (αρχική) του Δημοτικού Συμβουλίου ή της εκτελεστικής Επιτροπής περί 

αναγκαιότητας σύναψης δανείου με αναφορά στον σκοπό και στο ύψος. 

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

2. Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την αναγκαιότητα σύναψης δανείου, 

κατάρτισης των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθορισμός της 

διαδικασίας επιλογής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 

Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών/Ελάχιστων Απαιτήσεων - Όρων Δανεισμού 

 

3. Αποστολή πρόσκλησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Η πρόσκληση θα σταλεί (με απόδειξη παραλαβής) σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του Τ.Π. & Δανείων 
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(προς το Τ.Π. & Δανείων θα αποστέλλονται συμπληρωμένοι και οι πίνακες 1 και 2 των 

δικαιολογητικών χορήγησης δανείων, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

4. Συγκέντρωση, αξιολόγηση των προσφορών και λήψη απόφασης για εισήγηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αξιολόγηση προσφορών και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

5.  Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνομολογηθεί το δάνειο και 

έγκριση των γενικών όρων του δανείου, σύμφωνα με την προσφορά του 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. 

 

6. Αποστολή στο ΤΠΔ του συνόλου των εγγράφων και δικαιολογητικών που 

απαιτούνται, σύμφωνα με το έντυπο του Τ.Π. & Δανείων. 

 

7. Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων στην οποία θα καθορίζονται οι ακριβείς 

όροι σύναψης του δανείου. 

 

8. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (μετά την απόφαση του Τ.Π. & 

Δανείων) περί αποδοχής όρων και έγκρισης της σύναψης δανείου με 

προσδιορισμό του σκοπού, του ύψους και της δόσης. 

Μετά την ίδια συνεδρίαση είναι δυνατή και η τροποποίηση προϋπολογισμού ΟΤΑ που είναι 

προϋπόθεση για την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

9. Έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

 

10. Δημοπράτηση έργου και υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο. 

 

11. Αποστολή της σύμβασης στο ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. 

 

12. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

είναι στη διάθεση των ΟΤΑ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
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Ποδηματάς Λευτέρης 
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