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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗτΉΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ: Δήμο Αχαρνών Ν. Απικής, 

Γ ραφείο Δημάρχου 

Δ/νση Οικονομικων Υrτηρεσιων 

ΚΟΙΝ:1)Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, 

2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Απικής 
- Γραφείου ΓενικοΌ Γραμματέα 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πρακτικού-Απόφασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α. περί ένταξης του Δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. 

Υποβάλλεται συνημμένα το Πρακτικό της 97ης Συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2016 του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικης Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το οποίο, Οόμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 174 παρ. 4 του ν.4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του ν.4316/2014, ο 

Δήμος Αχαρνων, υπάγεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. 

Συνημμένο : Πρακτικό 97ης συνεδρίασης 

Εσωτερική διανομή 

1. Μέλη του Παρατηρητηρίου 
2. Γραφείο Υπουργοό 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

4. Γενικό Διευθυντη Οικονομικων Υrτηρεσιων & Δ.Υ. 
5. Δ/νση Οικονομικων Τ.Α. 

Η Πρόεδρος 

του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤ Α 

Ευαγγελία Κουλουμπίνη 

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Ακριβές Αντίγραφο 

Εκ της Γραμματε{ας 

Του Παρατηρητηρίου 

- Τμi]μα Παρα:κ. & Επεξ. Οικονομικων Στοιχείων Τ.Α. 

- Τμi]μα Οικονομικης Διοίκησης και Προϋπολογισμοι) 
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-: ~· 4.Ν ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτtΑ 

·-ΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α. 

_:-:.σ.ρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

(άρθρα 17 περ. θ και 27 ν. 4270/2014) 

Αριθμ. Πρωτ. : 714 

ΠΡΑΚ1ΙΚΟ 97ης Συνεδρίασης 

Στην Αθήνα σήμερα στις 28Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, συνεδρίασε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α., 
gος όροφος), το Παρατηρητήριο της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, που συγκροτήθηκε με την σικ. 1266/10.1.2013 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Β', 31 και ΥΟΔΔ 15), όπως τροποποιήθηκε με · τις 14916/16.4.2013 (ΥΟΔΔ, 173), 

38547/26.9.2013 (ΥΟΔΔ, 468), 3475/31.1.2014 (ΥΟΔΔ, 108), 32935/29.8.2014 (ΥΟΔΔ 567) και 

36383/9.10.2015 (ΥΟΔΔ 744/21.10.2015) όμοιες. 

Έργο του Παρατηρητηρίου είναι η συνεχής παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο. Τ. Α. και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται 

στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ, καθώς και η παροχή γνώμης στους 

Υπουργούς Εσωτερικών (ήδη Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-ΥΠΕΣ&ΔΑ) και 

Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταρτισθούν 

ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί (άρθρα 4 παρ. 1 ν. 4111/2013, ΑΊ 18, όπως αντικαταστάθηκε με τα 

άρθρα 76 παρ. 1 του ν.4172/2013, Α', 167, και 17 περ. θ ν.4270/2014, Α', 143). 

Στη συνεδρίαση μετείχαν: 

Μέλη με δικαίωμα ψήφου: 

1. Ευαγγέλια Κουλουμπίνη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος. 

2. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Προ·ίσ:άμεvος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξη ( :ου ΥΠΕΣ & ΔΑ. 

3. Ευάγγελος Αυγουλάς, εμπειρογvώμοvcc- δικηγόρος. 

4. Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προ·ίστάμεvοc :1 ς Δ/vσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

του ΥΠ ΕΣ & ΔΑ. 
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5. Ανδρέας Κατσαρός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Συμβουλίου Οικονομικών 

Εμπειρογνωμόνων, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 

Χωρίς δικαίωμα ψήφου μέλη: 

1. Κωνσταντίνος ΖαΦειρίου, Προ·ίστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και 

Προϋπολογισμού, της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ&ΔΑ. 

2. Ανδρέας Ποτολιός, Προ"ίστάμενος του Τμήματος Ε' - Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του -.: _: .:: .:_ :.<σνομικών, 

3. Βασίλειος Επ. Λαμπρακάκης, Προ·ίστάμε . :.: του Τμήματος Παρακολούθησης και 

Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΎΠΕΣ&ΔΑ. 

Τα τακτικά μέλη, Σταυρούλα Μηλιάκου, Γενική ι ..ε _3: ::; ~α ~ημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, κa.et:.. : <~~ ο αναπληρωτής αυτής, Χρήστος 

Γιαννακόπουλος, Προ"ίστάμενος της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του 

Υπουργείου Οικονομικών, αν και κλήθηκαν νόμιμα κα εμπρόθεσμα να παραστούν, δεν 

προσήλθαν. 

Καθήκοντα Γραμματέα εκτέλεσαν η Έφη Μαμούρη και η Μαρία Γαρίου, υπάλληλοι του 

Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμός και του Τμήματος Παρακολούθησης και 

Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ & ΔΑ. 

ΘΕΜΑ 1ο: Προϋπολογισμός Δήμου Αχαρνών. 

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο τακτικό μέλος Βασίλη Λαμπρακάκη, ο οποίος ενημέρωσε 

τα μέλη του Παρατηρητηρίου αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος 

μέχρι και σήμερα και κατόπιν της πρώτης αποστολής του στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

όπου και αναπέμφθηκε, δεν έχει κατατεθεί εκ νέου και κατά συνέπεια δεν έχει εγκριθεί. Στο 

πλαίσιο των ανωτέρω, ο κος Λαμπρακάκης, εξέθεσε τα εξής: 

l.Στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α', 143) ορίζεται : Στο άρθρο 174 παρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όπως οι 

διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν . 4316/24.12.2014 (Α', 270), 

ότι: «4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι: α) ένας Ο.Τ.Α. ή και 

νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού 

προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατόπιν αναμόρφωσής του, ή και β) ... ζητά από τον 

Προ'ίστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή νομικού του προσώπου αντίστοιχα, σε 

προθεσμία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τοuς και 
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σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά: α} ο συνολικός δανεισμός, το 

ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και 

τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για 

ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα, β} οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις 

διεκδικήσεις τρίτων, γ} οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων, δ) οι λοιπές εν 

γένει απαιτήσεις, ε) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των μέτρων 

που πρέπει να ληφθούν, και στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή 

από τον Προ'ίστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ .Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί. Το 

Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα 

από τον Ο.Τ.Α. μέτρα για την οικονομική του εξυγίανση και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να 

υφίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη απόφασή του και 

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα 

Εξυγίανσης. Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον 

Ο.Τ.Α. , εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του 

(Σ.Ο.Ε.)ι το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του ο κείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, 

που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνpλου των μελών του. Το Σ.Ο.Ε. 

περιλαμβάνει ιδίως: α} την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α. , β} την καταγραφή 

του προσωπικού του Ο .Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των 

προγραμματισμένων προσλήψεων, γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων, δ} 

συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών, ε} δράσεις χρηματοδότησης με στόχο 

τον περιορισμό του χρέους, στ} εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς 

και του ύψους των aπλήρωτων και ληξ -:ροθέσμων υποχρεώσεών του, ζ} αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα ενεργει~ν. Εάν ο Ο.Τ.Α. δε'J καταθέσει εγκαίρως το Σ .Ο.Ε. ή αυτό που 

καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθε σεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή 

τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως 

παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παρά ·: :.:::> 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να 

ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικc η περιφερειακό συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο 

παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικε ίο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία 

εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης. Το ενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα κα ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα 

με το Σ.Ο.Ε .. 5. Ένταξη σε Πρόγραμμα ΕξυγίανG"''ζ μπορεί να γίνει και κατόπιν σχετικής αίτησης 

του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η αίτηση, στην οπ:. ;). δηλώνεται αδυναμία του Ο.Τ.Α. να έχει 

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είτε κατά την a c-., κή κατάρτισή του είτε μετά από αναμόρφωσή 

του, συνοδεύεται από: α} απόφαση του οικε : : :J δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η 

οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, β} εκτίμηση της 

οικονομικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από το'. Π ρο'ίστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο 

οποίος συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης της -::>οηγούμενης παραγράφου και γ} το Σ.Ο.Ε. της 

προηγούμενης παραγράφου. Η αίτηση, με τα : - ιοδευτικά αυτής στοιχεία αξιολογείται από το 
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Παρατηρητήριο και με αιτιολογημένη απόΦασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπάγεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, είτε 

απορρίπτεται. 6. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή, μέρους r, 

του συνόλου των κάτωθι παρεμβάσεων: α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. 

και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων, γ) 

πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με 

νομοθετική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται 

από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς, δ) πραγματοποίηση μόνο 

υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών, ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, 

τέλη, δικαιώματα και εισφορές, στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαΦική περιφέρεια του δήμου σε 

ποσοστό μέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το 

ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής 

του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, ζ) 

διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την 

αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων 

οφειλών σε τρίτους, η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών 

οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την 

αρμόδια για την εποmεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων, θ) πρόσβαση στο 

Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, ι) δανειοδότηση 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και 

προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών, ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια για την εποπτεία 

του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών 

του προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που 

τίθενται με κοινή απόΦαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. 7.α. Οι Ο.Τ.Α . που υπάγονται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης 

συμπληρώνουν ε ιδικό μηνιαίο απογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το περιεχόμενο του 

οποίου καθορίζεται με απόφαση του Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση με βάση τα 

aπογραφικά δελτία ενημερώνει με τριμηνιαία έκθεσή της το Παρατηρητήριο, σχετικά με την εν 

γένει πορεία του Προγράμματος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 

Ο .Τ.Α. που έχουν ενταχθεί σε αυτό. β. ΕΦόσον για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη ο Ο.Τ.Α. 

καταρτίζει - εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με απόΦαση του 

Παρατηρητηρίου και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται του 

Προγράμματος Εξυγίανσης. 8 . α. Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης των 

Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Λογαριασμός, με την ονομασία 

«Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ .Α.», τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασμό βαρύνουν ιδίως δαπάνες 
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χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλών τους, στο 

πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος αποπληρωμής τους, το οποίο εγκρίνεται με 

απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και τυχόν 

εγγυήσεις για τα δάνεια της παραγράφου 6 περίπτωση ι' του παρόντος άρθρου. β. Με απόφαση 

του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία και τη 

διαχείριση του Λογαριασμού, καθώς και οι όροι και η διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, 

με τα οποία χρηματοδοτήθηκε από αυτόν ο Ο.Τ.Α .. γ . Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε 

ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π . ) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% 

επί αυτών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους και 

εΦόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόποση χρηματοδότηση από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π .. Τα ποσά του 

προηγούμενου εδαφίου μπορούν να διαφοροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από πρόταση του Παρατηρητηρίου και αΦού ληφθεί υπόψη 

το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού 

έτους. Τα αδιάθετα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χρηματικά διαθέσιμα του 

προγράμματος «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΙ<ΣΙΑ)», μεταφέρονται 

υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α .. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται τυχόν 

υπόλοιπα ειδικών χρηματοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. να .μεταφέρονται προς ενίσχυση του 

Λογαριασμού. δ. Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε 

ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και 

αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό 

διαμορφώνεται κάθε Φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που 

κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων. ε . Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει 

ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς 

Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμβάνει ιδίως: ί. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού 

κατά την έναρξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, ίί. το σύνολο των 

Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, ί ίί . τα ποσά που εκταμιεύτηκαν κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά κατηγορία δαπανών. Η 

έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.9. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και οι 

υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση 

καθήκοντος. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να 

ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες προϋποθέσεις 

για την ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος.». 

2. Από τις διατάξεις που προεκτέθηκαν προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον το 

Παρατηρητήριο διαπιστώσει ότι κάποιος ΟΤΑ αδυνατεί να καταρτίσει ισοσκελισμένο 

τουλάχιστον αρχικό προϋπολογισμό ζητά από τσν οικείο Προ"ίστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, 

σε οριζόμενη από αυτό προθεσμία, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του και 



6 

σύνταξη έκθεσης. Αξιολογώντας την έκθεση αυτή το Παρατηρητήριο, καθώς και τα 

προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. μέτρα για την οικονομική του εξυγίανση 

εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υΦίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, 

με αιτιολογημένη απόΦασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών &Δ.Α . ο ΟΤΑ 

εντάσσεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναλυτικά 

έχουν εκτεθεί στις σκέψεις που προηγήθηκαν. 

3. Το Παρατηρητήριο ζήτησε με το aριθμ . 710/25-7-2016 έγγραφό του από τον 

Προ'ίστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών να υποβάλει οικονομικά στοιχεία, 

από τα οποία να προκύπτει: α) οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τη δυνατότητα 

που παρασχέθηκε στους ΟΤΑ με τη διάταξη του άρθρου 81 του ν .4316/2014 να συνάψουν 

δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της 

Ελλάδας και του εξωτερικού για την χρηματοδότηση των χρεών τους και την κάλυψη του ποσού 

που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και την αναχρηματοδότηση 

υφιστάμενων δανείων β) τα μέτρα εξυγίανσης που τυχόν έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται γ) το 

συνολικό δανεισμό, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας 

πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Δήμος για τη συνομολόγηση 

δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα δ) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις 

διεκδικήσεις τρίτων, ε) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οΦειλών νομικών του προσώπων, στ) στις λοιπές 

εν γένει απαιτήσεις, ζ) η εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των 

μέτρων που πρέπει να ληφθούν, και η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από τον 

Προ'ίστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών αναγκαίο να αξιολογηθεί. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

ανωτέρω λεγγραφο, ζητήθηκε από το Δήμο να προσδιορίσει το ποσό για το οποίο αδυνατεί να 

καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό έτους 2016 προκειμένου το Παρατηρητήριο να 

προβεί στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειές του . 

4. Με το Ε72/27.07 . 2016 (με aριθμ . πρωτ. Παρατηρητηρίου 715/27.07.2016) έγγραφο 

της Προ'ίσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών απεστάλη η έκθεση καθώς και 

το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016. Το περιεχόμενο της 

έκθεσης έχει ως ακολούθως: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος Αχαρνών 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τηλ: 2132072349-351 
Email: elekka@acharnes.gr 

.liD10Σ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας 

ISO 9001: 2008 

Αχαρνές: 

Αριθ. πρωτ.: 

Προς: 

27-07-2016 
Ε72 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. 

Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 710125-7-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 0/ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο. Τ.Α. 

Με την υπ' αριθμόν 411/2015 απόφαση Δημοπκού Συμβουλίου καταρτίστηκε 

προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Δήμου μας, ο οποίος και κατατέθηκε για έλεγχο 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από την οποία ελέγχθηκε και αναπέμφθηκε με το υπ' 

αριθμόν 1128141412016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έτσι ώστε ο Δήμος 

να προβεί σπς απαραίτητες ενέργειες για την ισοσκέλιση του. 

Με πς υπ αριθμόν 54/2016, 5712016, 5812016 αποφάσεις το Δημοπκό Συμβούλιο 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προβεl σε ενέργειες για εύρεση χρηματοπιστωπκού ιδρύματος 

για τη λήψη δανείου ισοσκέλισης. 

α) Με τα κάτωθι έγγραφα ο Δήμος αιτήθηκε στα χρηματοπιστωπκά ιδρύματα της 

χώρας για λήψη Δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

1. αίτημα προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 22741106-04-

2016, 

2. αίτημα προς τη Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό πρωτοκόλλου 22743106-04-2016, 

3. αίτημα προς τη Τράπεζα ALPHA με αριθμό πρωτοκόλλου 23095108-04-2016, 

4. αίτημα προς τη Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε με αριθμό πρωτοκόλλου 

23097108-04-2016, 

5. αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αριθμό πρωτοκόλλου 

22742106-4-2016. 
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Η Εθνική Τράπεζα ΕV.άδος, η Τράπεζα Πειραιώ; ιιαι η EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 

απάντησαν αρvηπκά στο αίτημα του Δ1ίμου. 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεδρίαση του Διοικηπκού Συμβουλίου 

της 2110712016 απέρριψε το ανωτέρω αίτημα του Δήμου. 

Ο Δήμος έχει υποβάλλει το υπ' αριθμόν πρωτοκό;).ου 143017128-12-2015 αίτημα προς 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων 

του Δήμου, το οποίο είναι σε εκκρεμόπιτα λόγω όπ δεν έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα 

οικονομικά στοιχεία. (Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών εγκεκριμένοι από το Δημοπκό 

Συμβούλιο και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών). 

Ο Δήμος έχει προβεί σε ρύθμιση για οφειλές του Νομικού Προσώπου «ΑΧΑΡΝΑ/ΚΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» με αριθμό πρωτοκόV.ου 13845119-09-2014 και με ανεξόφλητο 

υπόλοιπο 20.852,55€. 

β) Ο Δήμος μας έχει ήδη προβεί στην έκδοση βεβαιωπκών καταλόγων και στη 

δέσμευση των Α.Φ.Μ. όλων των οφειλετών με ποσό άνω των 300,00€. 

γ) Ο Δήμος μας έχει λάβει τρία δάνεια εξωτερικού συνολικού ποσού 35.000.000,00€ και 

με συνολικό ανεξόφλητο ποσό 8.924.000,00€ κι έχουν αναλυπκά ως εξής α) από την DEXIA 

CREDIT LOCAL ποσού 20.000.000,00€ την 01-12-2014 και με λήξη τη 30-12-2019. Το 

ανεξόφλητο υπόλοιπο του Δανείου ανέρχεται στο ποσό των 4.775.000,00 €, β) από την ΚΑ 

FINANZE AG ποσού 12.000.000,00€ την 01-12-2014 και με λήξη την 30-12-2019. Το 

ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 3.075.000,00€, γ) από την ΚΑ FINANZE AG 

ποσού 3.000.000,00€ την 12-01-2016 και με λήξη 15 έτη μετά την ημέρα της πρώτης χρήσης. 

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό του 1.074.000,00€. 

Επίσης ο Δήμος έχει λάβει τρία δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

που εξυπηρετούνται κανονικά, συνολικού ποσού 27.043.149,57€ με συνολικό ανεξόφλητο 

υπόλοιπο 21.514.860,37€, για τα οποία έχει καταθέσει και το αίτημα της αναχρηματοδότησης, 

και ένα δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ΕV.άδος ποσού 10.000.000,00€ και με ανεξόφλητο 

υπόλοιπο ποσού 5.016.178,66€, το οποίο εξυπηρετείται κανονικά. 

δ) Οι συνολικές υποχρεώσει; του Δήμου σπς 30-06-2016 ανέρχονται στο ποσό των 

19.692.458,71€. Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) 

ανέρχονται στο ποσό των 16.045.187,71€ από πς οποίες ποσό 15.486.978,71€ είναι 

υποχρεώσεις άνω των ενενήντα (90) ημερών. 
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ε) Σύμφωνα με το υπ ' αριθμόν 2685/45666/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών το ποσό που προκύπτει από συμβολαιογραφικές πράξεις 

απσJJ..οτριώσεων (με συμβιβασπκή τιμή) ανέρχεται στα 2. 700.000,00€. 

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (εκτός απαλλοτριώσεων) κατά του Δήμου 

ανέρχονται στο ποσό των 2.686.234,66 €. 

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις απαλλοτριώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών 

ανέρχονται στα ποσά των 2.512.003,05€και 2.812.000,00€ήτοι συνολικά 5.324.003,05€. 

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις απαλλοτριώσεων εγγεγραμμένες σε τρέχων Κ.Α. 

προϋπολογισμού 2016 ανέρχονται στα ποσά των 589.191,16€ και 2.200.000,00€ ήτοι συνολικά 

2. 789.191,16€. 

Οι δικασπκές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις που είναι σε εκκρεμότητα (δεν έχουν 

καταστεί τελεσίδικες) και σύμφωνα με την νομική υπηρεσία του Δήμου δεν θα καταστούν 

τελεσίδικες εντός του 2016, ανέρχονται στο ποσό των 3.995.607,88€. 

στ) Οι οφειλές προς τρίτους των υπό εκκαθάριση δύο πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων 

είναι, των οποίων η εκκαθάριση έχει υποβληθεί από τον εκΗαθαριστή στο Δημοτικό Συμβούλιο 

αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση για την ανάληψη ή μη των υποχρεώσεων 

τους α) της Δημοπκής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών 4.600.000,00€ και β) 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών 270.000,00€. Οι 

οφειλές των επιχειρήσεων αυτών προς μισθοδοσίες, Ασφαλιστικά Ταμεία και Ελληνικό 

Δημόσιο έχουν ήδη αναληφθεί από τον Δήμο Αχαρνών. 

Η Προϊσταμi17J Διεύθυνσης 

Οικονομιια;' Γπηρεσιών 
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Στη συνέχεια, το Παρατηρητήριο αξιολογώντας -:r.ν έκθεση καθώς και το σχέδιο 

προϋπολογισμού, διαπιστώνει για το Δήμο Αχαρνών το. a<ό' ουθα: 

1. δεν δύναται να επιχορηγηθεί από χρηματσ;: G"':ωτ κό ίδρυμα προς ισοσκέλιση του 

προϋπολογισμού του, 

2. δεν δύναται να αιτηθεί αναχρηματοδότησης για τα ήδη ληφθέντα από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων δάνειά του χωρίς προηγουμένως να έχει επικυρωμένο 

προϋπολογισμό, 

3. δεν δύναται να εκτελέσει καμία άλλη δαπάνη πλην της μισθοδοσίας, των αντίστοιχων 

ασφαλιστικών εισφορών, των προνοιακών επιδομάτων και των επιδομάτων ένδειας, 

4. δεν δύναται να επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων σύμφωνα με την Α. Π. 2/57103/ΔΠΓΚ Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών, χωρίς προηγουμένως να έχει επικυρωμένο προϋπολογισμό, 

5. το ποσό για το οποίο ο Δήμος δε μπορεί να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό 

ανέρχεται σε 19.885.490,04 €. 

Βάσει των ανωτέρω, το Παρατηρητήριο λαμβάνοντας υπόψη τις προπαρατεθείσες 

διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 του ν. 4270/2014, όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/24.12.2014 {Α', 270), την υπ'αριθμ. 

Ε72/27.7.2016 υποβληθείσα από την Προ·ίσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αχαρνών έκθεση οικονομικών στοιχείων, τις παρατηρήσεις επί της διενεργηθείσας από αυτό 

αξιολόγησης αυτής, διαπιστώνει ότι ο Δήμος Αχαρνών αδυνατεί να καταρτίσει ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό νια το οικονομικό έτος 2016. Το ποσό για το οποίο ο Δήμος αδυνατεί να 
καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, φέρεται να ανέρχεται στα 19.885.490,04 € με το 

οποίο θα επιβαρυνθεί ο Λογαριασμός Εξυγίανσης. 

Οι προμνησθείσες ενέργειες θα aποτυπωθούν στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης 

{ΣΟΕ), το οποίο θα συνταχθεί από το Δήμο και θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο. 

Συγκεκριμένα, η οριστικοποίηση και ποσοτικοποίηση όλων των παρεμβάσεων και δράσεων που 

θα αναλάβει ο Δήμος θα καταγράφονται, όπως ήδη εκτέθηκε, στο Σχέδιο Οικονομικής 

Εξυγίανσης αυτού, και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που τυχόν ήδη έχουν ληφθεί και 

εφαρμόζονται καθώς και η εν συνεχεία κατάρτιση του προϋπολογισμού σικ. έτους 2016 θα 
επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό ύψος του προμνησθέvτος ποσού ισοσκέλισης 

και συνεπώς θα οδηγήσουν σε αναγκαία αναμόρφωση του εν τω μεταξύ ψηφισθέντος και 

επικυρωθέvτος προϋπολογισμού του. 

Επισημαίνεται τέλος, ότι το Παρατηρητήριο έχει κατά νόμο (άρθρο 174 παρ. 8 περ. β 

ν.4270/2014, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν.4316/2014) διακριτική 
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ευχέρεια να καθορίσει με μεταγενέστερη απόΦασή του τους όρους και τη .: ια · ικασία 
επιστροφής από το Δήμο των ληφθέντων από το Λογαριασμό Εξυγίανσης ποσών. 

ΘΕΜΑ 2° .... 

Εσωτερική Διανομή: 

-Μέλη του Παρατηρητηρίου 

ΤΑΜΕΛΗ 

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 

Νίκος Χατζηεργάτης 

Ανδρέας Κατσαρός 

Ευάγγελος Αuγοuλάς 

I 
\ 

I 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓι<τΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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