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ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Οικονοµικών
Υπόψη Υπουργού κ. Ι. Στουρνάρα
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Υπόψη Υπουργού κ. Ι. Μιχελάκη

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚ.
Γραφείο Πρωθυπουργού
κ. Αντ. Σαµαρά
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΚΕ∆Ε
Υπόψη Προέδρου, κ. Κ. Ασκούνη
2. Ε∆ΕΥΑ
Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Μαρινάκη

ΘΕΜΑ:

«Όροι και ∆ιαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ».

Κύριοι,
Πρόσφατα δηµοσιοποιήθηκε νοµοθετική πρωτοβουλία σας, υπό την µορφή σχεδίου
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, σχετικά µε την δυνατότητα χορήγησης δανείων προς τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ αυτών καθώς και τα ΝΠ που
κινούνται στο πλαίσιο της σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα) από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεων, πεζοδροµήσεων
ανάπλασης πλατειών, διαµορφώσεις πάρκων – παιδικών χαρών, διαµόρφωσης κοινόχρηστων
χώρων, κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων, έργων ύδρευσης, αθλητικών κέντρων,
κολυµβητηρίων, κοιµητηρίων, δηµοτικών ιατρείων, γεωτρήσεων απορριµµάτων κ.λ.π.
Στα ανωτέρω, προφανώς από ακούσια παράλειψη, δεν περιλαµβάνονται τα Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ όπως, οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ),
Αναπτυξιακές ∆ήµων, ΑΕ ΟΤΑ, που αποτελούν ΝΠΙ∆ ωστόσο τελούν υπό τον ιδιοκτησιακό,
διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο των ∆ηµοτικών Αρχών που τις έχουν συστήσει, κατά
κανόνα δε χρηµατοδοτούνται αµέσως ή εµµέσως από τους Ο.Τ.Α., ασκούν δηµόσια εξουσία
και ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
∆εδοµένου ότι οι υπόψη εταιρείες επιτελούν σηµαντικό κοινωφελές έργο, άκρως απαραίτητο
για τo καθηµερινή διαβίωση των δηµοτών των ΟΤΑ, και δεδοµένου ότι το υπόψη σχέδιο Π.∆.
βρίσκεται στο ΣτΕ για νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία, σας ζητούµε να περιλάβετε και
τα ΝΠΙ∆ στους φορείς που θα δικαιούνται να τους χορηγηθούν τα σχετικά από το
ΤΠκ∆ δάνεια.
Με τιµή.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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