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1. Οι δράσεις του ΤΠΔ για ύδρευση / αποχέτευση

1. Υποστήριξη
μελετών &
υπηρεσιών
ωρίμανσης έργων
μικρών Δήμων

2. Ενίσχυση
ρευστότητας
ΔΕΥΑ

3. Επενδυτικά
προγράμματα

ΙΙ. Οι δράσεις του ΤΠ&Δ για ύδρευση / αποχέτευση

Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
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Οι μικρότεροι Δήμοι, τις
περισσότερες φορές δεν
προλαβαίνουν να
εντάξουν έργα τους σε
χρηματοδοτικά
προγράμματα

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Η υποστήριξη μικρών
Δήμων για την
επιτάχυνση υλοποίησης
αναγκαίων έργων
υποδομών

Όλους τους Δήμους με
μόνιμο πληθυσμό κάτω
των 15.000 κατοίκων
σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή
και όσους έχουν αριθμό
ορεινών κοινοτήτων
άνω του 50%
150 Δήμοι εντάσσονται
στο πρόγραμμα
82 Δήμοι έχουν
υποβάλλει 263 μελέτες
Τα προγράμματα
παρατάθηκαν για να
ενταχθούν οι Δήμοι που
δεν έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

2. Επιχορήγηση μελετών μικρών Δήμων

Τη δαπάνη των ΟΤΑ για
την εκπόνηση μελετών,
συμπεριλαμβανομέ-νου
και του κόστους
υποστήριξης των
ενεργειών ωρίμανσης
του έργου με μέγιστο
ποσό 85.000 € ανά Δήμο
Με την προϋπόθεση ότι
θα ολοκληρωθεί το
έργο εντός της
τρέχουσας
προγραμματικής
περιόδου

3. Μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας ΔΕΥΑ

Νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων τους από 1/1/2018

Απλές διαδικασίες
Μείωση επιτοκίου στα επίπεδα των Δήμων

Επιμήκυνση κατά 5 έτη
Μεσοσταθμική ΜΕΙΩΣΗ δόσεων κατά 33,4% ή κατά 6,2 εκ €
ετησίως
Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
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4. Χρηματοδοτικές δυνατότητες έργων υποδομής του ΤΠ&Δ
Χρηματοδοτεί καθορισμένα έργα υποδομής
μόνο ΟΤΑ, ενώσεις τους, συνδέσμους τους & ΝΠΔΔ
(ΠΔ 169/2013)

Μηχανήματα κι
εξοπλισμό των έργων

Τις απαλλοτριώσεις
των έργων αυτών

Τις μελέτες τους

✓ 312 έργα Δήμων και ΔΕΥΑ συνολικού προϋπολογισμού 985 εκατ για ύδρευση αποχέτευση
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦιλόΔημος που υλοποιείται μέσω του ΤΠΔ
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5. Η Φιλοσοφία του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Αύξηση του ποσού που
διατίθεται από το ΠΔΕ για
επενδύσεις τοπικών υποδομών

Δημιουργία και μιας 2ης πηγής
χρηματοδότησης από πόρους
ΕΤΕπ + ΤΠΔ που διαχειρίζεται το
ΥΠΕΣ

✓ Βελτίωση ποιότητα ζωής των πολιτών
✓ Ενίσχυση τοπικών οικονομιών
✓ Δημιουργία προϋποθέσεων πρόσκτησης ιδιωτικών
επενδύσεων
✓ Επιτάχυνση αύξησης του ΑΕΠ λόγω της
πολλαπλασιαστικής επίδρασης αυτής της
κατηγορίας επενδύσεων
✓ Εξασφάλιση σε κάθε περίπτωση της εκτέλεσης του
ΠΔΕ διαμορφώνοντας ένα δεύτερο μηχανισμό
προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων
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6. Χρηματοδοτικοί πόροι προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΠΔΕ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΝ)

ΤΠΔ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΣ)

Χρηματοδοτεί τα έργα που
έχει εντάξει στο πρόγραμμα
του

Λόγω των πόρων που
διαθέτει εγκρίνει τα δάνεια
των ΟΤΑ για να επιταχυνθεί
η ωρίμανση των έργων

Χρηματοδοτεί έργα του
ΥΠΕΣ ανάλογα με τις
δυνατότητες του

Χρηματοδοτεί τα έργα
μέσω του προγράμματος με
την ΕΤΕπ

Αποπληρώνει μέσω του
ΥΠΕΣ τις δόσεις των
δανείων προς ΤΠΔ

Χρηματοδοτεί και εξ ιδίων
πόρων όταν απαιτείται

ΑΥΞΗΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ

ΠΟΡΟΙ ΕΤΕπ - ΤΠΔ

ΠΟΡΟΙ ΤΠΔ

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΕπ ΠΡΟΣ ΤΠΔ

Καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα επενδυτικών
αναγκών των ΟΤΑ

✓ Αστικές αναπλάσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, ύδρευση αποχέτευση,
οδοποιία, κτιριακές ανακαινίσεις, κοινωνικές υποδομές, έργα υποστήριξης
βιώσιμης κινητικότητας, περιβαντολογικά κλπ)
✓ Σε αυτό εντάσσονται και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

✓ Η ΕΤΕπ δεσμεύει ΜΟΝΟ ποσά που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για να μην
στερούνται πόρους άλλα προγράμματα

Το όριο χρηματοδότησης
της ΕΤΕπ χτίζεται
σταδιακά

✓ Η ένταξη και η υλοποίηση των έργων πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό
διάστημα (2 έτη)

✓ Δημιουργείται νέα χρηματοδότηση εφόσον έχει υλοποιηθεί η προηγούμενη
✓ Οι χρόνοι ωρίμανσης των έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά
μεγάλοι και οι εκπτώσεις του προϋπολογισμού των έργων υψηλές
✓ Από αρχές Νοεμβρίου υπάρχουν οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος από το
Ταμείο στην ΕΤΕπ για νέα χρηματοδότηση

Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
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8. Τι φαίνεται να αλλάζει με το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ

Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
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9. Διάρθρωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ΟΤΑ

✓ Οι χώροι ύδρευσης
ευθύνονται για το
μεγαλύτερο μέρος του
ενεργειακού κόστους
των ΟΤΑ
✓ Το Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων έχει
διαμορφώσει ειδικά
χρηματοδοτικά εργαλεία
για την χρηματοδότηση
δράσεων εξοικονόμησης
ενέργειας των ΟΤΑ που
καλύπτουν το σύνολο
των αναγκών τους

11. Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό
Το ΤΠ&Δ δημιούργησε για τους ΟΤΑ, σε
συνεργασία με το ΚΑΠΕ, ένα ολοκληρωμένο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για παραγωγή
ενέργειας από φωτοβολταϊκά με σκοπό τον
εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό
• Συμψηφισμός Παραγόμενης Ενέργειας ισχύος
μέχρι 1.000 ΚW με αυτήν που καταναλώνεται
από διαφορετικά ρολόγια του Δήμου
• Δυνατότητα για μελλοντικό συμψηφισμό
μέχρι 3 έτη
• Με το άρθρο 68 του νόμου 4602/19 υπάρχει η
δυνατότητα ο Δήμος να παράγει ενέργεια από
ΑΠΕ και να συμψηφίζει καταναλώσεις των
ΔΕΥΑ

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν συζητήσεις με
αρκετούς ΟΤΑ αλλά δεν έχει υποβληθεί κανένα
σχετικό αίτημα

10. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού του ΤΠ&Δ
✓ Προτυποποίηση και Τεχνική Βοήθεια στους ΟΤΑ
✓ Ενιαίο Μοντέλο Αξιολόγησης της επένδυσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

✓ Έλεγχοι πριν, κατά τη διάρκεια και σε όλη τη ζωή της επένδυσης
✓ Εγγύηση καλής λειτουργίας της επένδυσης από τον ανάδοχο για 10 χρόνια και
ανάληψη ευθυνών συντήρησης, ασφάλιση, φύλαξης κλπ

✓ Κατάθεση εγγυητικής καλής λειτουργίας 30%
✓ Ουσιαστική υποστήριξη των ΟΤΑ σε όλες τις φάσεις επένδυσης

✓ Επιτάχυνση χρόνου ωρίμανσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

✓ Περιορισμός κινδύνων
✓ Βελτιστοποίηση οικονομικού οφέλους
✓ Επίτευξη σκοπού έργου
✓ Διασφάλιση Δημόσιου Συμφέροντος

ΤΟ ΚΑΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΠ&Δ
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10. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού του ΤΠ&Δ
Προτυποποίηση

✓ Οδηγός
επένδυσης
✓ Τεχνικοοικονομική μελέτη
✓ Δωρεάν ειδικό
λογισμικό
✓ Τεχνικές
προδιαγραφές
✓ Τεύχος
Δημοπράτησης

Τεχνική Βοήθεια
✓ Έλεγχος
μελέτης
✓ Έλεγχος
τεύχους
δημοπράτησης
✓ Πιστοποίηση
ολοκλήρωσης
έργου
✓ Πιστοποίηση
ενεργειακής
απόδοσης
έργου
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Χρηματοδοτικές
Λύσεις
✓ Πρόγραμμα
συγχρηματοδότ
ησης
ΕΤΕπ - ΤΠΔ
✓ Και με κάλυψη
της εγγυητικής
ευθύνης του
αναδόχου
✓ Και με
συγχρηματοδότηση με τον
ανάδοχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

11. ΤΠ&Δ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Χρηματοδοτεί επένδυση
των ΟΤΑ που εισφέρεται
στην Ενεργειακή
κοινότητα

1. Δεν χρηματοδοτεί
ενεργειακές κοινότητες
(ΝΠΙΔ)
2. Δεν προβλέπεται η
δυνατότητα του για
χρηματοδότηση της
συμμετοχής των ΟΤΑ σε
οποιασδήποτε μορφής
εταιρία
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12. Χρηματοδότηση επενδύσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ για
ενεργειακό συμψηφισμό

ΚΟΣΤΗ

ΠΟΡΟΙ
ΣΕ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΜΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΦΙΚΤΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ Π.Ι.
ή ΣΕΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΚΩΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΑΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ. ΚΟΙΝ. ΟΥΤΕ ΝΑ
ΕΚΧΩΡΉΣΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΣ
15

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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