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1. Η Χρηματοοικονομική Θέση του ΤΠ&Δ 
 
 

ΤΟ ΤΠ&Δ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 

ΧΑΜΗΛΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

ΥΨΗΛΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ  
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2. Οι δράσεις του ΤΠ&Δ με λίγα λόγια 
 
 

ΤΟ ΤΠ&Δ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• Στήριξη όλων των επενδυτικών 
σχεδίων  των ΟΤΑ μέσω του 
προγράμματος 
συγχρηματοδότησηςΕΤΕπ - ΤΠ&Δ. 

• Εγκρίσεις άνω των 120 εκατ € το 
τελευταίο 18 μην 

• Πρωτοβουλίες για επιτάχυνση 
ωρίμανσης έργων και ενίσχυσης 
τοπικών κοινωνιών μέσω ειδικών 
προγραμμάτων για: 

• Επιχορήγηση μελετών Δήμων 
χωρίς υποδομές (μικροί ορεινοί, 
νησιωτικοί κλπ)   

• Διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων, 1η ομάδα τα 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης 
οδοφωτισμού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

• Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας 
των Δήμων μέσω των 
προγραμμάτων 

• αναχρηματοδότησης που σε 
πλήρη εφαρμογή θα οδηγήσει 
σε ενίσχυση ρευστότητας των 
Δήμων τάξεως 50 εκατ € 
ετησίαως 

• και ισοσκέλισης 
προϋπολογισμού με σκοπό την 
υποστήριξη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων των Δήμων 
κυρίως προς προμηθευτές. 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

•Επιχορήγηση κόστους υλικών των 
έργων που εντάσσονται στο 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 
51 Δήμων όπου θα απασχοληθούν 
20.000 μακροχρόνια άνεργοι. 
• Υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
μέσω του ειδικού καταπιστευτικού 
λογαρισμού του Υπουργείου 
Οικονομιάς. 
•Συμμετοχή σε αναπτυξιακούς 
φορείς και συνεταιριστικές 
τράπεζες.  
•Αμεση υποστήριξη με νέες 
διαδικασίες εκκαθάρισης 
αποζημιώσεων αγωγού TAP. 
•Νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων 
στεγαστικού τομέα. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΕπ–ΤΠ&Δ 

Δυνατότητα χρηματοδότησης μελέτης & 
απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση των 
έργων   
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4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΕπ–ΤΠ&Δ 

• Φάκελοι χρηματοδότησης 
από ΕΤΕπ & ΤΠΔ 

• Παρακολούθηση 
χρονοπρογράμματος έργων 
συμβουλές για έγκαιρη 
ολοκλήρωση  

ΠΕΤΑ  

• Έλεγχος & Πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης έργων 

• Πιστοποίηση ολοκλήρωσης 
επιχορηγούμενων μελετών 
και των έργων που 
αφορούν. 

ΕΕΤΑΑ • Τεχνική υποστήριξη σε 
ενεργειακά έργα 

• Προτυποποίηση 

• Πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης των έργων 

ΚΑΠΕ 

Ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα 

υποστήριξης των Δήμων 

για την υλοποίηση των 

επενδυτικών τους 

σχεδίων.  

 Γιατί οι ανάγκες των 

Δήμων δεν είναι μόνο 

χρηματοδοτικές. 

 Υπό ανάπτυξη και 

άλλες συνεργασίες 

του ΤΠΔ (ΤΕΕ, ΜΟΔ 

κλπ) 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
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5. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΠ&Δ 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟ 1Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



6. Ενεργειακή Αναβάθμιση  Οδοφωτισμού                                1/2 

• Η υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης 
ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί άμεσα σε μείωση 
των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και σε 
σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών 
των Δήμων που στις σημερινές δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες αποτελεί προτεραιότητα 
γι αυτούς. 

• Η ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού 
είναι σημαντική δράση στην κατεύθυνση αυτή 
και ιδίως για τους Δήμους του λεκανοπεδίου 
όπου η κατανάλωση ενέργειας από τα 
αντλιοστάσια είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. 

• Το ΤΠ&Δ για το λόγο αυτό προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό  πρόγραμμα προς 
τους Δήμους για να υλοποίησουν το έργο με τους 
καλύτερους και ασφαλέστερους όρους, 
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ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΠΔ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕ  



7α. Προτυποποίηση 

Τεχνικοοικονομική 
μελέτη 

 

Δωρεάν ειδικό 
λογισμικό                   
  

Τεύχος 
Δημοπράτησης / 

τεχνικές 
προδιαγραφές 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕ 

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ  



7β. Τεχνική Βοήθεια 

Έλεγχος 
τεχνικοοικονομικής 
μελέτης & τεύχους 

δημοπράτησης 

 

Πιστοποίηση 
ολοκληρωσης έργου                       

  

Πιστοποίηση 
ενεργειακής 

απόδοσης έργου  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ  

ΣΚΟΠΟΥ ΕΡΓΟΥ 



7γ. Χρηματοδοτικές Λύσεις                                                          1/2 

 Πρόγραμμα 
συγχρηματοδότησης 

ΕΤΕπ - ΤΠΔ  

 

Και με κάλυψη της 
εγγυητικής ευθύνης 

του αναδόχου                             
  

Και με 
συγχρηματοδότηση 

με τον ανάδοχο  

(Υβριδικό σχήμα ) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΣΧΗΜΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Α) Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης   
ΕΤΕπ - ΤΠΔ  

 

Κάλυψη μέχρι του 100% του κόστους 
επένδυσης. 

Προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης 
από ΠΕΤΑ με κάλυψη του κόστους από το 
ΤΠΔ 

Ο Δήμος καθορίζει τον τρόπο κάλυψης 
της εγγυητικής ευθύνης του αναδόχου (πχ 
με εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας). 

Α1) Και με κάλυψη εγγυητικής 
ευθύνης αναδόχου  

Απόδοση με την ολοκλήρωση της 
επένδυσης μέρους του δανείου και το 
υπόλοιπο κατάθεση σε escrow account 
και απόδοση σε ετήσιες δόσεις ανάλογα 
με την κάλυψη υποχρεώσεων του 
αναδόχου. 

Ετήσιος έλεγχος υλοποίησης 
υποχρεώσεων αναδόχου και μέτρησης 
ενεργειακής απόδοσης από ΚΑΠΕ  

Ετήσια αποδέσμευση συμφωνηθέντος 
ποσού .  

 

Α2) Και συγχρηματοδότηση με τον 
ανάδοχο του έργου 

 

Χρηματοδότηση μερικά από δάνειο 
(λύση Α) και μερικά από τον ανάδοχο 
του έργου. 

Εκχώρηση τελών ηλεκτροφωτισμού σε 
ΤΠΔ  όπου κατατίθενται σε ειδικό escrow 
account.  

Ετήσιος έλεγχος υλοποίησης 
υποχρεώσεων αναδόχου και μέτρησης 
ενεργειακής απόδοσης από ΚΑΠΕ. 

Ετήσιος έλεγχος υλοποίησης 
υποχρεώσεων αναδόχου και μέτρησης 
ενεργειακής απόδοσης από ΚΑΠΕ 

Το ΤΠΔ εξοφλεί τυχόν έξοδα, τη δόση του 
δανείου, τη δόση του αναδόχου και 
αποδίδει το υπολειπόμενο ποσό των τελών 
στο Δήμο. 


