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Η αλήθεια για τις οφειλές των Δήμων 

 
Με αθνξκή δεκνζηεύκαηα κε ζέκα ηηο νθεηιέο από πδξνδόηεζε νξηζκέλσλ Δήκσλ ηεο 

Αηηηθήο θαη κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

 

Με ηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΥΑ) 38560/ 26-9-2013 όιεο νη νθεηιέο ησλ ΟΤΑ, έσο 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, ύςνπο 148,6 εθ. επξώ, εμνθιήζεθαλ από ην Δεκόζην.  Με ηελ ίδηα ΚΥΑ 

εμαηξέζεθαλ νη νθεηιέο πνπ αθνξνύζαλ ζε ζρνιεία. 

 

H ΕΥΔΑΠ ζηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, 

πξνζέθεξε ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξαηηέξσ δπλαηόηεηεο 

ξύζκηζεο ησλ λέσλ νθεηιώλ ηνπο, κε ηδηαίηεξα επλντθνύο όξνπο. 

Ο Δήκνο Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Φαιθεδόλαο ελεκεξώζεθε θαη θιήζεθε πνιιέο θνξέο 

από ηελ ΕΥΔΑΠ γηα ηε ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπ, ύςνπο 203.269,69 επξώ, νπδέπνηε 

όκσο απάληεζε επίζεκα ζηηο πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο νη νπνίεο ήηαλ εμαηξεηηθά 

επλντθέο θαη πξνέβιεπαλ απαιιαγή από πξνζαπμήζεηο πνζνύ ύςνπο 60.904,99 επξώ, 

κεηώλνληαο ην ηειηθό πνζό ησλ νθεηιώλ ζηα 142.364,70 επξώ, θαη ηελ εμόθιεζε ηνπ 

ζε 18 άηνθεο κεληαίεο δόζεηο.  

Επηζεκαίλεηαη όηη : 

 

 Η ΕΥΔΑΠ νπδέπνηε δηέθνςε ηελ πδξνδόηεζε ελόο ζρνιείνπ ή παηδηθνύ ζηαζκνύ  

ζε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο ησλ νθεηιώλ ηνπ Δήκνπ, παξά ην 

γεγνλόο όηη πνιιέο από απηέο εθθξεκνύζαλ γηα πεξηζζόηεξν από 10 ρξόληα. 

 

 Η ΕΥΔΑΠ εθαξκόδνληαο ηνλ Κώδηθα Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζόδσλ, όπνπ 

πξνβιέπεηαη κεηαμύ άιισλ θαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ, εθαξκόδεη απιώο θαη 

κόλν ην Νόκν ρσξίο δηαθξίζεηο, ηζόηηκα πξνο όινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

 

 Η ΕΥΔΑΠ έρεη απνδείμεη επαλεηιεκκέλσο, ζηε δύζθνιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

βηώλνπλ ηα λνηθνθπξηά, όηη έρεη ζηαζεί αξσγόο εθαξκόδνληαο θνηλσληθό 

ηηκνιόγην αιιά θαη ζηήξημε ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ηξίηεθλεο, 

πνιύηεθλεο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ππεξήιηθεο) όπσο επίζεο θαη ζε 

ηδξύκαηα θηιαλζξσπηθνύ ραξαθηήξα. 

 

Η ΕΥΔΑΠ παξεκβαίλεη κε θνηλσληθή επαηζζεζία, επηιύεη πξνβιήκαηα θαη αλακέλεη ζην 

πιαίζην ηνπ πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη δηαιόγνπ πνπ έρεη πξνθξίλεη, ηηο πξνηάζεηο 

θαη ηελ θαιή πξναίξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ώζηε κε βάζε θαη ηνπο Νόκνπο 

ηνπ Κξάηνπο, λα εμεπξεζνύλ ιύζεηο ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθέο. 


