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Αριθ. Πρωτ.26150Α/ΣΜ/λµ Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2013 
 
  ΠΡΟΣ  
   
  Πίνακα Αποδεκτών  
    
  
ΘΕΜΑ:  «Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)». 
ΣΧΕΤ.:  (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 
 (γ) Η υπ’αριθ. 24902/ΣΜ/λµ/22 Μαΐου 2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 

(δ) Το υπ’αριθµ. 2/44047/∆ΠΓΚ/5-6-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. (Συν.) 
 (ε) Η υπ’αριθ. 24902Α/ΣΜ/λµ/19 Ιουνίου 2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 
 (στ) Η υπ’αριθ. 25151/ΣΜ/λµ/27 Ιουλίου 2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 
 (ζ) Η υπ’αριθµ. 26150/ΣΜ/λµ/23 Απριλίου 2013/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 

 
 
Κύριοι,  

µε την σχετική αλληλογραφία του Συνδέσµου, την οποία σας έχουµε απευθύνει εδώ και 18 
µήνες και σας επισυνάπτουµε, έχουµε θέσει στις Υπηρεσίες των Υπουργείων που προΐσταστε 
το ζήτηµα της µη εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), που µακραίνει δυσχεραίνοντας σε υπέρτατο βαθµό την 
ρευστότητα των επιχειρήσεων µελών µας.  

Συνοπτικά σας υπενθυµίζουµε εκ νέου ότι αίτηµα του Συνδέσµου µας ήταν η συµπερίληψη 
των ∆ΕΥΑ στους  φορείς γενικής κυβέρνησης, ώστε, σύµφωνα µε το (α) σχετικό, να 
καταγράφονται οι υφιστάµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις καθώς και οι ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις των.  

Σηµειώνουµε ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης προσδιορίζονται στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται µε ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ, και από το οποίο διαπιστώσαµε ότι 
απουσιάζουν οι ∆ΕΥΑ, που αποτελούν µεν 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.  Ως εκ τούτου ζητούσαµε την επικαιροποίηση 
του ως άνω Μητρώου και την συµπερίληψη των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ΕΥΑ 
στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ.  

∆υστυχώς, µέχρι και σήµερα, οι Υπηρεσίες σας είτε αποκρίνονται µε επιστολές που 
δηλώνουν αναρµοδιότητα - (δ) σχετικό - είτε δεν µπαίνουν καν στον κόπο να 
ανταποκριθούν, εκφράζοντας προφανώς την απαξίωσή τους στα 950 και πλέον Μέλη µας, 
τεχνικές εργοληπτικές εταιρείες, που προσπαθούν καθηµερινά σε ιδιαίτερα αντίξοες 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας των 
απασχολουµένων τους.   

Με την συγκρότηση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εκτιµήσαµε ότι 
το σχετικό αίτηµά µας θα επιλυόταν αυτόµατα δεδοµένου ότι το εν λόγω Παρατηρητήριο θα 
είχε ως σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης του 
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προϋπολογισµού των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, ωστόσο η πρόβλεψη του 
άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 18.11.2012 περί περιορισµού της ως 
άνω παρακολούθησης στους φορείς που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης καθιστά ανεπίλυτο το ζήτηµα.  

∆ηλαδή, θα συνεχίζεται να εµφανίζεται το φαινόµενο της 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.  

∆εδοµένου ότι σε καµία ευνοµούµενη πολιτεία δεν διαχωρίζονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
του ∆ηµοσίου, σε εξοφλήσιµες και µη, σας καλούµε εκ νέου για την άµεση 
αποπληρωµή όλων των οφειλόµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ΕΥΑ στους 
εργολήπτες ή έστω τον καθορισµό συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος πληρωµής αυτών 
εντός του επόµενου τριµήνου, προκειµένου και οι εταιρείες µέλη µας να µπορούν να 
συνεχίσουν να πληρώνουν τις δικές τους υποχρεώσεις στα ∆ηµόσια και στα Ασφαλιστικά 
Ταµεία, τις µισθοδοτικές δαπάνες κ.ο.κ.   

Με τιµή.  
 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
ΠΡΟΣ  
1. Υπουργείο Οικονοµικών   
Υπόψη Υπουργού κ. Ι. Στουρνάρα 
 
2. Υπουργείο Εσωτερικών   
Υπόψη Υπουργού κ. Ι. Μιχελάκη  
 
ΑΝΑΚ.   
Γραφείο Πρωθυπουργού  
κ. Αντ. Σαµαρά  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  
Yπόψη Προέδρου και Μελών 
 
2. ΚΕ∆Ε  
Υπόψη Προέδρου, κ. Κ. Ασκούνη  
        
3. Ε∆ΕΥΑ 
Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Μαρινάκη    
 
4. Υπουργείο Εσωτερικών   
Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ  
Τµήµα Οικ. ∆ιοίκησης ΟΤΑ  
 
5. Υπουργείο Οικονοµικών   
Γεν.Γραµµατεία ∆ηµοσ/κής Πολιτικής  
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  
Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού  
∆/νση Προϋπολογισµού  
   
6. ΕΛΣΤΑΤ  
6.1 Υπόψη Προέδρου  
6.2 ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών, Τµήµα Ερευνών ∆ηµόσιου Τοµέα 
 
 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  
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Αριθ. Πρωτ.26150/ΣΜ/λµ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 
 
  ΠΡΟΣ  
   
  Πίνακα Αποδεκτών  
    
  
ΘΕΜΑ:  «Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ)». 
ΣΧΕΤ.:  (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 
 (γ) Η υπ’αριθ. 24902/ΣΜ/λµ/22 Μαΐου 2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 

(δ) Το υπ’αριθµ. 2/44047/∆ΠΓΚ/5-6-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. (Συν.) 
 (ε) Η υπ’αριθ. 24902Α/ΣΜ/λµ/19 Ιουνίου 2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 
 (στ) Η υπ’αριθ. 25151/ΣΜ/λµ/27 Ιουλίου 2012/ επιστολή του ΣΑΤΕ (Συν.) 

 
 
Κύριοι,  

µε την από έτους σχετική αλληλογραφία του Συνδέσµου, την οποία και σας επισυνάπτουµε, 
έχουµε θέσει στις Υπηρεσίες των Υπουργείων που προΐσταστε το ζήτηµα της µη εξόφλησης 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), 
που µακραίνει δυσχεραίνοντας σε υπέρτατο βαθµό την ρευστότητα των επιχειρήσεων µελών 
µας.  

Συνοπτικά υπενθυµίζουµε ότι αίτηµα του Συνδέσµου µας ήταν η συµπερίληψη των ∆ΕΥΑ 
στους  φορείς γενικής κυβέρνησης, ώστε, σύµφωνα µε το (α) σχετικό, να καταγράφονται οι 
υφιστάµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις καθώς και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των.  

Σηµειώνουµε ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης προσδιορίζονται στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται µε ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ, και από το οποίο διαπιστώσαµε ότι 
απουσιάζουν οι ∆ΕΥΑ, που αποτελούν µεν 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.  Ως εκ τούτου ζητούσαµε την επικαιροποίηση 
του ως άνω Μητρώου και την συµπερίληψη των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των ∆ΕΥΑ 
στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ.  

∆υστυχώς, µέχρι και σήµερα, οι Υπηρεσίες σας είτε αποκρίνονται µε επιστολές που 
δηλώνουν αναρµοδιότητα - (δ) σχετικό - είτε δεν µπαίνουν καν στον κόπο να 
ανταποκριθούν, εκφράζοντας προφανώς την απαξίωσή τους στα 950 και πλέον Μέλη µας, 
τεχνικές εργοληπτικές εταιρείες, που προσπαθούν καθηµερινά σε ιδιαίτερα αντίξοες 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας των 
απασχολουµένων τους.   

Με την συγκρότηση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εκτιµήσαµε ότι 
το σχετικό αίτηµά µας θα επιλυόταν αυτόµατα δεδοµένου ότι το εν λόγω Παρατηρητήριο θα 
είχε ως σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε µηνιαία βάση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων, ωστόσο η πρόβλεψη του 
άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 18.11.2012 περί περιορισµού της ως 
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άνω παρακολούθησης στους φορείς που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης καθιστά ανεπίλυτο το ζήτηµα.  

∆ηλαδή, θα συνεχίζεται να εµφανίζεται το φαινόµενο της 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.  

∆εδοµένου ότι σε καµία ευνοµούµενη πολιτεία δεν διαχωρίζονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
του ∆ηµοσίου, σε εξοφλήσιµες και µη, σας καλούµε εκ νέου για την άµεση αποπληρωµή 
όλων των οφειλόµενων ληξιπρόθεσµων οφειλών των ∆ΕΥΑ στους εργολήπτες ή έστω τον 
καθορισµό συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος πληρωµής αυτών εντός του επόµενου 
τριµήνου, προκειµένου και οι εταιρείες µέλη µας να µπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν 
τις δικές τους υποχρεώσεις στα ∆ηµόσια και στα Ασφαλιστικά Ταµεία, τις µισθοδοτικές 
δαπάνες κ.ο.κ.   

Με τιµή.  
 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                             ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
ΠΡΟΣ  
1. Υπουργείο Οικονοµικών   
Υπόψη Υπουργού κ. Ι. Στουρνάρα 
 
2. Υπουργείο Εσωτερικών   
Υπόψη Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  
Yπόψη Προέδρου και Μελών 
 
2. ΚΕ∆Ε  
Υπόψη Προέδρου, κ. Κ. Ασκούνη  
        
3. Ε∆ΕΥΑ 
Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Μαρινάκη    
 
4. Υπουργείο Εσωτερικών   
Γεν. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ  
Τµήµα Οικ. ∆ιοίκησης ΟΤΑ  
 
5. Υπουργείο Οικονοµικών   
Γεν.Γραµµατεία ∆ηµοσ/κής Πολιτικής  
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  
Γενική ∆ιεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού  
∆/νση Προϋπολογισµού  
   
6. ΕΛΣΤΑΤ  
6.1 Υπόψη Προέδρου  
6.2 ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών, Τµήµα Ερευνών ∆ηµόσιου Τοµέα 
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