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 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
===================== 

 

ΘΕΜΑ :  ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 ΤΕΥΧΟΣ Α)  

 

      Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α) οι ΟΤΑ α΄και 

β΄βαθμού , οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους , μπορούν να 

συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

της Ελλάδας και του εξωτερικού , με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους , τα 

οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες , χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 

του Ν.3852/2010 (Α΄87) και της παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α΄18). Το προς 

συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την 

ισοσκέλιση του προϋπολογισμού , ή μέρος αυτού , ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των μελών του , ανεξαρτήτως του ύψους ποσού  του εν λόγω  δανείου. (άρθρο 2 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α΄). 

      Στην παράγραφο Β51 του άρθρου 4 της απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

με αριθμό 55905 (ΦΕΚ 3054/29.7.2019 τεύχος δεύτερο) αναφέρεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής , για τη 

δανειοδότηση του φορέα , απόφασης του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού , καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα , περί 

αποδοχής των όρων του δανείου. 

      Την 17/1/2020 η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας με έγγραφο με αρ. πρωτ. 692 

τόνισε την ανάγκη έγκρισης χρηματοδότησης προς το Δήμο Νάουσας για ισοσκέλιση 

προϋπολογισμού ύψους 1.000.000,00 ευρώ . Το ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού οφείλεται 

στις πληρωμές δικαστικών αποφάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2018 και 2019. 

Συγκεκριμένα στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία των πληρωμών των δικαστικών 

αποφάσεων κατά τα δύο προηγούμενα έτη :   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

 

Πληρωμές 
δικαστικών 
αποφάσεων (ΚΑΕ 
6492) 

Επιχορήγηση για 
εξόφληση 
δικαστικών 
αποφάσεων (ΚΑΕ 
1215.002) 

Πληρωμές μείον 
επιχορηγήσεις 

2018 795.371,61 624.776,56 170.595,05 

2019 829.300,56 0,00 829.300,56 

Σύνολο 1.624.672,17 624.776,56 999.895,61 

 
Το ποσό των 999.895,61  ευρώ των καθαρών πληρωμών των δικαστικών αποφάσεων αποστέρησε το 

δήμο από σημαντικό ποσό χρηματικών διαθεσίμων και οδήγησε  σε ελλειμματικό σχέδιο 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020. 

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου Νάουσας με 31/12/2019 ανέρχονταν στο ποσό των 

1.027.679,80 ευρώ όπως παρουσιάζονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών με ημερομηνία παραλαβής 21/1/2020. 

Την 22/1/2020  επιδόθηκαν στα καταστήματα των τεσσάρων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο 

δήμο Νάουσας αιτήματα  για χορήγηση δανείου για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έτους 2020 

ύψους 1.000.000,00 ευρώ. 

Την 10/3/2020 η Τράπεζα Πειραιώς απέστειλε  έγγραφο με θέμα επιστολή ενημέρωσης / 

γνωστοποίησης εγκριτικής απόφασης σχετικά με δανειοδότηση του Δήμου Ηρωικής Πόλης 

Νάουσας όπου ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης του 

αιτήματος του Δήμου Νάουσας αναφορικά με τη χορήγηση δανείου για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 

έτους 2020, εγκρίθηκε χρηματοδότηση υπό τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά :  

 

Μακροπρόθεσμο δάνειο διάρκειας 10 ετών ποσού 1.000.000 ευρώ 

Σκοπός : Κάλυψη υφιστάμενων υποχρεώσεων για ισοσκελισμό προϋπολογισμού 

Αποπληρωμή : Σε 40 ισόποσες τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις , η πρώτη καταβλητέα 3 μήνες  

                         μετά την εκταμίευση  

Επιτόκιο : Euribor 3 μηνών + 4% περιθώριο + 0,6% εισφορά Ν.128 (ισχύει ρήτρα μηδενικού  

                 Euribor σε περίπτωση που αυτό λαμβάνει αρνητικές τιμές ) 

Κάλυμμα: Ενέχυρο επί των ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών που λαμβάνει ο Δήμος  

Έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας : 1.000 ευρώ ετησίως 

 

Στο έγγραφο της τράπεζας Πειραιώς αναφέρεται ότι οι προαναφερόμενοι όροι αφορούν την 

ενημέρωση του Δήμου Νάουσας σχετικά με τα βασικά στοιχεία της έγκρισης. Οι ισχύοντες όροι 

αναλυτικά θα καθορίζονται στο τελικό συμβατικό πλαίσιο. 

  

Από τις τρεις υπόλοιπες τράπεζες στις οποίες απευθύνθηκε το αίτημα χρηματοδότησης υπήρξαν 

αρνητικές  απαντήσεις από την Eurobank AE και την Εθνική Τράπεζα ενώ δεν απάντησε η Alpha 

Bank AE . Κατά συνέπεια η μόνη τράπεζα που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα χρηματοδότησης 

ήταν η Τράπεζα Πειραιώς. 

 

Με την απόφαση 56/12-3-2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας αποφάσισε να 

εισηγηθεί στο Δ.Σ. τη σύναψη δανείου ποσού 1.000.000 ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό 

την κάλυψη των υφιστάμενων υποχρεώσεων για ισοσκελισμό προϋπολογισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 43 του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α). Επίσης ως όροι του δανείου προτείνονται 

οι εξής:  

Αποπληρωμή : σε 40 ισόποσες τριμηνιαίες (εκτιμώμενη τριμηνιαία δόση 31.330,27 € - ετήσια δόση 

125.321,08 €) τοκοχρεολυτικές δ’οσεις , η πρώτη καταβλητέα 3 μήνες μετά την εκταμίευση. 
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Επιτόκιο : Euribor 3 μηνών + 4% περιθώριο + 0,6% εισφορά Ν.128 (ισχύει ρήτρα μηδενικού 

Euribor   σε περίπτωση που αυτό λαμβάνει αρνητικές τιμές) 

Κάλυμμα : Ενέχυρο επί των ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών που λαμβάνει ο Δήμος 

Έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας : 1.000 ευρώ ετησίως. 

 

Οι ισχύοντες όροι αναλυτικά θα καθοριστούν σε επόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Με την απόφαση 35/17-3-2020 το Δ.Σ. ενέκρινε τη σύναψη του δανείου του 1.000.000 ευρώ και 

τους όρους του . 

 

Με την απόφαση του συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με αρ.πρωτ. 

1841/27-3-2020 ανακοινώθηκε ότι η με αριθμ. 35/2020 απόφαση του Δ.Σ. αφού ελέγχθηκε ως προς 

τη νομιμότητά της , βρέθηκε νόμιμη. 

 

Το  Δ.Σ.  Νάουσας με την απόφαση του με αριθμό 51/3-4-2020 ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 

δήμου και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος  2020. Ο συντονιστής Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 2224/14-4-2020 ανακοίνωσε ότι 

νόμιμα  έχει ληφθεί η απόφαση 51 /2020 του Δ.Σ.  

 

Την 27/3/2020 η Τράπεζα Πειραιώς απέστειλε τα προσχέδια των συμβάσεων για το εν λόγω δάνειο. 

 

 

Κατά τον έλεγχο των σχεδίων συμβάσεων από την οικονομική υπηρεσία προέκυψαν παρατηρήσεις 

και ερωτήματα  για τους όρους των συμβάσεων. Συντάχθηκε έγγραφο από την οικονομική υπηρεσία,  

ελέγχθηκε από το νομικό σύμβουλο και στάλθηκε με e-mail στην τράπεζα την 15/4/2020. Μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή e-mail ο υπεύθυνος της Τράπεζας Πειραιώς την 25/5/2020  

ζήτησε  να προχωρήσει  η διαδικασία με τα υποδείγματα που έχουν ήδη σταλεί και εφόσον 

απαιτηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να γίνουν αλλαγές επί των συμβατικών να εξετασθούν μετά 

τον έλεγχο και τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα 3 ως άνω 

έγγραφα (Σύμβαση δανείου , Σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων , Σύμβαση ενεχύρασης 

κατάθεσης ) . Στη συνέχεια να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την έγκριση των αναλυτικών όρων των 

συμβάσεων .Το Δ.Σ. να εγκρίνει τους αναλυτικούς όρους των συμβάσεων και  να εξουσιοδοτήσει το 

δήμαρχο για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων. 

 Μετά την έγκριση των εγγράφων συμβάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο και την  απόφαση του 

συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τη νομιμότητα της απόφασης 

του Δ.Σ.  θα πρέπει τα σχέδια σύμβασης να αποσταλούν στο Ζ κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου 

για προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 

774/1980  όπως ισχύει. 

 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση ια΄παρ. 1 άρθρο 72 Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19  η οικονομική επιτροπή μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων , 

τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Συνημμένα :  1. Προσχέδιο σύμβασης δανείου (τοκοχρεωλυτικού) με παραρτήματα Α και Β. 

                      2. Προσχέδιο σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων 

                      3. Προσχέδιο σύμβασης ενεχύρασης κατάθεσης 

                      4. Ερωτήματα και παρατηρήσεις στα προσχέδια σύμβασης από την οικονομική  

                          υπηρεσία του Δήμου Νάουσας 

                      5. Απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς για τα ερωτήματα και παρατηρήσεις του Δήμου  
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                          επί των προσχεδίων συμβάσεων. 

                       

 

 

 

 

  

                                                           Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
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                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

   

 

 

                                                  Καραγιαννίδης Αντώνιος  

    

   

    

 

 

 

  


