ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Aριθ. Πρωτ.25151/ΣΜ/λµ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012

Π Ρ Ο Σ Την
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη»
Υπόψη Προϊσταµένου
κ. Χατζηπαραδείση Αστέριου
ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.
& ΣΥΝ.:

«Ανεξόφλητες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)»
(α) Το υπ’αριθµ. 24902/22-5-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ
(β) Το υπ’αριθµ. 2/44047/∆ΠΓΚ/5-6-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
(γ) Το υπ’αριθµ. 24902Α /19-6-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ

Κύριε Προϊστάµενε,
σε συνέχεια συνεχόµενων διαµαρτυριών εταιρειών µελών µας σχετικά µε χρονίζουσες
ανεξόφλητες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ορισµένων ∆ΕΥΑ, ο Σύνδεσµός µας κινητοποιήθηκε,
σύµφωνα και µε τα σχετικά που σας επισυνάπτουµε, µε αίτηµα την συµπερίληψη των
ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ΕΥΑ σε αυτές των ΟΤΑ, οι οποίοι και ασκούν τον ιδιοκτησιακό,
διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο των ∆ΕΥΑ που έχουν συστήσει, και κατά κανόνα τις
χρηµατοδοτούν αµέσως ή εµµέσως.
Παράλληλα και µέχρι την ικανοποίηση του αιτήµατός µας οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι,
σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα που τίθενται από τους κανονισµούς ένταξης χρηµατοδότησης
έργων στο ΕΠΕΡΑΑ δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές αιτήσεις ένταξης έργων ∆ΕΥΑ που
αποδεδειγµένα έχουν υψηλές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και συνεπώς δεν θα µπορούν εκ των
πραγµάτων να χρηµατοδοτήσουν την ίδια συµµετοχή τους και, κυρίως, τον ΦΠΑ των τιµολογίων
µε απώτερο αποτέλεσµα την εµπλοκή των ενταγµένων έργων και τη στέρηση πολύτιµων
Κοινοτικών κονδυλίων για τη χώρα µας.
Ως εκ τούτου σας καλούµε να ελέγχετε αυστηρά την πιστή τήρηση του ως άνω όρου ώστε, έστω
και έµµεσα, οι ανωτέρω αναφερόµενες ∆ΕΥΑ να πιεστούν να εξοφλήσουν τις χρονίζουσες
ανεξόφλητες οφειλές τους στις τεχνικές εταιρείες µέλη µας, η επιβίωση των οποίων πλήττεται
ανεπανόρθωτα από την χαλαρή λειτουργία ορισµένων ∆ΕΥΑ.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ.24902/ΣΜ/λµ

Αθήνα, 22 Μαΐου 2012
ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ
Τµήµα Οικ. ∆ιοίκησης ΟΤΑ
2. Υπουργείο Οικονοµικών
Γεν.Γραµµατεία ∆ηµοσ/κής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού
∆/νση Προϋπολογισµού
3. ΕΛΣΤΑΤ
∆/νση Εθνικών Λογαριασµών
Τµήµα Ερευνών ∆ηµόσιου Τοµέα
ΚΟΙΝ.

1. ΚΕ∆Ε
Υπόψη Προέδρου, κ. Κ. Ασκούνη
2. Ε∆ΕΥΑ
Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Μαρινάκη

ΑΝΑΚ.

1. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αντ. Μανιτάκη
2. Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Ζαννιά

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

«Εξόφληση
ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων
των
∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)».
(α) Η υπ’αριθµ. 10/Α.Π.9866/16-3-2012 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
(β) Η υπ’αριθµ. οικ2/21967/0094/13-3-2012/ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ

Κύριοι,
σύµφωνα µε το (α) σχετικό που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών των ΟΤΑ,
των ΝΠ∆∆ και τις επιχειρήσεις τους, που ανήκουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης, το
ΥΠΕΣ καλεί τους σχετικούς φορείς στην συµπλήρωση εντύπων όπου καταγράφονται οι
υφιστάµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις καθώς και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των.
Αυτή η πρόσκληση γίνεται σε συνέχεια της (β) σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ, στην οποία
γίνεται αναφορά στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται µε ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ.
Από την απλή ανάγνωση του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαπιστώσαµε ότι
απουσιάζουν οι ∆ΕΥΑ, οι οποίες αποτελούν µεν ΝΠΙ∆ ωστόσο τελούν υπό τον ιδιοκτησιακό,
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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.
Ως εκ τούτου και δεδοµένου ότι σήµερα υφίστανται πολλές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των
∆ΕΥΑ προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη µας, παρακαλούµε για την επικαιροποίηση
του ως άνω Μητρώου και την συµπερίληψη των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ΕΥΑ
στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ.
Σε διαφορετική περίπτωση θα εµφανιστεί το φαινόµενο υποεκτίµησης των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων άρα και του εσφαλµένου προγραµµατισµού πληρωµών του Ελληνικού
∆ηµοσίου εις βάρος των τεχνικών εταιρειών, οι οποίες στην ουσία και χρηµατοδοτούν τα
δηµόσια έργα, και αυτό παρά το γεγονός ότι και στα δύο σχετικά έγγραφα καταγράφεται ως
πρώτος στόχος της εφετινής δηµοσιονοµικής πολιτικής η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων.
Επί τη ευκαιρία επισηµαίνουµε ότι αναγνωρίζουµε την δυσκολία σύνθεσης και τήρησης του
ως άνω Μητρώου και δηλώνουµε ότι οι Υπηρεσίες του Συνδέσµου µας είναι διαθέσιµες
προκειµένου να βοηθήσουµε στην οριστική και πλήρη διαµόρφωσή του µε ανάλογες
προσθήκες που ενδεχοµένως απαιτούνται.

Με τιµή.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.24902Α/ΣΜ/λµ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012
ΠΡΟΣ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ
Τµήµα Οικ. ∆ιοίκησης ΟΤΑ
2. ΕΛΣΤΑΤ
∆/νση Εθνικών Λογαριασµών
Τµήµα Ερευνών ∆ηµόσιου Τοµέα
ΚΟΙΝ. :

1. Υπουργείο Οικονοµικών
Γεν.Γραµµατεία ∆ηµοσ/κής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού
∆/νση Προϋπολογισµού
2. ΚΕ∆Ε
Υπόψη Προέδρου, κ. Κ. Ασκούνη
3. Ε∆ΕΥΑ
Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Μαρινάκη

ΑΝΑΚ. :

1. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αντ. Μανιτάκη
2. Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γ. Ζαννιά

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

«Ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις
των
∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)»
(α) Το υπ’αριθµ. 24902/22-5-2012 έγγραφο του ΣΑΤΕ
(β) Το υπ’αριθµ. 2/44047/∆ΠΓΚ/5-6-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. (Συν.)

Κύριοι,
Σε συνέχεια του (α) σχετικού που σας απευθύναµε και µε το οποίο επισηµάναµε ότι θα
πρέπει να περιληφθούν και οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το Γ.Λ.Κ. µας απέστειλε το (β) σχετικό που σας
κοινοποιούµε, σύµφωνα µε το οποίο αρµόδια για την κατάρτιση, την ορθή τήρηση, την
ενηµέρωση και τη δηµοσίευση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι η ΕΛΣΤΑΤ.
Ως εκ τούτου σας ζητούµε εκ νέου την άµεση επικαιροποίηση του ως άνω Μητρώου και την
συµπερίληψη των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ΕΥΑ στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις
των ΟΤΑ, επισηµαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εµφανιστεί το φαινόµενο
υποεκτίµησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων άρα και του εσφαλµένου προγραµµατισµού
πληρωµών του Ελληνικού ∆ηµοσίου εις βάρος των τεχνικών εταιρειών, παρά το γεγονός ότι
ως πρώτος στόχος της εφετινής δηµοσιονοµικής πολιτικής καταγράφεται η εξόφληση των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων.
Σε αναµονή των ενεργειών σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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