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Η εταιρεία 

Η Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. 
είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην 
παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με 
επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της 
Αυτοδιοίκησης. Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι: 
 

 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE) 

 Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)  

 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) 

 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) 

 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) 

 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. 

 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 



Για την Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη  

Η εταιρεία υποστηρίζει τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού: 

 

 Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική 
οικονομική ανάπτυξη. 

 Στην εξασφάλιση και διεύρυνση πόρων για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υποδομές  
αστικής ανάπτυξης. 

 Στην υλοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων τους. 

 Στην ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.  

 Στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

 



 

 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων - ΠΕΤΑ ΑΕ 

 

Σύμπραξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 



Πρωτόκολλο Τ.Π.&Δ. – Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 
«Συνεργασία για την ανάπτυξη» 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και η ΠΕΤΑ ΑΕ συνεργάζονται 

από το 2012 για την ενεργή, αποτελεσματική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη στην 

υλοποίηση Αναπτυξιακών Επενδυτικών Σχεδίων των Ο.Τ.Α, ώστε η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να επιτελέσει με επιτυχία τον αναπτυξιακό ρόλο της.  

  Εντοπισμός και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. 

  Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων τους 

  Υποστήριξη στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από τρίτους χρηματοδοτικούς 

φορείς των ώριμων επενδύσεων των Ο.Τ.Α. 

 Πληροφόρηση και εκπαίδευση του πολιτικού και στελεχιακού δυναμικού των 

Ο.Τ.Α. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. 

 Προβολή των επενδυτικών ευκαιριών των Ο.Τ.Α. σε θεσμικούς και ιδιώτες 

επενδυτές και η προώθηση έργων Σ.Δ.Ι.Τ. 

 



Χρηματοδότηση Επενδύσεων ΟΤΑ 
 Ο Ρόλος της ΠΕΤΑ ΑΕ 

 Η ενημέρωση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών για το Πρόγραμμα 

Χρηματοδότησης Επενδύσεων ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

και η συγκέντρωση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος εκ μέρους των ΟΤΑ α’ και β ‘ 

βαθμού.  

 H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων – έργων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, που 

υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο Τ.Π.& Δανείων. 

 Η υποστήριξη των ΟΤΑ στην ωρίμανση των επενδυτικών τους σχεδίων έτσι 

ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμα και επιλέξιμα χρηματοδότησης μέσω 

δανείων από το Τ.Π.&Δανείων, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και του Τ.Π.& Δανείων. 

 Η υποστήριξη των ΟΤΑ στη δημοπράτηση των έργων και στην υπογραφή 

συμβάσεων με αναδόχους, απαραίτητη προϋπόθεση για την συνομολόγηση και 

εκταμίευση των δανείων. 



Δανεισμός ΟΤΑ από Τ. Π. & Δανείων (1/2) 

Δάνεια σε ΟΤΑ για χρηματοδότηση έργων τους από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & Δανείων 
 

 Διαθέσιμα κεφάλαια συνολικού ύψους 200 εκ. € 

 Επιλέξιμα το σύνολο των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας 

 Χρηματοδότηση έως και 100% του προϋπολογισμού 

 Διάρκεια αποπληρωμής δανείου (έως 25 έτη) 

 Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος (έως 3 έτη) 

 Δυνατότητα επιλογής επιτοκίου (σταθερό επιτόκιο με ή χωρίς περίοδο 
χάριτος, κυμαινόμενο επιτόκιο με ή χωρίς περίοδο χάριτος) 

 



Δανεισμός ΟΤΑ από Τ. Π. & Δανείων (2/2) 

Γενικοί Όροι – Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης 

 
 Να δύναται ο ΟΤΑ να δανειστεί (άρθρο 264 του Ν.3852/2010). 

 το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή 

περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του 
εσόδων. 

 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 του Ν.3852/2010). 

 
 Για τη σύναψη του δανείου το έργο να είναι ώριμο και έτοιμο προς 

δημοπράτηση. 



Προϋποθέσεις Δανεισμού 
Τακτικά Έσοδα 

  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). 

 



Ως συνολικά έσοδα λογίζονται:  

 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. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη:  

 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) 

 

Προϋποθέσεις Δανεισμού 
Συνολικά Έσοδα 



  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 καταστάσεών τους, που καταρτίζουν κατ’ 

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

 

Προϋποθέσεις Δανεισμού 
Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 



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 τη 

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 στη γνωμοδότηση, πρέπει απαραιτήτως να 

καθορίζονται: 
• ο σκοπός 
• οι όροι και  

• η τοκοχρεολυτική δόση του δανείου 

Διοικητική διαδικασία συνομολόγησης δανείου  
Αρμόδια Όργανα 1/2 



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. 
 

 

Διοικητική διαδικασία συνομολόγησης δανείου  
Αρμόδια Όργανα 2/2 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 

≤ 50.000 ˃ 1.500.000€ 

50.000 – 80.000 ˃ 3.000.000€ 
 

80.000 – 150.000 ˃ 5.000.000€ 

150.000 – 300.000 ˃ 10.000.000€ 

˃ 300.000 ˃ 20.000.000€ 



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 αποστέλλεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή 

 

 

Διοικητική διαδικασία συνομολόγησης δανείου  
Βήματα 1/3 



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. 

 

 

Διοικητική διαδικασία συνομολόγησης δανείου  
Βήματα 2/3 



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. 
 
 

 

Διοικητική διαδικασία συνομολόγησης δανείου  
Βήματα 3/3 



Δήμοι με προέγκριση από την ΕΤΕπ 

ΔΗΜΟΙ με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ: 

 

1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Υπογραφή σύμβασης συνολικού ύψους 2.583.503,82€ για την κατασκευή 

υπόγειου παρκινγκ.  

2. ΑΙΓΑΛΕΩ: Έγκριση από ΕΤΕπ δανείου 2.500.000 € για αντικατάσταση εξοπλισμού καθαριότητας. 

3. ΒΑΡΗ–ΒΟΥΛΑ–ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Έγκριση από ΕΤΕπ δανείου 4.216.000 € για αντικατάσταση 

δημοτικού φωτισμού. 

4. ΕΔΕΣΣΑ: Έγκριση από ΕΤΕπ 2.100.000 € για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού. 

5. ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Έγκριση από ΕΤΕπ (περίπου) 5.500.000 € για χρηματοδότηση έξι (6) έργων. 

6. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ: Έγκριση από ΕΤΕπ δανείου 5.000.000 € για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού. 

7. ΜΗΛΟΣ: Έγκριση από ΕΤΕπ δανείου 1.000.000 € για προμήθεια δύο (2) κινητών Ηλεκτροχημικών 

Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. 

8. ΤΥΡΝΑΒΟΥ: Έγκριση από ΕΤΕπ δανείου 3.600.000 € για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού. 

9. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Έγκριση από ΕΤΕπ δανείου 3.000.000 € για χρηματοδότηση έργων Δημοτικής 

οδοποιίας και αναπλάσεων. 



 

 

Σύμφωνο των Δημάρχων 

(Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας) 



Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο 
των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» 

 Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αφορά στην 
προώθηση και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για 
την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών 
των εκπομπών CO2.   

 
 Το νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια εστιάζει σε 
τρείς πυλώνες:   
i μετριασμός, ii. Προσαρμογή iii. ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή 
ενέργεια 

 

 ΔΗΜΟΙ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ενταγμένοι στο Σύμφωνο των Δημάρχων: 

 Δήμος ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

 Δήμος ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 

 Δήμος ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 Δήμος ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ  

 Δήμος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 Δήμος ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 Δήμος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 Δήμος ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 



Η ΠΕΤΑ Α.Ε. υποστηρίζει τους ΟΤΑ στην ένταξη τους στο Σύμφωνο 
των Δημάρχων στο κάθε ένα από τα ακόλουθα στάδια: 

 

 Προετοιμασία Βασικής Απογραφής Εκπομπών που θα αποτελέσει τη βάση του 
Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). 

 Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. 

 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). 

 Προσαρμογή των Αστικών Δομών. 

 Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). 

 Διοργάνωση «Ημέρας Ενέργειας» για τη διάδοση της πρωτοβουλίας, των 
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας. 

Ενταγμένοι ΟΤΑ για την επίτευξη των στόχων του 
ΣΔΑΕ 



 

 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 



Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΠΕΤΑ ΑΕ υλοποιεί 
συγχρηματοδοτούμενα έργα ως Τελικός Δικαιούχος και υποστηρίζει φορείς 
του δημοσίου στην ωρίμανση αλλά και στη συνολική διαχείριση των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων τους, ειδικότερα: 

 

 Εντοπισμός Αναπτυξιακών Έργων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Σχεδιασμός των Αναπτυξιακών Έργων, ώστε να καταστούν τα έργα επιλέξιμα 
προς χρηματοδότηση. 

 Συμπλήρωση, Τροποποίηση Αναμόρφωση, Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ). 

 Συμπλήρωση Δελτίων Παρακολούθησης πορείας Έργου. 

 Υποστήριξη στις Χρηματοδοτικές και Διαχειριστικές Διαδικασίες Υλοποίησης του 
Έργου. 

 Υποστήριξη στη Διαδικασία Ανάθεσης των απαραίτητων Δράσεων και Μελετών 
του Έργου. 

 Υποστήριξη στη Διαδικασία Δημοπράτησης των Έργων. 

 Παρακολούθηση και Επίβλεψη των Συμβάσεων του Έργου. 

 Επάρκεια στη Διαχείριση Έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. 

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων 
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