
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ OIKONOMIKΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019  

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 18/4/2019, τα ακόλουθα μέρη: 

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης 

2.  Ο Δήμος Αχαρνών, που εδρεύει  Λεωφόρο Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα και 

εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Κασσαβό, 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 210 του ν. 4555/2018 

2. Τις διατάξεις των αρ. 4Α-4Γ του ν.4111/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με τα 

αρ. 198-200 του ν.4555/2018 

3. Το υπ’ αριθμ. 6350/30-1-2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

4. Την υπ’ αριθμ. 305/19-2-2019 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών» 

5. Την «Έκθεση σχετικά με την πορεία του προγράμματος εξυγίανσης Δήμου 

Αχαρνών» του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με 

περίοδο αναφοράς 28.07.2016 – 28.02.2019 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Από την υπό στοιχείο (4) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του Δήμου Αχαρνών, προκύπτει ότι αυτός υποβλήθηκε ελλειμματικός. 

Όμως, εκ του νόμου, ο προϋπολογισμός εκάστου ΟΤΑ πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ισοσκελισμένος. Ως εκ τούτου, απαιτείται η πρόσβαση του Δήμου 

Αχαρνών στον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του αρ. 4Β του 

ν.4111/2013 (εφεξής Λογαριασμός). Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος 

ποσού ενίσχυσης του Δήμου και καταστεί νομίμως δυνατή η χρηματοδότηση του 

από τον Λογαριασμό αυτόν, καταρτίζεται η παρούσα προγραμματική συμφωνία, 

κατά τα οριζόμενα στα αρ. 200 και 210 του ν.4555/2018. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας αποτελεί η υλοποίηση των 

απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση του 

Δήμου Αχαρνών από τον Λογαριασμό, με τελικό σκοπό την ισοσκέλιση του 

προϋπολογισμού και την οικονομική εξυγίανσή του.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Η οικονομική εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών δεν μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέσω της χρηματοδότησής του από το Λογαριασμό, αλλά απαιτείται να 

συνοδεύεται και από μια σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων, οι οποίες θα έχουν 

ως αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των υψηλών υποχρεώσεων παρελθόντων 

οικονομικών ετών, την αύξηση των ιδίων εσόδων του και την εν γένει ορθή 

οικονομική λειτουργία του, προκειμένου από το επόμενο έτος να αποκτήσει τη 

δυνατότητα κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, χωρίς την 

προσφυγή στον Λογαριασμό. Οι ενέργειες και δράσεις αυτές, οι οποίες είχαν επί 

της ουσίας ήδη εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 30/2018 πράξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, ως Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του έτους 

2018 και οφείλει να πραγματοποιήσει ο Δήμος εντός του οικονομικού έτους 2019, 

είναι οι κάτωθι: 

 

 Επιπλέον και επαρκή ενίσχυση της οικονομικής του υπηρεσίας και 

ιδιαίτερα της ταμειακής και των εσόδων, με σκοπό την μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητάς τους. 

 Η εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βεβαίωση και είσπραξη 

των εσόδων των Ομάδων Ι και ΙΙ και ειδικότερα των κατηγοριών 01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ και 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ. 

Υποχρέωση του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 είναι η βεβαίωση των 

ανωτέρω εσόδων στο σύνολό τους και η είσπραξη ποσοστού τουλάχιστον 

50% εξ αυτών. 

 Άρση των απαλλοτριώσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 Τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών, ώστε στον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 να είναι ισοσκελισμένες, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αναχρηματοδότησης των δανείων του 

Δήμου, η οποία θα του επιφέρει εξοικονόμηση στο σκέλος των δαπανών, 

ποσού ύψους 320.000 ευρώ περίπου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 Ποσό 6.718.183,47 €, είχε ήδη εγκριθεί από το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Αχαρνών 

κατά το έτος 2018, από το Λογαριασμό Εξυγίανσης και αφορούσε σε απολύτως 

απαραίτητες λειτουργικές και υποχρεωτικές δαπάνες, καθώς και σε δαπάνες για 

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, το οποίο δεν απορροφήθηκε από το Δήμο και 

ως εκ τούτου θα καλυφθεί και για το έτος 2019 από το Λογαριασμό. 
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Επιπλέον, για το οικονομικό έτος 2019 ο Δήμος χρηματοδοτείται και για 

οφειλές που έχουν προκύψει από νέες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που εκτιμάται ότι θα τελεσιδικήσουν εντός του 

έτους, τόκους υπερημερίας και  εκκρεμότητες συμβολαίων απαλλοτριώσεων που 

δεν είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018, καθώς και για 

οφειλές που προέκυψαν από αναδοχή και αφορούσαν δημοτικές επιχειρήσεις, 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Εγκεκριμένο  ποσό από Λογαριασμό Εξυγίανσης, του 

Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης, οικονομικού έτους 

2018 

6.718.183,47 € 

 

Δικαστικές αποφάσεις προϋπολογισμού 2019 

[Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, ποσού 

2.398.690,04 €, Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 

εκτάσεων (τελεσίδικες), ποσού 1.152.685,80 €, Εκκρεμείς 

δικαστικές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και 

εδαφικών εκτάσεων που θα τελεσιδικήσουν, ποσού 

4.284.021,00 €] 

7.835.396,84 € 

Τόκοι υπερημερίας χρήσης προϋπολογισμού 2019 1.720.000,00 € 

Εκκρεμότητες συμβολαίων απαλλοτριώσεων 

προϋπολογισμού 2019 

800.000,00 €. 

 

Αναδοχή οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων 1.163.076,37 € 

Ποσό προς χρηματοδότηση   18.236.656,68 € 

 

 

Ως εκ τούτων, το συνολικό κόστος του αντικειμένου της παρούσας 

συμφωνίας, ανέρχεται στο ποσό των 18.236.656,68 €. Το ποσό αυτό ως 

πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Αχαρνών, 

ώστε σε συνδυασμό με εξοικονόμηση δαπανών που θα κάνει ο ίδιος, να 

καταρτιστεί αυτός τουλάχιστον ισοσκελισμένος. 

 

Οι πόροι για την υλοποίηση της συμφωνίας, προέρχονται από τον 

Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ του αρ. 4Β του ν. 4111/2013. 

 

Το προαναφερθέν ποσό θα καταβάλλεται στον Δήμο Αχαρνών τμηματικά, 

εντός της διάρκειας της παρούσας συμφωνίας και έπειτα από την αξιολόγηση, 

από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, της πορείας 

υλοποίησης των παρεμβάσεων εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών (αρ. 2 της 

παρούσας), ως εξής: 
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 Το ποσό που αφορά τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, καθώς 

και τόκους υπερημερίας, καταβάλλεται από το ΥΠΕΣ στο Δήμο Αχαρνών, 

εντός δύο  μηνών  από την υπογραφή της παρούσας. 

 

Το εναπομείναν ποσό (εξαιρουμένου του ποσού που αφορά εκκρεμοδικίες), μετά 

την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, καταβάλλεται στο Δήμο με την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εκ μέρους του, ως εξής: 

 

 Με την επαρκή ενίσχυση της οικονομικής υπηρεσίας, καταβάλλεται 

ποσοστό 10% του ποσού. 

 Με την άρση των απαλλοτριώσεων, καταβάλλεται ποσοστό 10% του 

ποσού. 

 Με την αναχρηματοδότηση των δανείων, καταβάλλεται ποσοστό 10% του 

ποσού. 

 Με την ψήφιση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν 

τον καθορισμό ύψους των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020, 

καταβάλλεται ποσοστό 10% του ποσού. 

 Με την βεβαίωση του συνόλου των προϋπολογισθέντων εσόδων των 

Ομάδων Ι και ΙΙ και ειδικότερα των κατηγοριών 01 και 32, καταβάλλεται 

ποσοστό 10% του ποσού. 

 Με την είσπραξη κάθε φορά ποσοστού 10%, επί των ανωτέρω 

βεβαιωθέντων εσόδων και έως την συμπλήρωση του 50% αυτών, 

καταβάλλεται ποσοστό 10% του ποσού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Οι μετέχοντες στη συμφωνία αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις 

και δικαιώματα:  

 

4.1.Ο Υπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει την υλοποίηση, δια των αρμόδιων 

υπηρεσιών του Υπουργείου, κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη χρηματοδότηση 

του Δήμου Αχαρνών από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ, με το 

ποσό του αρ. 3 της παρούσας. 

 

4.2. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 

α) να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την κάλυψη του ελλείμματος, 

την εξόφληση των υποχρεώσεών του και την εξυγίανση των οικονομικών του, 

β) να μην προβαίνει σε αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του εντάσσοντας 

νέες και ιδίως επενδυτικές δαπάνες, παρά μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης 

ισόποσων και ήδη εγγεγραμμένων δαπανών σε αυτόν,    

γ) να παρέχει στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ κάθε 

απαιτούμενο στοιχείο για την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων εκ μέρους 

του, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης περίπτωσης (β), με σκοπό τη 
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διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής και της χρηστής διαχείρισης 

των πόρων του Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

Το αντικείμενο που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αυτή θα 

πραγματοποιηθεί από τα μετέχοντα μέρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 της παρούσας, κατά τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:  

Εντός διμήνου από την υπογραφή της συμφωνίας, εκταμιεύονται υπέρ του 

Δήμου Αχαρνών τα αντιστοιχούντα στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 

δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων, καθώς και τόκους υπερημερίας χρηματικά ποσά, από τον Λογαριασμό 

Οικονομικής Ενίσχυσης. 

Αμέσως μετά την τελεσιδικία των αποφάσεων και την υλοποίηση έκαστης 

παρέμβασης, εκταμιεύεται υπέρ του Δήμου Αχαρνών το αντιστοιχούν σε αυτή 

χρηματικό ποσό. 

Εντός του έτους 2019 θα έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενο της συμφωνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

 Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα 

μετέχοντα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των ενεργειών που αποτελούν 

περιεχόμενο αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Την οικονομική διαχείριση του αντικειμένου της συμφωνίας αυτής 

αναλαμβάνει ο Δήμος Αχαρνών. 

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Δήμος καταθέτει στον Υπουργό 

Εσωτερικών πλήρη απολογιστική έκθεση για την υλοποίησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

 Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας συμφωνίας και 

γενικά κάθε ζητήματος που αφορά την υλοποίηση αυτής, γίνεται από το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας γίνεται μόνο 

εγγράφως και μετά από απόφαση των μετεχόντων σε αυτή μερών.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

 

 Οι όροι της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Η 

παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς, από οποιοδήποτε από τα μετέχοντα μέρη, 

παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση των 

αντίθετων με τη συμφωνία ενεργειών σε εύλογο χρόνο. 

Σε περίπτωση:  

 παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας,  

 παράβασης των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης ή  

 συμπεριφοράς οποιουδήποτε από τα μετέχοντα μέρη που επηρεάζει 

ουσιωδώς την εκτέλεση του αντικειμένου της προγραμματικής συμφωνίας, 

το έτερο συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική 

ζημία του. 

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρός λόγος πρόωρης καταγγελίας της 

παρούσας, χωρίς υπαιτιότητα μετέχοντος μέρους, τότε συμφωνείται ότι 

καταβάλλεται στον Δήμο Αχαρνών το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις 

παρεμβάσεις που έχει ολοκληρώσει μέχρι την πρόωρη καταγγελία και ουδέν 

άλλο ποσό οφείλεται.  

 

 Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δυο 

πρωτότυπα, έλαβε δε το κάθε μέρος από ένα.  

 

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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