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  Π Ρ Ο Σ  Τον  

Υπουργό Εσωτερικών  

κ. Νίκο Βούτση  

 

ΚΟΙΝ.: Ένωση  ∆ΕΥΑ 

 Υπόψη Προέδρου και Μελών ∆.Σ. 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ∆ΕΥΑ» 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

Έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει σε όλους τους τόνους ότι πολλές ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) της Χώρας (πρόκειται για Ν.Π.Ι.∆. των ΟΤΑ και 
λειτουργούν ως κοινωφελείς επιχειρήσεις) οφείλουν σηµαντικά ποσά σε ∆ΕΗ, ΙΚΑ, 
εργολήπτες, προµηθευτές κλπ  (αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν διαθέσιµα στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους).  

Οι οφειλές προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις προέρχονται από ανεξόφλητα τιµολόγια 
κατασκευασµένων και παραδοµένων έργων ΕΣΠΑ και αφορούν ΦΠΑ τιµολογίων, ιδία 
συµµετοχή, µη επιλέξιµες δαπάνες κλπ. Για τα ποσά αυτά οι εργολήπτες  έχουν ήδη 
αποδώσει τον ΦΠΑ που δεν εισέπραξαν, φορολογήθηκαν για την αξία των τιµολογίων σαν 
αυτά να έχουν εισπραχθεί ενώ παραµένουν ανείσπρακτα, ενώ οι ∆ΕΥΑ, αντί να καταβάλουν 
τα οφειλόµενα προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ποσά, πληρώνουν µε τα κονδύλια που 
προορίζονται για τα έργα και τον ΦΠΑ, άλλες «πιο επείγουσες υποχρεώσεις». 

Οι διαταγές πληρωµής που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές δεν µπορούν να 
επιφέρουν αποτελέσµατα αφού συνήθως οι ∆ΕΥΑ δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο για 
να πιεσθούν και έτσι συνεχίζουν  να αποπληρώνουν τις «πιο επείγουσες υποχρεώσεις» του 
τελευταίου µήνα και όχι τις υποχρεώσεις των διαταγών πληρωµής που συνοδεύονται και από 
τους νόµιµους τόκους. 

Στο µεταξύ οι εν λόγω ∆ΕΥΑ συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι ΕΣΠΑ ή / και ΣΕΣ, ελεύθερες να  
συνεχίσουν την ασυνέπειά τους προς όσους συναλλάσσονται µ’ αυτές. 

Τονίζεται ότι ενώ η εύρυθµη λειτουργία των ∆ΕΥΑ είναι υποχρέωση των αντίστοιχων ΟΤΑ, εν 
τούτοις οι ΟΤΑ δεν ελέγχονται για την υποχρέωσή τους αυτή. 

Η λύση που πρέπει άµεσα να δοθεί, όπως έγινε και µε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των 
ΟΤΑ, πρέπει να έχει κατά την άποψή µας δύο σκέλη: 

α.  Nα υποχρεωθούν οι ΟΤΑ να εξυγιάνουν  τα οικονοµικά των ∆ΕΥΑ τους 
νοµοθετώντας τη δυνατότητά τους να πάρουν ισόποσο, µε τις ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις τους, δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε εγγύηση 
του ΟΤΑ. 
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β.  Να εποπτεύονται και τα οικονοµικά στοιχεία των ∆ΕΥΑ από το Παρατηρητήριο 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Ν.4093/12), ώστε να µην µπορεί να 
δηµιουργηθεί το ίδιο πρόβληµα. 

∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα ληξιπρόθεσµων οφειλών ∆ΕΥΑ προς τις τεχνικές επιχειρήσεις  
µέλη µας χρονίζουν σας παρακαλούµε θερµά για τον προσδιορισµό συνάντησής σας µε το 
Προεδρείο του Συνδέσµου µας, ώστε να σας εκθέσουµε διεξοδικότερα τόσο τα σχετικά 
προβλήµατα όσο και τα οφέλη που παράγει η προτεινόµενη λύση.  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

 


