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Καθορισµός κριτηρίων, διαδικασιών και δικαιολογητικών ρύθµισης εν
γένει οφειλών από χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π.& ∆., ∆ήµων, πρώην
κοινοτήτων ή των καθολικών διαδόχων τους (Ν. 3852/2010), των
Περιφερειών, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών και των
Συνδέσµων Ο.Τ.Α. σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.
3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66/31-3-2011).
Προβλέπεται:
(Ι) Η ρύθµιση εν γένει οφειλών από χορηγηθέντα δάνεια από το Τ.Π&∆.:
(I.1) µε επιµήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης
ή και
(I.2) µε τη χορήγηση νέου δανείου για την εξόφληση (αναχρηµατοδότηση)
(II) Η δανειοδότηση για την εξόφληση πάσης αιτίας υφιστάµενων στο Τ.Π.& ∆ανείων
χρεωστικών ανοιγµάτων ως
30-6-2012 (Ν.4038/2012 / ΑΡΘ.2 ΠΑΡ. 5 /
ΦΕΚ14/Τ.Α), ∆ήµων και πρώην Κοινοτήτων προς το Τ.Π. & ∆ανείων.

Επισηµαίνεται ότι θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα αιτήµατα των
∆ήµων οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης του άρθρου
262 Ν.3852/2010.
∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι καθίστανται:
Α) οι ∆ήµοι, οι πρώην κοινότητες ή οι καθολικοί διάδοχοί τους (Ν. 3852/2010) και οι
Περιφέρειες,
Β) τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών και οι Σύνδεσµοι των Ο.Τ.Α.
Υποχρεώσεις που υπάγονται στη ρύθµιση

Στη ρύθµιση υπάγονται οι εν γένει οφειλές, που περιλαµβάνουν το κεφάλαιο, τους
τόκους, το ληξιπρόθεσµο χρέος, τους τόκους υπερηµερίας και τις λοιπές
επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις µέχρι την ηµεροµηνία της ρύθµισης.
Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση
Α) Για ∆ήµους, πρώην κοινότητες ή τους καθολικούς διαδόχους τους, που
προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 81 Α΄) και τις Περιφέρειες:
1. Να µην πληρούν τις προϋποθέσεις συνοµολόγησης δανείων, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 264 του Ν.3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών
εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων και να µην έχουν ενταχθεί στο ειδικό
πρόγραµµα για την οικονοµική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του Ν.
3852/2010.
2. Να έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική τους εξυγίανση του
άρθρου 262 του Ν. 3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτού υπουργικών
αποφάσεων.
Β) Για τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών και τους Συνδέσµους Ο.Τ.Α.:
1. Oικονοµική αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους
ίδιους και τους εγγυητές αυτών, οι οποίοι να δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
συνοµολόγησης δανείων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 264 του
Ν.3852/2010

και

των

σε

εκτέλεση

αυτών

εκδοθεισών

υπουργικών

αποφάσεων και να δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραµµα για την
οικονοµική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010..
2. Oικονοµική αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από τους ίδιους
και από τους εγγυητές αυτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραµµα
για την οικονοµική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010 και των
σε εκτέλεση αυτού υπουργικών αποφάσεων.
∆ιαδικασία
1. Υποβολή
αιτήµατος
από
το
δανειζόµενο
µε
τα
απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
2. Αξιολόγηση του αιτήµατος και εισαγωγή αυτού στο ∆.Σ του Τ.Π & ∆ανείων για
λήψη της σχετικής απόφασης
3. Ανακοίνωση της έγκρισης και αποδοχή των όρων του δανείου από τον
δανειζόµενο
4. Συνοµολόγηση του δανείου µετά την προσκόµιση των απαιτουµένων
δικαιολογητικών
5. Υπογραφή µεταξύ των µερών του δανειστικού συµβολαίου
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6.

Η εκταµίευση του προϊόντος του δανείου, γίνεται µε την προσκόµιση των
σχετικών δικαιολογητικών , σύµφωνα µε τους όρους του δανειστικού
συµβολαίου και ύστερα από έγγραφο του δανειζοµένου.

Ι. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (I.1) ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Απαιτούµενα δικαιολογητικά έγκρισης
Κατηγορία Α.1
1) Αίτηση του Ο.Τ.Α. κ.λ.π. για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα
προς ρύθµιση δάνεια και η διάρκεια τους.
2) Βεβαίωση (Υπόδειγµα Β΄) αρµόδια θεωρηµένη από τον Υπεύθυνο των
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε την συνυπογραφή του ∆ηµάρχου, καθώς
και τις αποφάσεις του ∆.Σ που ενέκρινε τους απολογισµούς / ισολογισµούς,
σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α & β και τις υπ’ αριθµ. 43093/3007-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 τεύχος Β΄) & 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις
του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3) Ισολογισµοί (για όσους ∆ήµους ακολουθούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο) των
τριών τελευταίων ετών, αρµόδια θεωρηµένοι καθώς και τις αποφάσεις του ∆.Σ
που ενέκρινε τους ισολογισµούς.
Απολογισµοί εσόδων και εξόδων (για όσους ∆ήµους δεν ακολουθούν το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο) των τριών τελευταίων ετών, αρµόδια θεωρηµένοι
καθώς και τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τους
απολογισµούς.
Προϋπολογισµοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών, αρµόδια
θεωρηµένοι καθώς και τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε
τους προϋπολογισµούς.
4) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι το
ποσό των ΚΑΠ που απορρέει λόγω της αρχικής µείωσης της ετήσιας
τοκοχρεολυτικής δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη
µισθοδοσίας του προσωπικού.
5) Έγγραφο του ∆ήµου που να µας γνωρίζει την Τράπεζα και τον
λογαριασµού, στον οποίο κατατίθεται η µισθοδοσία προσωπικού.

αριθµό

6) Πρόγραµµα αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας
του ∆ήµου ή της
Περιφέρειας εγκεκριµένο από την αρµόδια ελεγκτική αρχή ή το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, µε έκθεση αξιολόγησης
ορκωτών λογιστών, η οποία θα
αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του ∆ήµου ή της Περιφέρειας
όπως επίσης και την διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή
του.
Κατηγορία Α.2
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1. Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης για την ένταξή του στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης.
2. Τα υπό στοιχεία 1, 4 και 5 της κατηγορίας Α.1
3. Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του ∆ήµου ή της Περιφέρειας,
σύµφωνα µε το άρθρο 262 του Ν. 3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτού
υπουργικών αποφάσεων, εγκεκριµένο από την αρµόδια ελεγκτική αρχή, µε
έκθεση αξιολόγησης ορκωτών λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την
υπάρχουσα οικονοµική θέση του ∆ήµου ή της Περιφέρειας όπως επίσης και
την διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του
Κατηγορία Β.1
1) Αίτηση του Ν.Π. για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα
προς ρύθµιση δάνεια και η διάρκεια τους.
2) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π., από την οποία θα προκύπτει
ότι το ποσό που απορρέει από την αρχική µείωση της ετήσιας
τοκοχρεολυτικής δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για κάλυψη
µισθοδοσίας προσωπικού.
3) Οικονοµικά στοιχεία: Ισολογισµός και πίνακας ταµειακών ροών που θα
αποδεικνύουν την αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
4) Τα υπό στοιχεία 2 και 3 της κατηγορίας Α.1
5) Έγγραφο του εγγυητή ∆ήµου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι θα εγγυηθεί
την οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων της ρύθµισης.
6) Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του Ν.Π. εγκεκριµένο από την αρµόδια
ελεγκτική αρχή ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών
λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Ν.Π.
όπως επίσης και την διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή
του.

Κατηγορία Β.2
1) Αίτηση του Ν.Π. για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα
προς ρύθµιση δάνεια και η διάρκεια τους.
2) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π., από την οποία θα προκύπτει
ότι το ποσό που απορρέει από την αρχική µείωση της ετήσιας
τοκοχρεολυτικής δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για κάλυψη
µισθοδοσίας προσωπικού.
3) Οικονοµικά στοιχεία: Ισολογισµός και πίνακας ταµειακών ροών που θα
αποδεικνύουν την αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
4) Το υπό στοιχείο 1 της κατηγορίας Α.2
5) Έγγραφο του εγγυητή ∆ήµου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι θα
την οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων της ρύθµισης.

εγγυηθεί

6) Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του Ν.Π. εγκεκριµένο από την αρµόδια
ελεγκτική αρχή ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών
λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Ν.Π.
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όπως επίσης και την διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή
του.
Επιπλέον για τους Συνδέσµους:
 Έγγραφο µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι όλα τα µέλη του Συνδέσµου
θα εγγυηθούν τη ρύθµιση.
 Έγγραφο µε το οποίο θα βεβαιώνεται η ποσοστιαία συνεισφορά του
κάθε ∆ήµου - µέλους στην εξυπηρέτηση της νέας ετήσιας
τοκοχρεολυτικής δόσης της ρύθµισης του Συνδέσµου.
 Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του Ν.Π. εγκεκριµένο από την
αρµόδια ελεγκτική αρχή ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε έκθεση
αξιολόγησης
ορκωτών λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την
υπάρχουσα οικονοµική θέση του Ν.Π. όπως επίσης και την
διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του

Σηµείωση:
1) Για τις κατηγορίες Ι.1.Α.1, Ι.1.Β.1, Ι.1.Γ. θα προσκοµίζεται ανά
εξάµηνο έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους, ενώ για τις
λοιπές κατηγορίες (Ι.1.Α.2, Ι.1.Β.2) θα προσκοµίζεται ανά τρίµηνο.
2) Για όλες τις κατηγορίες ρύθµισης µε επιµήκυνση δύναται το ∆.Σ. του
Τ.Π

και

∆ανείων

να

καθορίζει

κατά

περίπτωση

επιπλέον

δικαιολογητικά έγκρισης της ρύθµισης.

Επιτόκιο:
Για τις κατηγορίες Α1 και Β1
Με διάρκεια αποπληρωµής έως 15 χρόνια επιτόκιο
6,02% πλέον λοιπών
επιβαρύνσεων για το σύνολο των υπό ρύθµιση οφειλών και για όλη τη διάρκεια
αποπληρωµής. Σε εξαιρετική περίπτωση, που η εξυπηρέτηση αποφασιστεί για
περίοδο µεγαλύτερη των 15 χρόνων θα καθορίζεται επίσης κατά περίπτωση
ειδικότερο επιτόκιο από το ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων.
Για τις κατηγορίες Α2 και Β2
∆υνατότητα επιλογής από τον δικαιούχο επιτοκίου ως κατωτέρω:
Επιτόκιο 6,02%, πλέον λοιπών επιβαρύνσεων για το σύνολο των υπό ρύθµιση
οφειλών και για όλη τη διάρκεια αποπληρωµής (έως 25 έτη).
ή
επιτόκιο αναπροσαρµοζόµενο ανά εξάµηνο (1/1 & 1/7), ίσο µε αυτό της εκάστοτε
προηγούµενης έκδοσης εξάµηνων τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο θα
υπολογίζεται κάθε φορά από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή
τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους προσαυξηµένου κατά 1,12%, πλέον
λοιπών επιβαρύνσεων,
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ή
επιτόκιο αναπροσαρµοζόµενο ανά εξάµηνο (1/1 & 1/7) ίσο µε το euribor 6µηνου
πλέον περιθωρίου 3,82%, πλέον λοιπών επιβαρύνσεων.

Σε περίπτωση ένταξης ∆ήµου στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης του άρθρου
262 του Ν. 3852/2010 για τις κατηγορίες Ι.1.Α.2 & Ι.1.Β.2 το ∆.Σ. του Τ.Π. και
∆ανείων δύναται να καθορίζει ειδικότερο κατά περίπτωση επιτόκιο.
∆ιάρκεια
Για τις κατηγορίες Α1 και Β1
Η διάρκεια αποπληρωµής των εν γένει οφειλών παρατείνεται – επιµηκύνεται
µέχρι 15 χρόνια από την ηµεροµηνία της ρύθµισης, εκτός εάν κατά την κρίση του
∆.Σ του Τ.Π. και ∆ανείων, συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν
µεγαλύτερο χρόνο επιµήκυνσης.
Για τις κατηγορίες Α2 και Β2
Η διάρκεια αποπληρωµής των εν γένει οφειλών παρατείνεται – επιµηκύνεται
µέχρι 25 χρόνια από την ηµεροµηνία της ρύθµισης, οι δε ειδικότεροι όροι
εξυπηρέτησης, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Τ.Π. και ∆ανείων.
Ληξιπρόθεσµο Χρέος
Σε περίπτωση ληξιπροθέσµων εκ πάσης αιτίας οφειλών δύναται το ∆.Σ. του Τ.Π. και
∆ανείων να αποφασίζει ειδικότερα κατά περίπτωση τη ρύθµισή του.
∆ικαιώµατα:
Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων για την αξιολόγηση
οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση,
εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που
δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και
αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 15.000,00, τα
οποία θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, την ηµέρα της εκταµίευσης του
προϊόντος του δανείου.
Τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν στην συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και
εξόφληση της ρύθµισης και γενικά τα κάθε είδους έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε
όλη τη διάρκεια της ρύθµισης βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη.
∆ικαιολογητικά συνοµολόγησης
Κατηγορίες Α.1 & Α.2
1) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αποδοχής των όρων της
ρύθµισης,
2) Το αποδεικτικό δηµοσίευσής της
3) Το έγγραφο προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε το οποίο κοινοποιείται η
απόφαση αποδοχής των όρων της ρύθµισης.
4) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου
νοµιµότητάς (προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν.
3852/2010.
Κατηγορίες Β.1 και Β.2
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1) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί αποδοχής των όρων της
ρύθµισης.
2) Το αποδεικτικό δηµοσίευσής της
3) Το έγγραφο προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε το οποίο κοινοποιείται η
απόφαση αποδοχής των όρων της ρύθµισης, στις περιπτώσεις όπου
απαιτείται.
4) Απόφαση του εγγυητή ∆ήµου περί παροχής εγγύησης για την οµαλή
εξυπηρέτηση των δανείων της ρύθµισης,
5) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προληπτικού ελέγχου νοµιµότητάς
(προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και
στις περιπτώσεις όπου απαιτείται.
Τύπος Σύµβασης:
Πρόσθετη συµβολαιογραφική πράξη ρύθµισης, χωρίς επιβάρυνση για το Τ.Π.
και ∆ανείων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι, όπως αυτοί αναφέρονται στις αρχικές
δανειακές συµβάσεις.

Σύµφωνα µε το Ν. 4093/2012, άρθρο 1, υποπαράγραφος Γ.5, σηµείο 2 του
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), η αναφερόµενη στην παρ. 1α του
άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (Α’ 66), η διάρκεια παράτασης αποπληρωµής
οφειλών επιµηκύνεται έως δέκα (10) έτη.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (I.2) ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

(ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ)

ΤΩΝ

ΕΝ

ΓΕΝΕΙ

ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΠΟ

ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΑΝΕΙΑ.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά έγκρισης
Κατηγορία Α.1
1. Αίτηση του ΟΤΑ κτλ για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα
προς ρύθµιση δάνεια καθώς και η διάρκειά τους.
2. Βεβαίωση (Υπόδειγµα Β΄) αρµόδια θεωρηµένη από τον Υπεύθυνο των
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε την συνυπογραφή του ∆ηµάρχου,
καθώς και τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τους
απολογισµούς / ισολογισµούς, σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 άρθρο 264
παρ. 1α & β και τις υπ’ αριθµ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 τεύχος Β΄)
& 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Ισολογισµοί (για όσους ∆ήµους ακολουθούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο)
των τριών τελευταίων ετών, αρµόδια θεωρηµένοι καθώς και τις αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τους ισολογισµούς.
Απολογισµοί εσόδων και εξόδων (για όσους ∆ήµους δεν ακολουθούν το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο) των τριών τελευταίων ετών, αρµόδια θεωρηµένοι
καθώς και τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τους
απολογισµούς.
Προϋπολογισµοί εσόδων και εξόδων των τριών τελευταίων ετών, αρµόδια
θεωρηµένοι καθώς και τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
ενέκρινε τους προϋπολογισµούς.
4. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι το
ποσό των ΚΑΠ που απορρέει λόγω της αρχικής µείωσης της ετήσιας
τοκοχρεολυτικής δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη
µισθοδοσίας του προσωπικού.
5. Έγγραφο του ∆ήµου που να µας γνωρίζει την Τράπεζα και τον
λογαριασµού, στον οποίο κατατίθεται η µισθοδοσία προσωπικού.

αριθµό

Για όσους ∆ήµους κλπ δεν έχουν δάνεια σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
(εσωτερικού ή εξωτερικού):
6. Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι από τα έσοδα των Κ.Α.Π ποσό ίσο µε τις ετήσιες
τοκοχρεολυτικές δόσεις δεν θα χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των έργων
αλλά για την οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων.
7. Βεβαίωση ότι δεν έχουν συνοµολογήσει δάνεια µε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα.
Για όσους ∆ήµους κλπ έχουν δάνεια σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
(εσωτερικού ή εξωτερικού):
8. Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι από τα έσοδα των ΚΑΠ ή άλλων εκχωρήσιµων
εσόδων ποσό ίσο µε τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις του αιτουµένου
δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή, ούτε θα
συµβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του αιτουµένου δανείου
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9. Βεβαίωση ότι δεν έχουν συνοµολογήσει δάνεια µε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
εκτός εκείνων µε την Τράπεζα ………………
(προσκοµίζοντας και τις σχετικές συµβάσεις µε τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
καθώς και τις συµβάσεις εκχώρησης)
10. Βεβαίωση της τράπεζας που εξυπηρετεί τυχόν δάνεια του ∆ήµου στην οποία
να αναφέρονται το ύψος, η διάρκεια καθώς και οι ετήσιες τοκοχρεολυτικές
δόσεις των δανείων που έχουν συνοµολογήσει (δάνεια εκτός του Τ.Π & ∆).
11. Βεβαίωση η οποία να γνωστοποιεί την τράπεζα που τηρεί λογαριασµό ο
∆ήµος καθώς και τον αριθµό λογαριασµού.
12. Πρόγραµµα αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου ή της
Περιφέρειας εγκεκριµένο από την αρµόδια ελεγκτική αρχή ή το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών λογιστών, η οποία θα
αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του ∆ήµου ή της Περιφέρειας,
όπως επίσης και τη διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή
του.

13) Βεβαίωση του ∆ήµου :
Α) από την οποία θα προκύπτουν όλες οι κατηγορίες εσόδων

του και η

δυνατότητα ή µη εκχώρησής τους (ως κατωτέρω), για την εξυπηρέτηση του
δανείου (τα αναφερόµενα σ΄ αυτό οικονοµικά στοιχεία θα αφορούν εγκεκριµένο
απολογισµό του τελευταίου έτους, ο οποίος θα πρέπει να προσκοµίζεται).

Α/Α

ΚΩ∆.
ΕΣΟ∆ΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ –
ΕΠΙ ΤΩΝ
∆ΕΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Β) µε την οποία θα δηλώνονται ποιες από τις παραπάνω κατηγορίες εσόδων, σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια του δανείου δεν
επαρκούν τα εκχωρούµενα µε την δανειακή σύµβαση έσοδά του ∆ήµου,

θα

χρησιµοποιηθούν (ως ίδια χρήµατά του) για εξόφληση των οφειλουµένων.

Α/Α

ΚΩ∆.
ΕΣΟ∆ΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ –
ΕΠΙ ΤΩΝ
∆ΕΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
Το ανωτέρω έγγραφο θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία µας και σε ηλεκτρονική
µορφή στις ∆ιευθύνσεις d07usr1@tpd.gr, d07usr4@tpd.gr.
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Κατηγορία Α.2
1) Αίτηση του ΟΤΑ κτλ για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα
προς ρύθµιση δάνεια και η διάρκεια τους.
2) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης για την ένταξή του στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης.
3) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι το
ποσό των ΚΑΠ που απορρέει λόγω της αρχικής µείωσης της ετήσιας
τοκοχρεολυτικής δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη
µισθοδοσίας του προσωπικού ή για την εξόφληση ληξιπροθέσµων χρεών.
4)

΄Έγγραφο του ∆ήµου που να µας γνωρίζει την Τράπεζα και τον
λογαριασµού, στον οποίο κατατίθεται η µισθοδοσία προσωπικού.

αριθµό

5) Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του ∆ήµου ή της Περιφέρειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 262 του Ν. 3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτού υπουργικών
αποφάσεων, εγκεκριµένο από την αρµόδια ελεγκτική αρχή µε έκθεση
αξιολόγησης ορκωτών λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα
οικονοµική θέση του ∆ήµου ή της Περιφέρειας, όπως επίσης και τη
διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του.
Κατηγορία Β.1
1) Αίτηση του Ν.Π. για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα προς
ρύθµιση δάνεια καθώς και η διάρκειά τους.
2)

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι το ποσό
των ΚΑΠ που απορρέει λόγω της αρχικής µείωσης της ετήσιας τοκοχρεολυτικής
δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα αποκλειστικά για την κάλυψη
µισθοδοσίας του προσωπικού.

3) Οικονοµικά στοιχεία: Ισολογισµός και πίνακας ταµειακών ροών που θα
αποδεικνύουν την αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
4) Βεβαίωση της Επιχείρησης ότι δεν έχει συνοµολογηθεί δάνειο µε άλλο πιστωτικό
φορέα, εκτός του Τ. Π. & ∆ανείων. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση του
πιστωτικού ιδρύµατος, στην οποία θα αναφέρονται: το ποσό του
συνοµολογηθέντος δανείου, ο σκοπός δανειοδότησης, το υπολειπόµενο ποσό, το
ύψος των ετησίων τοκοχρεολυτικών δόσεων, η παρασχεθείσα ασφάλεια καθώς
και το ύψος και το είδος των εσόδων, που ενδεχοµένως έχουν εκχωρηθεί, µε
βάση τη σχετική σύµβαση χορήγησης του δανείου.
5) Τα υπό στοιχεία 2,3,7 της κατηγορίας Ι.2.Α.1
6) Έγγραφο του εγγυητή ∆ήµου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι θα
οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.

εγγυηθεί την

7) Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του Ν.Π. εγκεκριµένο από την αρµόδια
ελεγκτική αρχή ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών
λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Ν.Π.,
όπως επίσης και τη διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του.
Κατηγορία Β.2
1. Αίτηση του Ν.Π. για τη υπαγωγή στην ρύθµιση, όπου θα αναφέρονται τα προς
ρύθµιση δάνεια και η διάρκεια τους.
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2. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π., από την οποία θα προκύπτει ότι
το ποσό που απορρέει από την αρχική µείωση της ετήσιας τοκοχρεολυτικής
δόσης, θα διατίθεται κατά προτεραιότητα για κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού.
3. Οικονοµικά στοιχεία: Ισολογισµός και πίνακας ταµειακών ροών που θα
αποδεικνύουν την αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
4. Το υπό στοιχείο 2 της κατηγορίας Α.2
5.

Έγγραφο του εγγυητή ∆ήµου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι θα
οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.

εγγυηθεί την

6. Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του Ν.Π. εγκεκριµένο από την αρµόδια
ελεγκτική αρχή ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών
λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Ν.Π.,
όπως επίσης και τη διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του.
Επιπλέον για τους Συνδέσµους:
α) Έγγραφο µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι όλα τα µέλη του Συνδέσµου θα
εγγυηθούν το δάνειο της ρύθµισης.
β) Έγγραφο µε το οποίο θα βεβαιώνεται η ποσοστιαία συνεισφορά του κάθε ∆ήµου
µέλους στην εξυπηρέτηση της ετήσιας τοκοχρεολυτικής δόσης του δανείου του
Συνδέσµου.
γ) Επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης του Ν.Π. εγκεκριµένο από την αρµόδια
ελεγκτική αρχή ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών
λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Ν.Π.,
όπως επίσης και τη διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του.

Σηµείωση:
2) Για τις κατηγορίες Ι.1.Α.1, Ι.1.Β.1, Ι.1.Γ. θα προσκοµίζεται ανά
εξάµηνο έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους, ενώ για τις
λοιπές κατηγορίες (Ι.1.Α.2, Ι.1.Β.2) θα προσκοµίζεται ανά τρίµηνο.
2) Για όλες τις κατηγορίες ρύθµισης µε αναχρηµατοδότηση δύναται το
∆.Σ. του Τ.Π και ∆ανείων να καθορίζει κατά περίπτωση επιπλέον
δικαιολογητικά έγκρισης της ρύθµισης.

Επιτόκιο:
Για τις κατηγορίες Α1 και Β1
Με διάρκεια αποπληρωµής έως 15 χρόνια επιτόκιο 6,02%, πλέον λοιπών
επιβαρύνσεων για το σύνολο των υπό δανειοδότηση οφειλών και για όλη τη
διάρκεια αποπληρωµής. Σε εξαιρετική περίπτωση, που η εξυπηρέτηση αποφασιστεί
για περίοδο µεγαλύτερη των 15 χρόνων θα καθορίζεται επίσης κατά περίπτωση
ειδικότερο επιτόκιο από το ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων.
Για τις κατηγορίες Α2 και Β2
∆υνατότητα επιλογής από τον δικαιούχο επιτοκίου ως κατωτέρω:
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Επιτόκιο 6,02% πλέον λοιπών επιβαρύνσεων και για το σύνολο των υπό
δανειοδότηση οφειλών για όλη τη διάρκεια αποπληρωµής (έως 25 έτη ).
ή
επιτόκιο αναπροσαρµοζόµενο ανά εξάµηνο (1/1 & 1/7), ίσο µε αυτό της εκάστοτε
προηγούµενης έκδοσης εξάµηνων τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο θα
υπολογίζεται κάθε φορά από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή
τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους προσαυξηµένου κατά 1,12 %, πλέον
λοιπών επιβαρύνσεων,
ή
επιτόκιο αναπροσαρµοζόµενο ανά εξάµηνο (1/1 & 1/7) ίσο µε το euribor 6µηνου
πλέον περιθωρίου 3,82% , πλέον λοιπών επιβαρύνσεων.
Σε περίπτωση ένταξης ∆ήµου στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης του άρθρου 262 του
Ν. 3852/2010 για τις κατηγορίες Ι.2.Α.2 & Ι.2.Β.2 το ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων
δύναται να καθορίζει ειδικότερο κατά περίπτωση επιτόκιο.
∆ιάρκεια
Για τις κατηγορίες Α1 και Β1
Η διάρκεια αποπληρωµής των εν γένει οφειλών ορίζεται µέχρι 15 χρόνια από την
ηµεροµηνία της ρύθµισης, εκτός εάν κατά την κρίση του ∆.Σ του Τ.Π. και ∆ανείων,
συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν µεγαλύτερο χρόνο επιµήκυνσης.
Για τις κατηγορίες Α2 και Β2
Η διάρκεια αποπληρωµής των εν γένει οφειλών ορίζεται µέχρι 25 χρόνια από την
ηµεροµηνία της ρύθµισης, οι δε ειδικότεροι όροι εξυπηρέτησης, θα εξετάζονται κατά
περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων.
Ληξιπρόθεσµο Χρέος
Σε περίπτωση ληξιπροθέσµων εκ πάσης αιτίας οφειλών δύναται το ∆.Σ. του Τ.Π. και
∆ανείων να αποφασίζει ειδικότερα κατά περίπτωση τη ρύθµισή του.
∆ικαιώµατα:
Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων για την αξιολόγηση
οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση,
εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που
δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και
αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 15.000,00, τα
οποία θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, την ηµέρα της εκταµίευσης του
προϊόντος του δανείου.
Τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν στην συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και
εξόφληση της ρύθµισης και γενικά τα κάθε είδους έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε
όλη τη διάρκεια της ρύθµισης βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη.

∆ικαιολογητικά συνοµολόγησης
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Κατηγορίες Α.1 & Α.2
1) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αποδοχής των όρων της
ρύθµισης(σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 176 Ν.3463/06 σε
συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 3781/08).
2) Το αποδεικτικό δηµοσίευσής της
3) Το έγγραφο του ∆ήµου προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε το οποίο
κοινοποιείται η απόφαση αποδοχής των όρων της ρύθµισης.
4) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προληπτικού ελέγχου νοµιµότητάς
(προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010.
Κατηγορίες Β.1,Β.2
1) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί αποδοχής των όρων της
ρύθµισης.
2) Το αποδεικτικό δηµοσίευσής της
3) Το έγγραφο προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε το οποίο κοινοποιείται η
απόφαση αποδοχής των όρων της ρύθµισης, στις περιπτώσεις όπου
απαιτείται.
4) Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προληπτικού ελέγχου νοµιµότητάς
(προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και
στις σχετικές περιπτώσεις όπου απαιτείται.
5) Απόφαση του εγγυητή ∆ήµου περί παροχής εγγύησης για την οµαλή
εξυπηρέτηση του δανείου.
6) Για τους Συνδέσµους απαιτείται και απόφαση των ∆ήµων - µελών περί
παροχής εγγύησης.
Τύπος Σύµβασης :
Νέα συµβολαιογραφική δανειακή σύµβαση, χωρίς καµιά επιβάρυνση για το Τ.Π.
και ∆ανείων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι, όπως αυτοί αναφέρονται στις αρχικές
δανειακές συµβάσεις
Σηµείωση:
Σύµφωνα

µε

την

παρ.

15

του

άρθρου

9

του

Ν.4071/2012,

« Η δυνατότητα, που παρέχεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών

και

∆ανείων

να

ρυθµίζει,

κατόπιν

αιτήσεως

των

ενδιαφεροµένων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό
δάνεια, σύµφωνα µε το άρθρο 49 1 α του ν. 3943/2011, επεκτείνεται και στους
∆ήµους, οι οποίοι εγγράφουν στον προϋπολογισµό τους δάνειο για ισοσκέλιση,
κατόπιν έγκρισης του προγράµµατος οικονοµικής υποστήριξης από την
επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.
4038/2012 ».
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Σύµφωνα µε το Ν. 4093/2012, άρθρο 1, υποπαράγραφος Γ.5, σηµείο 2 του
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), η αναφερόµενη στην παρ. 1α του
άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (Α’ 66), η διάρκεια παράτασης αποπληρωµής
οφειλών επιµηκύνεται έως δέκα (10) έτη.
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ΙΙ. ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
∆ανειοδότηση για την εξόφληση των πάσης αιτίας υφιστάµενων στο Τ.Π.& ∆ανείων
χρεωστικών ανοιγµάτων ως 31-3-2011 των ∆ήµων και πρώην Κοινοτήτων, µε
συνοµολόγηση ισόποσων δανείων Η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η
συνοµολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως 30.6.2013, εφόσον έχει
υποβληθεί το σχετικό αίτηµα το αργότερο έως 31.1.2013.
∆ικαιούχοι:
∆ήµοι & πρώην Κοινότητες
∆ιάρκεια
Μέχρι 25 χρόνια
Επιτόκιο:
Κυµαινόµενο επιτόκιο, αναπροσαρµοζόµενο ανά εξάµηνο, ίσο µε αυτό της εκάστοτε
προηγούµενης έκδοσης εξάµηνων τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου προσαυξηµένου κατά
µια µονάδα (1,00 %) και θα υπολογίζεται κάθε φορά από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών ή τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους.
∆ικαιώµατα
Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων για την αξιολόγηση
οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνοµολόγηση,
εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που
δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου και
αποκλειστικά τον οφειλέτη και συνοµολογούνται στο ποσό των ΕΥΡΩ 15.000,00, τα
οποία θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, την ηµέρα της εκταµίευσης του
προϊόντος του δανείου.
∆ικαιολογητικά έγκρισης
1.
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί υποβολής αιτήµατος για την κάλυψη
του συγκεκριµένου χρεωστικού ανοίγµατος.
2.

Αίτηση του ∆ήµου για τη υπαγωγή του στην ρύθµιση κάλυψης του υφιστάµενου
στο Τ.Π&∆ µέχρι την 31/3/2011 χρεωστικού ανοίγµατος.

3.

Βεβαίωση της αρµόδιας ∆/νσης ∆9 του Τ.Π&∆ στην οποία θα προκύπτουν τα
χρεωστικά ανοίγµατα όπως αυτά εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π&∆.

∆ικαιολογητικά συνοµολόγησης
1. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αποδοχής των όρων του δανείου για
κάλυψη των χρεωστικών ανοιγµάτων στο Τ.Π&∆, (σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4
του άρθρου 176 Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.
3731/08).
2. Το αποδεικτικό δηµοσίευσής της
3. Το έγγραφο του ∆ήµου προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µε το οποίο
κοινοποιείται η απόφαση αποδοχής των όρων της ρύθµισης
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4. Έγγραφο της ∆/νσης ∆9 του Τ.Π&∆ για το χρεωστικό άνοιγµα του ∆ήµου στις
31/3/2011, όπως αυτό έχει µεταφερθεί στον ειδικό λογαριασµό στην Κεντρική
Υπηρεσία.
5. Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προληπτικού ελέγχου νοµιµότητάς
(προσυµβατικός έλεγχος), σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010.
6. Βεβαίωση του ∆ήµου :
Α) από την οποία θα προκύπτουν όλες οι κατηγορίες εσόδων

του και η

δυνατότητα ή µη εκχώρησής τους (ως κατωτέρω), για την εξυπηρέτηση του
δανείου (τα αναφερόµενα σ΄ αυτό οικονοµικά στοιχεία θα αφορούν εγκεκριµένο
απολογισµό του τελευταίου έτους, ο οποίος θα πρέπει να προσκοµίζεται).

Α/Α

ΚΩ∆.
ΕΣΟ∆ΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ –
ΕΠΙ ΤΩΝ
∆ΕΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Β) µε την οποία θα δηλώνονται ποιες από τις παραπάνω κατηγορίες εσόδων, σε
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια του δανείου δεν
επαρκούν τα εκχωρούµενα µε την δανειακή σύµβαση έσοδά του ∆ήµου,

θα

χρησιµοποιηθούν (ως ίδια χρήµατά του) για εξόφληση των οφειλουµένων.

Α/Α

ΚΩ∆.
ΕΣΟ∆ΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ –
ΕΠΙ ΤΩΝ
∆ΕΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
Το ανωτέρω έγγραφο θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία µας και σε ηλεκτρονική
µορφή στις ∆ιευθύνσεις d07usr1@tpd.gr,

d07usr4@tpd.gr & στο ΦΑΞ

210-3637846.
Τύπος σύµβασης
Συµβολαιογραφική πράξη, χωρίς καµιά επιβάρυνση για το Τ.Π. και ∆ανείων.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β
- - 20......

∆ήµος
.................
Οικονοµική Υπηρεσία .................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 άρθρο 264 παρ. 1α & β και τις υπ’ αριθµ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010
τεύχος Β΄) & 45352/9-8-2010 Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Βεβαιώνουµε ότι:
1)Τα ετήσια τακτικά έσοδα (**) του ∆ήµου έτους 20..... ανέρχονται : € …………
2)Τα ετήσια τοκοχρεολύσια που καταβάλλει ο ∆ήµος από δάνεια που έχει συνοµολογήσει µε άλλα
Πιστωτικά Ιδρύµατα εκτός Τ.Π. & ∆ανείων ανέρχονται
: € ………….
3) Τα Συνολικά έσοδα & το Συνολικό Χρέος αναλύονται ως εξής:
Συνολικό χρέος 20….:

(*) Συνολικά έσοδα 20…...
€ ...........

€

Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

€

€

Μείον
- Έσοδα της παρ. 4 της υπ΄αρίθµ.
43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης :

€ .................
Συνολικό χρέος 20….:

(*) Συνολικά έσοδα 20…...
€ ...........

€

Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

€

€

Μείον
- Έσοδα της παρ. 4 της υπ΄αρίθµ.
43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης :

€ .................

(*) Συνολικά έσοδα 20…...
€ ...........

Συνολικό χρέος 20….:
Μακροπρόθεσµες
Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις

€

Μείον
- Έσοδα της παρ. 4 της υπ΄αρίθµ.
43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης :

€ .................
€

€
ΣΥΝΟΛΟ

0

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΝ.

0

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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0

Σηµείωση:

* = ΠΡΟΣΟΧΗ στην παρ. 4 της υπ’ αρίθµ. 43093/30-7-2010 Υπουργικής Απόφασης
Στα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α δεν περιλαµβάνονται:
α) Οι εισπράξεις των δήµων από δάνεια (κατηγορία 31 του τύπου του προϋπολογισµού τους).
β) Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων (οµάδα 4 του τύπου του
προϋπολογισµού τους).
γ) Το χρηµατικό υπόλοιπο (οµάδα 5 του τύπου του προϋπολογισµού τους).

** = ΠΡΟΣΟΧΗ στην παρ. 2 της υπ’ αρίθµ. 45352/9-8-2010 Υπουργικής Απόφασης
Στα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α περιλαµβάνονται:
Στα τακτικά έσοδα, που θα λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, περιλαµβάνονται:
α) Το σύνολο των ετήσιων τακτικών εσόδων του φορέα (οµάδα 0 του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και
κοινοτήτων).
β) Κατ' εξαίρεση, από τα έκτακτα έσοδα, η ΣΑΤΑ (κωδικοί είδους 1311 και 1312 του τύπου του προϋπολογισµού
των δήµων και κοινοτήτων).
γ)Τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
(κατηγορία 21 του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων).
δ)Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα που και για πρώτη
φορά (υποκατηγορία 321 του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων).

1] O ∆ήµος πριν την υποβολή αιτήµατος πρέπει να ελέγξει εάν πληροί τις προϋποθέσεις για δανεισµό.
2] Να προσκοµιστούν: 1) Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση των ΑπολογισµώνΠροϋπολογισµών–Ισολογισµών, 2) Τα αντίστοιχα φύλλα των απολογισµών, Προϋπολογισµών (αρµοδίως
θεωρηµένα), οι ισολογισµοί (εφόσον τηρεί ο ∆ήµος) & 3) Βεβαίωση από Πιστωτικά Ιδρύµατα (εφόσον έχουν
συνοµολογηθεί δάνεια) τα οποία αποδεικνύουν τα οικονοµικά µεγέθη της παραπάνω βεβαίωσης .
3] Το συνολικό χρέος και τα συνολικά έσοδα να έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 43093/30-7-2010 (ΦΕΚ
1153/2010 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & τα
τακτικά έσοδα να έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 45352/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
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Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Άρθρο 264
Πιστοληπτική Πολιτική
∆ιαδικασία συνοµολόγησης δανείου από
∆ήµους και Περιφέρειες

1. Οι δήµοι και οι περιφέρειες µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα
πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων και για τη χρηµατοδότηση χρεών τους,
εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης κάθε δήµου ή περιφέρειας δεν
υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
και της Ένωσης Περιφερειών.
β) το συνολικό χρέος του δήµου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισµό δεν
υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως
συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις του.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Προπληρωµές από τους Κ.Α.Π. προς τους δήµους και τις περιφέρειες από το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καταβάλλονται εφόσον
συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο δήµος ή η περιφέρεια έχει εξαντλήσει το σύνολο των δηµοσιονοµικών του δυνατοτήτων
και ιδίως αυτών που έχουν σχέση µε την είσπραξη ιδίων εσόδων,
β) το αντικείµενο της προπληρωµής αφορά στην κάλυψη ανελαστικής δαπάνης,
γ) υπάρχει δυνατότητα οικονοµικής αναπλήρωσης εντός ενός ηµερολογιακού έτους και
δ) η προκαταβολή δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 150% του ύψος της µηνιαίας τακτικής
επιχορήγησης του δήµου ή της περιφέρειας από τους Κ.Α.Π.

Άρθρο 265
Προϋποθέσεις και όροι δανεισµού

Σελ. 18 από 26

1. Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προµηθειών, πρέπει να υπάρχει
προκαταρκτική µελέτη ή προµελέτη ή οριστική µελέτη των έργων ή των προµηθειών, για τα
οποία θα συνοµολογηθεί το δάνειο, που να έχει συνταχθεί και εγκριθεί από τα αρµόδια
όργανα.
2. Απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο
συνοµολογήθηκε.
3. Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών
συµβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρµόζονται για τις περιφέρειες.
Οι συµβάσεις για τη συνοµολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται µε τέλη και δικαιώµατα
υπέρ τρίτων.
4. Τα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα στις συµβάσεις συνοµολόγησης δανείων εκ µέρους
περιφερειών µειώνονται στο ένα δεύτερο (1/2). Τα κάθε είδους δικαιώµατα εµµίσθων ή
αµίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσηµειώσεως ή κατασχέσεως σε
βάρος περιφέρειας, µειώνονται επίσης στο ένα δεύτερο (1/2).
5. Εγγυήσεις του ∆ηµοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών.
Η εγγύηση µπορεί να παρέχεται µε όρους που αφορούν τη χρονική διάρκεια, τις
προϋποθέσεις για την παροχή και εξόφληση του δανείου και τις ασφάλειες που πρέπει να
παράσχει ο δανειζόµενος, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται και η εκχώρηση πόρων.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν εφαρµογή και για τα ιδρύµατα και τα
λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που συνιστώνται από περιφέρειες.
7. Η διάρκεια και η είσπραξη των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών που είχαν
εκχωρήσει οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή εκχωρούν οι περιφέρειες για την ασφάλεια και
την εξυπηρέτηση των δανείων, παρατείνεται αυτοδικαίως έως την πλήρη εξόφληση των
δανείων αυτών.
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Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ∆/ΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆/ΣΗΣ ΟΤΑ

Αθήνα 30 Ιουλίου 2010

Αρίθµ. Πρωτ.: 43093

Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Στεφανάκης
Τηλέφωνο : 213-1364838

ΘΕΜΑ: Καθορισµός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους δήµου που προβαίνει σε
δανεισµό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων του.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 264 «Πιστοληπτική Πολιτική ∆ιαδικασία συνοµολόγησης δανείου από ∆ήµους και Περιφέρειες» του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (87 Α΄).

2.- Την υπ΄ αριθµ. 103/2702/12-7-2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4.- Την υπ’ αριθµ 383/18-1-2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
5.- Το γεγονός ότι, από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισµών
των δήµων.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθορίζουµε, ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους δήµου που προβαίνει σε
δανεισµό, ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του.
2. Ως συνολικό χρέος του δήµου θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες
και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν:
α) Για τους δήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’
βαθµού, από τον αριθµητικό µέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων
εγκεκριµένων ισολογισµών τους.
β) Για τους δήµους που δεν εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ
α’ βαθµού, από τον αριθµητικό µέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων
οικονοµικών καταστάσεων τους, που καταρτίζουν κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παρ.
7 του άρθρου 163 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
3. Ως συνολικά έσοδα του δήµου λαµβάνονται:
α) Για τους δήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ α’
βαθµού, ο αριθµητικός µέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3) τελευταίων
εγκεκριµένων ισολογισµών τους.
β) Για τους δήµους που δεν εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ
α’ βαθµού, ο αριθµητικός µέσος των συνολικών εσόδων των τριών (3) τελευταίων
εγκεκριµένων απολογισµών τους.
4. Στα συνολικά έσοδα της προηγούµενης παραγράφου

δεν περιλαµβάνονται:

α) Οι εισπράξεις των δήµων από δάνεια (κατηγορία 31 του τύπου του προϋπολογισµού τους).
β) Οι εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων (οµάδα 4 του τύπου
του προϋπολογισµού τους).
γ) Το χρηµατικό υπόλοιπο (οµάδα 5 του τύπου του προϋπολογισµού τους).
5. Για τους δήµους που συγκροτούνται και λειτουργούν από 1-1-2011, κατά τα οριζόµενα στο ν.
3852/2010, τα οικονοµικά µεγέθη των ανωτέρω παραγράφων 1-4 προκύπτουν από τα άθροισµα των
επιµέρους όµοιων µεγεθών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που συνενώνονται και απαρτίζουν το
νέο δήµο.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. 45352/ΕΓΚ.15/9-8-10 : Εξέταση αιτηµάτων ΟΤΑ
πρώτου βαθµού για λήψη δανείων
Ενόψει της συνεχιζόµενης υποβολής αιτηµάτων από ΟΤΑ πρώτου βαθµού για λήψη
δανείων, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ιδιαίτερα ότι, έπειτα από την έναρξη ισχύος:
-των διατάξεων του άρθρου 264 του ν. 3852/2010,
-της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές»
(ΦΕΚ 138/Α/9-8-2010) καθώς και
«της υπ' αριθµ 43093/30-7-2010 (ΦΕΚ 1153/8/30-7-2010) υπουργικής
απόφασης, κατά την έγκριση ή επανεξέταση τέτοιων αιτηµάτων θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, ορίζεται ρητά ότι οι δήµοι και οι
περιφέρειες να µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά
ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων και για τη χρηµατοδότηση χρεών
τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι από το νόµο επιτρεπτή η έγκριση δανείου µε
"σκοπό τη χρηµατοδότηση λειτουργικών δαπανών.
2. Θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση που τίθεται µε την ίδια παράγραφο, ότι
το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης κάθε δήµου δεν θα
υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων.
Στα τακτικά έσοδα, που θα λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής, περιλαµβάνονται:
-Το σύνολο των ετήσιων τακτικών εσόδων του φορέα (οµάδα 0 του τύπου του
προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων).
-Κατ' εξαίρεση, από τα έκτακτα έσοδα, η ΣΑΤΑ (κωδικοί είδους 1311 και 1312 του
τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων).
-Τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και
εισπράττονται για πρώτη φορά (κατηγορία 21 του τύπου του προϋπολογισµού των
δήµων και κοινοτήτων).
-Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη
τακτικά έσοδα που και γι α πρώτη φορά (υποκατηγορία 321 του τύπου του
προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων).
3.Θα πρέπει επίσης να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται µε την 43093/307-2010 (ΦΕΚ 1153/Β/30-7-2010) απόφαση «Καθορισµός του ανώτατου ορίου του
συνολικού χρέαυς δήµου που προβαίνει σε δανεισµό, ως ποσοστού των συνολικών
εσόδων του», φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε, όπου ως ανώτατο
όριο του συνολικού χρέους δήµου που προβαίνει σε δανεισµό ορίζεται ποσοστό
60% επί των συνολικών εσόδων του.
4.Τέλος, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις
περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές», ορίζεται ότι, µέχρι την έναρξη εφαρµογής
του ειδικού προγράµµατος εξυγίανσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 262 του ν. 3852/2010, από τους περιορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 264
του ίδιου νόµου εξαιρούνται τα δάνεια που συνοµολογούνται από δήµους µε
αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση οφειλών, εν γένει, από ήδη
συνοµολογηθέντα και ληφθέντα δάνεια.
Συνεπώς, η ισχύς της διάταξης του ν.3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές
εκλογές», που ήδη αναφέραµε, εκπνέει αµέσως µόλις ξεκινήσει η εφαρµογή του
ειδικού προγράµµατος εξυγίανσης των δήµων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Σελ. 22 από 26

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3943
Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 49
Άλλες διατάξεις
1. α. Κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.∆.) δύναται να ρυθµίζει εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό
δάνεια σε δήµους, πρώην κοινότητες ή στους καθολικούς διαδόχους τους, που προκύπτουν από την
εφαρµογή του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 81 Α΄), καθώς και στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις συνοµολόγησης δανείων του άρθρου 264 του ν.3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών
εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική τους
εξυγίανση του άρθρου 262 του ίδιου νόµου. Η διάρκεια αποπληρωµής των οφειλών αυτών µπορεί να
παρατείνεται µέχρι τα είκοσι πέντε έτη από την ηµεροµηνία της παρούσας ρύθµισης και µε λοιπούς
ειδικότερους όρους και ειδικό κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το ∆.Σ. του Τ.Π.∆.. Οι
κατά τα ανωτέρω οφειλές µπορούν να εξοφληθούν και µε συνοµολόγηση νέου δανείου από
το Τ.Π.∆. µε διάρκεια µέχρι τα είκοσι πέντε έτη από τη συνοµολόγηση, µε ειδικότερους όρους, επιτόκιο
και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π.∆., καθώς και από τα
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010.
β. Η δυνατότητα του ∆.Σ του Τ.Π.∆. της προηγούµενης περίπτωσης παρέχεται και για τη ρύθµιση:
i. των εν γένει οφειλών των Ν.Π.∆.∆. και των Ν.Π.Ι.∆. των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, των Συνδέσµων
Ο.Τ.Α., των ∆ηµοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, µε οικονοµική αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των
οφειλών τους από τους ίδιους και από τους εγγυητές αυτών, ii. των εν γένει οφειλών των Ν.Π.∆.∆.,
Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς χαρακτήρα, ∆ηµοσίων Οργανισµών, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, Φιλανθρωπικών
και άλλων Κοινωφελών Ιδρυµάτων, µε οικονοµική αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους.
γ. Τα πάσης αιτίας υφιστάµενα στο Τ.Π.∆., έως τη δηµοσίευση του παρόντος, χρεωστικά ανοίγµατα των
δήµων και πρώην κοινοτήτων δύναται να ρυθµιστούν άπαξ µε συνοµολόγηση ισόποσων δανείων από
το Τ.Π.∆., εντός αποκλειστικής προθεσµίας µέχρι 31.12.2011, κατόπιν αιτήσεων των δήµων. Τα δάνεια
αυτά χορηγούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν.
3870/2010. Με την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας, τα χρεωστικά ανοίγµατα,
όπως εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.∆., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία
του Τ.Π.∆. από 1.1.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.∆. µε βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του
οικείου δήµου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. Η τυχόν αρχική βεβαίωση των ποσών
αυτών σε ∆.Ο.Υ. δεν θίγεται αλλά εξακολουθεί να παράγει όλα τα αποτελέσµατα από
τη βεβαίωση αυτή σύµφωνα µε το νόµο.
Τα χρεωστικά ανοίγµατα που ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια απαλλάσσονται από
τόκους υπερηµερίας και άλλες προσαυξήσεις µέχρι την ηµέρα της ρύθµισης.
Οι όροι και τα κριτήρια δανειοδότησης κατά την περίπτωση αυτή καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του
Τ.Π.∆. και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 176 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). Τα δάνεια αυτά
επιβαρύνονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο, αναπροσαρµοζόµενο ανά εξάµηνο, ίσο µε αυτό της εκάστοτε
προηγούµενης έκδοσης εξάµηνων τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου προσαυξηµένου κατά µια µονάδα (1%),
η δε διάρκεια αποπληρωµής τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη.
Οι ρυθµίσεις των περιπτώσεων α΄, β΄και γ΄της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται από την τυχόν
ένταξη του οφειλέτη στο ειδικό πρόγραµµα οικονοµικής εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.
δ. Τα εδάφια γ΄και δ΄της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α΄) καταργούνται.
Το χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και το εναποµείναν χρέος από την κεφαλαιοποίηση της παρ. 12 του
άρθρου 17 του ν.2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως εµφανίζεται οριστικά στο λογαριασµό του Τ.Π.∆. ως
απαίτηση κατά το κλείσιµο του έτους 2006 και το οποίο ανέρχεται σε ύψος 23.055.765,94 ευρώ,
εξοφλείται σε πέντε συνεχείς, ισόποσες, ετήσιες και άτοκες δόσεις µε παρακράτηση από τα καθαρά
κέρδη που αποδίδει το Τ.Π.∆. στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται από τα κέρδη της οικονοµικής χρήσης 2011.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα συµψηφιστεί µε παρακράτηση σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις, αρχής
γενοµένης από την οικονοµική χρήση 2012, από την απόδοση των οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου
προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53
Α΄).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
ε. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις µε τις οποίες οι Ο.Τ.Α. µπορούν να προβαίνουν σε
δανειακές συµβάσεις για τη χρηµατοδότηση χρεών στις περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η
εξασφάλιση της υποχρέωσής τους περί κατάρτισης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού,
λαµβανοµένων υπόψη και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 4 παρ. 5 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 94 Α΄).
2. Οι λογαριασµοί του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 260 του
ν.3852/2010, οι οποίοι τηρούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπό τους τίτλους «Κεντρικοί
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Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών»,
αντιστοίχως, ενοποιούνται σε ένα λογαριασµό υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Περιφερειών».
3. Η επιβολή κατασχέσεως κατά δήµου ή συνδέσµου δήµων ή περιφέρειας επί των Κ.Α.Π. ή επί δανείων
του δήµου ή συνδέσµου δήµων ή περιφέρειας εις χείρας του Τ.Π.∆. ως τρίτου, η προθεσµία προς
υποβολή δηλώσεως από το Τ.Π.∆. επί της κατασχέσεως, η προθεσµία ασκήσεως ανακοπής και η
άσκηση ανακοπής κατά της κατασχέσεως ή της δηλώσεως του Τ.Π.∆. δεν αναστέλλουν την απόδοση
των Κ.Α.Π. ή των δανείων προς το δήµο ή το σύνδεσµο δήµων ή την περιφέρεια από το Τ.Π.∆..
Η ικανοποίηση του κατασχόντος πραγµατοποιείται, εφόσον υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση απο
δοχής της ανακοπής του, για τα ποσά, τα οποία θα αποδοθούν στον ίδιο δήµο ή σύνδεσµο δήµων ή την
περιφέρεια δια του Τ.Π.∆. µετά την έκδοση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης.
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι δήµοι και οι περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις και
δικαιώµατα, εξαιρουµένων των εµπραγµάτων, που βάσει διατάξεων νόµων και κανονιστικών πράξεων
συνδέονται µε αρµοδιότητες που µεταφέρονται σε αυτούς. Όταν οι υποχρεώσεις, που προέρχονται από
τη µεταφορά αρµοδιοτήτων, αφορούν στην πληρωµή δαπανών, οι δήµοι και οι περιφέρειες είναι
υπόχρεοι για την καταβολή τους στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόµενο από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικό παραστατικό από τους δικαιούχους ή δεν έχει εκδοθεί
τελεσίδικη δικαστική απόφαση µέχρι 31.12.2010 για τους δήµους ή 30.6.2011 για τις περιφέρειες.
Οµοίως οι δήµοι και οι περιφέρειες είναι δικαιούχοι απαιτήσεων που συνδέονται µε τις µεταφερόµενες
αρµοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηµατικοί κατάλογοι προς ταµειακή βεβαίωση
µέχρι τις ανωτέρω προθεσµίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές εκκρεµείς δίκες της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της πρώην κρατικής περιφέρειας συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από το δήµο
ή την περιφέρεια που αφορά το αντικείµενο της δίκης, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισής τους.
Οι δήµοι και οι περιφέρειες από την έναρξη άσκησης των µεταφερόµενων σε αυτούς αρµοδιοτήτων
υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των
υπηρεσιών που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να
στεγάζονται στα µισθωµένα ακίνητα.
Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση
πραγµατοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιµοποιούµενων ανά φορέα τετραγωνικών µέτρων. Οµοίως,
αναλογικά επιµερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.»
5. Στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), περιλαµβάνονται και οι
δαπάνες που αφορούν αποζηµίωση για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, καθώς και εκείνες
που απορρέουν από την εκτέλεση των συµβάσεων έργου.
6. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 16 του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την
31η ∆εκεµβρίου 2010 έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, εκτός αν ολοκληρωθούν έως τότε οι
σχετικοί διαγωνισµοί προς ανάδειξη νέων µειοδοτών. ∆απάνες οι οποίες αφορούν στη µεταφορά
µαθητών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, για την οποία δεν τηρήθηκε η διαδικασία του ανωτέρω
άρθρου, θεωρούνται νόµιµες εφόσον ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης διαπιστώσει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση του µεταφορικού έργου και το ύψος της
σχετικής δαπάνης.
7. Στο τέλος του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. α) Από 1.1.2011 η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου
(∆ΕΥΑΜΒ) διέπεται σχετικά µε την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980.
Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συµβουλίου
λήγει µε την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980.
β) Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού είναι επιτρεπτή η πραγµατοποίηση δαπανών,
χωρίς τους περιορισµούς των δωδεκατηµορίων, από δήµους και περιφέρειες, οι οποίες αφορούν την
εκπλήρωση ανειληµµένων συµβατικών υποχρεώσεων.»
8.α. Κενές ή κενούµενες οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδι
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και µε θητεία δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου σε οργανική θέση µε δυνατότητα ανανέωσης, των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009, καλύπτονται µετά από προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως
εκάστοτε ισχύει.
Ειδικά για τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς των Κεφαλαίων Α΄και Β΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ
314 Α΄), προηγείται εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών.
β. Κάθε γενική και ειδική διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης, καθώς και
οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006, όσον αφορά στο προσωπικό της
προηγούµενης περίπτωσης, καταργείται.
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) καταργείται. Οι διατάξεις της περίπτωσης
δ΄της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄) δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, που προσλαµβάνεται στους Ο.Τ.Α. για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα.»
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9. Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων ∆ιευθύνσεων
∆ιοικητικού/Προσωπικού των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για
την τήρηση των στοιχείων για το διορισµό/πρόσληψη προσωπικού ή µεταφορά από τους φορείς των
περιπτώσεων στ΄ έως θ΄του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, καθώς και την αποχώρηση, µόνιµου, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον
παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων Ανθρώπινου ∆υναµικού της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Τα στοιχεία της απόφασης διορισµού/πρόσληψης, µεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού
πριν τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσής της, όπου δεν απαιτείται δηµοσίευση αυτής,
καταγράφονται υποχρεωτικά µε ευθύνη της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού/Προσωπικού, στο
ηλεκτρονικό προσωπικό µητρώο της ανωτέρω βάσης δεδοµένων.
Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους
της διαδικασίας πρόσληψης/διορισµού, µεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού.
Η παράλειψη της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26 Α΄).
10. Όλες οι ατοµικές πράξεις διορισµού ή πρόσληψης του τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, πριν από την έκδοση ή τη δηµοσίευσή τους, όπου αυτή απαιτείται,
αποστέλλονται για τον έλεγχο της τήρησης του λόγου µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο
σύνολο των φορέων στη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ο έλεγχος αφορά στη διασφάλιση της τήρησης των
οριζοµένων στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010, όπως ισχύει. Για την τήρηση των ανωτέρω εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί
ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας διορισµού ή πρόσληψης.
11. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α.i του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄)
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το ανωτέρω προσωπικό, κατά το χρονικό διάστηµα που δεν λειτουργούν οι σχολικές µονάδες,
απασχολείται για τον καθαρισµό υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, καθώς και Ν.Π.∆.∆. αυτού.»
β) Η παράγραφος 1 περίπτωση β΄του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την κάλυψη του κόστους µισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, το ποσοστό των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των ∆ήµων της παραγράφου 1, περίπτωση α΄του άρθρου 259 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισµό αυξάνεται από 1.1.2011 σε 21,3
%. Ειδικά για το έτος 2011, η αναλογούσα αύξηση των Κ.Α.Π. των ∆ήµων διενεργείται µε µεταφορά των
αντίστοιχων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων.»
12.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, υπαγόµενη στον Γενικό
Γραµµατέα αυτού. Στη Γενική ∆ιεύθυνση αυτή υπάγονται όλες οι υφιστάµενες οικονοµικές οργανικές
µονάδες του Υπουργείου. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του
προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων τέταρτου και πέµπτου του ν. 3839/2010.
Στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι αρµοδιότητες του παρόντος άρθρου ασκούνται από
τον ανώτερο κατά περίπτωση προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών ή τον υπεύθυνο οικονοµικών του
φορέα.»
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται και προστίθενται λέξεις ως εξής:
αα) Στο πρώτο εδάφιο, αντί της λέξης «χρηµατοδοτούµενων» τίθεται η λέξη «εποπτευόµενων».
ββ) Στην περίπτωση α΄αντί των λέξεων «τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχοµένως
χρηµατοδοτείται» τίθενται οι λέξεις «τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών του φορέα από τον
οποίο εποπτεύεται».
γγ) Στην περίπτωση ε΄µετά τις λέξεις «του φορέα του» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και των
εποπτευόµενων από αυτόν φορέων».
γ. Στο άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
στα Υπουργεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των
παραγράφων 2 και 3 ασκούνται από τον Γενικό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου που ορίζεται µε
απόφαση του οικείου Υπουργού, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, όπου καθήκοντα Οικονοµικού
Υπευθύνου ασκεί ο Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.»
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