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1. κα. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
2. κ.κ. Εκπροσώπους των Δημοτικών 

παρατάξεων και τα μέλη τους 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την προγραμματική συμφωνία οικονομικής υποστήριξης για 

το οικονομικό έτος 2020» 
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 18267/21-5-2020 προγραμματική συμφωνία οικονομικής 

υποστήριξης για το οικονομικό έτος 2020 

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 18267/21-05-2020 προγραμματική συμφωνία 
οικονομικής υποστήριξης, του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2020,η οποία 
υπεγράφη την 20/05/2020 τον Υπουργό Εσωτερικών από το Δήμαρχο Αχαρνών, και την 

Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών το ποσό της χρηματοδότησης του 

Δήμου Αχαρνών κατανέμεται ως ακολούθως: 

1) Το ποσό των 6.076.881,89€ αφόρα υπόλοιπό χρηματοδότησης από τον 

λογαριασμό οικονομική ενίσχυσης του Δήμου οικονομικού έτους 2019, το οποίο 
κατέστη απαιτητό, δεδομένου ότι από 02-09-2019 έως και 31-12-2019, σε 
συμμόρφωση προς την οικεία Προγραμματική Συμφωνία επετεύχθη η υλοποίηση 

των τριών (3) από τις πέντε (5) συμβατικώς δεσμευτικών παρεμβάσεων και το 
οποίο θα διατεθεί για την εξόφληση εκκαθαρισμένων και ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 

2) Το ποσό των 6.604.512,06€ θα διατεθεί για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση 

κατά κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη, τελεσίδικων δικαστικών 
αποφάσεων, με κρίσιμο χρόνο έως την 31/12/2019 καθώς και όσων αποφάσεων 
καταστούν τελεσίδικες εντός του έτους 2020. Σχετικό επί των ανωτέρω το υπ' 
αριθ . πρωτ. 12140/10-03-2020 έγγραφο το οποίο έχει αποσταλεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και το Παρατηρητήριο. 

3) Το ποσό των 4.317.404,16€ θα διατεθεί για την εξόφληση λοιπών 

υποχρεώσεων, υπό την αίρεση της συμμόρφωσης του Δήμου προς τους όρους και 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και συνομολογηθεί, στο πλαίσιο της χρηστής και 

αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως προβλέπονται στην 

περίπτωση 3.3.3 της παραγράφου 3.3 του άρθρου 3 της προγραμματικής 

συμφωνίας οικονομικής υποστήριξης για το οικονομικό έτος 2020. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΠΗΡΙΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΤΩΝ ΓΙΑ το σικ. ΕΤΟΣ 2020 

Στην Αθήνα σήμερα, την 5W. .. ι .... S.po20, τα ακόλουθα μέρη: 
1. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και 

2. Ο Δήμος Αχαρνών, που εδρεύει ΦιλαδελΦείας 87 & Μπόσδα και εκπροσωπείται 

κατά το νόμο από τον Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεπό, 

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. Την 422/20-03-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

Αχαρνών», 

4. Την 41/01-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 

(ΑΔΑ: Ψ3ΘΝΩΨ8-ΒΞΟ) 

5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου του Δήμου Αχαρνών που τηρούνται στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Από την υπό στοιχείο (3) γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 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 Ο~κονpμικής 

Ενίσχυσης ΟΤΑ του αρ. 4Β του ν.4111/2013 (εφεξής Λογαριασμός). ΠροκειμέΥου να 

προσδιοριστεί το ύψος της ενίσχυσης προς τον Δήμο και να καταστεί νομίμως δυνατή 

η χρηματοδότησή του από τον Λογαριασμό, καταρτίζεται η παρούσα προγραμματική 

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

προγραμματική συμφωνία είχε συναΦθεί για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝτΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

1.1. 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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ΑΡΘΡΟ2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

2.1. Η οικονομική εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών δε\ι μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσω της χρηματοδότησής του από το Λi:ηίαριadμο, αλλά απαιτείται να 

ολοκληρωθούν μια σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

καθαρής χρηματοοικονομικής θέσης του και, ειδικότερα, στην περαιτέρω 

αποκλιμάκωση των υποχρεώσεών και στη μείωση των δαπανών για αποζημιώσεις 

απαλλοτριώσεων και για την εξυπηρέτηση του χρέους του, προκειμένου να 

δημιουργηθούν σταδιακά στα επόμενα οικονομικά έτη οι προϋποθέσεις κατάρτισης 

τουλάχιστον ισοσκελισμένου προϋπολογισμού από τον Δήμο, χωρίς την προσφυγή 

στο Λογαριασμό. 

2.2. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενέργειες και παρεμβάσεις, τις οποίες οφείλει να 

ολοκληρώσει ο Δήμος εντός του οικονομικού έτους 2020, είναι οι κάτωθι: 

2.2.1. Η υλοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού του Δήμου για άρση 

απαλλοτριώσεων κοινωφελών χώρων εκπαίδευσης συνολικού εμβαδού 120 

στρεμμάτων, σύμφωνα με το 15301/21.04.2020 έγγραφο του Προ'ίσταμένου 

Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα. 

2.2.2. Η σύσταση και η ουσιαστική λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η 

οποία θα υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο, και η κατάρτιση προγράμματος 

ελέγχων έτους 2021 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020. 

2.2.3. Η συμμόρφωση στη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για πλήρη εφαρμογή 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έτους 2019 των διατάξεων του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ αναΦορικά με τις προβλέψεις για 

μελλοντικές υποχρεώσεις από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 

2.2.4. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα η ολοκλήρωση 

σύνταξης των απαραίτητων οικονομικών καταστάσεων και η υποβολή 

αιτήματος προς το Ταμείο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020. 

2.2.5. Η πλήρης αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ3 

ΠΟΡΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας 

καθορίζεται στο ύψος του ελλείμματος του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για 

το ι)ικσνομικό έτος 2020, όπως αuτό προκύπτει από την αρ. 41/01-04-2020 απόφαση 

τι;ΙιΙ Δημοτικού Συμβουλίου τοΙJ Δήμοι.ι Αχαρνών, ήτοι στο ποσό των 16.998.798,j 1 ~: 

~:l 111 ι;tVωτέρω ποσό θα διατs\Μ γιι;t τη χρηματοδότηση των κάτωθι δαπανών: 
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Κατανομή οικονομικού αντικειμένου Προϋπολογισμός 

οφειλή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Αχαρνών 

από την υλοποίησης τμήματος της.Προγραμματικής Συμφωνίας 6.076.881,89 € 

Οικονομικής Υιτοστήpιξης έτους 2019 

Δικαστικές αποΦάσεις. προϋπρλογισμού 2020 και τόκοι 

υπερημερίας 6.604.512,06 € 
[Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εκκρεμείς δικαστικές υποfJέσεις 

που αναμένεται να τελεσιδικήσουν εντός τρέχοντος έτους] 

Λοιπές δαπάνες 

υπό την προϋπόfJεση της υλοποίησης των παρεμΒάσεων του 
4.317.404,16 € 

άρfJρου 2 

Ποσό προς χρηματοδότηση 16.998.798,11 € 

3.3. Το προαναφερθέν ποσό θα καταβάλλεται στον Δήμο Αχαρνών τμηματικά, εντός 

της διάρκειας της παρούσας συμφωνίας, ως εξής: 

3.3.1 Το ποσό ύψους 6.604.512,06 € που αφορά σε τελεσίδικες δικαστικές 

αποΦάσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών που θα τελεσιδικήσουν 

κατά τη διάρκεια του έτους και τους τόκους υπερημερίας) καταβάλλεται 

σταδιακά, κατόπιν αιτήματος του Δήμου κατά περίπτωση και εΦόσον 

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την εκκαθάριση και την εξόφληση 

της κάθε οΦειλής. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται από τον Δήμο προς τη 

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ. 

3.3.2 Το ποσό ύψους ~.076.881,89 € το οποίο οφείλεται στο Δήμο Αχαρνών 

δυνάμει του πρακτικού της 66ης συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ την 20η Δεκεμβρίου 2019 και του 

12140/10.03.2020 εγγράφου του Προ'ίσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου προς το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αιιτοτέλειας των ΟΤΑ 

καταβάλλεται άμεσα με την υπογραφή της παρούσας. 

3.3.3 Το εναπομείναν ποσό των 4.317.404,16 €, καταβάλλεται στο Δήμο 

τμηματικά, κατόπιν αξιολόγησης και πιστοποίησης από το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ της πορείας υλοποίησης των 

παρεμβάσεων του άρθρου 2, ως εξής: 

3.3.3.1 Καταβολή του 60% για την πλήρη υλοποίηση της 1 ης 

παρέμβασης (άρση απαλλοτριώσεων εμβαδού 120 

στρεμμάτων) ως εξής: καταβολή 10% για κάθε 20 στέμματα 

άρσης απαλλοτριώσεων μέχρι την επίτευξη του στόχου και την 

εξάντληση του ποσού. 

3.3.3.2 

3.3.3.3 

3.3.3.4 

Καταβολή του 15% με την υλοποίηση της 2ης παρέμβασης 

(λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου). 

Καταβολή του 5% με την υλοποίηση της 3ης παρέμβασης 

(προβλέψεις στον ισολογισμό της 31.12.2019). 

Καταβολή του 10% με την υλοποίηση της 4ης παρέμβασης 

(αναχρηματοδότηση δανείων). 
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3.3.3.5 Καταβολή του 10% με την υλοποίηση της Sης παρέμβασης 

(αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων). 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε παρέμβασης, ο Δήμος υποβάλλει στο 

Παρατηρητήριο αίτημα αξιολόγησης το οποίο συνοδεύεται από αναλυτική 

έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της παρέμβασης και από όλα τα 

απαραίτητα διοικητικά έγγραφα. 

3.4. Οι πόροι για την υλοποίηση της συμφωνίας, προέρχονται από τον Λογαριασμό 

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

ΑΡΘΡΟ4 

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, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της παρούσας. 

4.2. Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει: 

α) την εξόφληση των οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και τόκου~ 

υπερημερίας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της εκάστοτε χρηματοδότησης απg 

τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης, 

β) την υποβολή των αποΦάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

προκειμένου να διαπιστώνεται η μη ένταξη νέων δαπανών στον προϋπολογισμό 

του, παρά μόνο σε περίπτωση ισόποσης αντικατάστασης ήδη εγγεγραμμένων 

πιστώσεων ή ένταξης νέων έργων ή δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, 

γ) την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών προς το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αναφορικά με τα ως άνω (α) και (β) και αναφορικά με την 

πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων του άρθρου 2 και 

δ) την παροχή στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ κάθε 

απαιτούμενου στοιχείου για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της 

παρούσας προγραμματικής συμφωνίας, με σκοπό τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής αυτής και της χρηστής διαχείρισης των πόρων του 

Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

5.1. Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 

έτους 2021 και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα μετέχοντα μέρη. 
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ΑΡΘΡΟ6 

OIKONOMIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

6.1. Την οικονομική διαχείριση του ,αντικειμένου της συμφωνίας αυτής αναλαμβάνει 

ο Δήμος Αχαρνών. 

6.2. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Δήμος καταθέτει στον Υπουργό 

Εσωτερικών πλήρη απολογιστική έκθεση για την υλοποίησή της. 

ΑΡΘΡ07 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

7.1. 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. 

ΑΡΘΡ08 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

8.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας γίνεται μόνο εγγράφως και 

μετά από απόΦαση των μετεχόντων σε αυτή μερών. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα μέρη, σε απόδειξη των 

bίτοίων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δυο {2) πρωτότυπα, έλαβε δε το 

κάθε μέρος από ένα. 

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ AXAPNL',IN 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΠΟΣ 
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