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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/1/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 28  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/28.1.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/1/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 787/25.1.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. . Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  
18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  



20 Ιωαννίδης Θεόδωρος  
21. Μαζαράκη Έλλη  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ:  Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Καισαριανής προς 
την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., βάσει της  18747/25.11.2015 απόφασης του ∆.Σ. της 
εταιρίας. 

  

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. 
Πολυχρονάκη Συµεών  η   οποία έχει ως εξής:    
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010765 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

***** 

Θέμα: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Καισαριανής προς την ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε., βάση της  

            18747/25.11.1015 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας. 

 

Επισυνάπτονται 

• Η απόφαση 18747/25.11.2015 του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

• Η προτεινόμενη σύμβαση ρύθμισης των οφειλών του Δήμου Καισαριανής 

σε 100 δόσεις. 

 

 

Με την απόφαση 18747/25.11.1015 του Δ.Σ.  της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δίνεται η δυνατότητα 

στους ΟΤΑ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εταιρία, που έχουν καταστεί 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   25/01/2016  
Αριθ. Πρωτ.:    797                 



ληξιπρόθεσμες έως τις 5.12.2015, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά σε αυτές και τις 

οφειλές των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τους. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στη ρύθμιση αναφέρονται στην 

παράγραφο Α’ της απόφασης, και η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης είναι η 31.1.2016. 

Οι οικονοµικές απαιτήσεις της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. αποτελούν τη µεγαλύτερη τρέχουσα 
οφειλή του ∆ήµου. Αθροίζονται από τον 7/2013 και βαραίνουν αντίστοιχα τον 
προϋπολογισµό κάθε έτους (κωδ. Εξόδων 81). Εξίσου µεγάλες είναι οι οφειλές των 
Σχολικών Επιτροπών, που συσσωρεύονται για πάνω από µία δεκαετία (οι 
παλαιότεροι λογαριασµοί από το 2002). 

Οι µεγάλες οφειλές προς την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., που βαραίνουν το σύνολο σχεδόν των 
∆ήµων της χώρας,  αντικατοπτρίζουν τη µετατροπή του νερού από κοινωνικό αγαθό 
σε εµπόρευµα, τις µεγάλες αυξήσεις στην τιµολογιακή πολιτική της εταιρίας, την 
αντιµετώπιση ακόµα και των κοινωνικών δοµών και Υπηρεσιών των ∆ήµων ως 
πελάτες για την εξασφάλιση της κερδοφορίας της. Χαρακτηριστική είναι η επιβολή 
προστίµων και προσαυξήσεων αλλά και η πρακτική των διακοπών στην υδροδότηση 
και των κατασχέσεων σε λογαριασµούς, για την αποπληρωµή χρεών.  

Ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν τις τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ λόγω της δραµατικής µείωσης της κρατικής χρηµατοδότησης 
τα προηγούµενα χρόνια. Ειδικά οι Σχολικές Επιτροπές, µε τις πενιχρή επιχορήγηση 
που λαµβάνουν, είναι πρακτικά αδύνατον να ανταπεξέλθουν πλήρως στις τρέχουσες 
απαιτήσεις των λογαριασµών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στις υπόλοιπες 
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, πόσω µάλλον να  προχωρήσουν σε αποπληρωµή 
των συσσωρευµένων οφειλών παρελθόντων χρόνων.  

Προσπάθειες περιορισµού της άσκοπης χρήσης έχουν γίνει στο ∆ήµο Καισαριανής 
και συνεχίζονται, ωστόσο τα περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
αντικειµενικά περιορισµένα. 

Θυµίζουµε ότι µε τον Ν.4186/2013 και µπροστά στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της 
εταιρίας, οι οικονοµικές απαιτήσεις της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. έως τον 7/2013 εξοφλήθηκαν 
στο σύνολό τους (µετά την αφαίρεση προστίµων και προσαυξήσεων) από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό που αντιστοιχούσε στο ∆ήµο Καισαριανής  έφτανε 
τα 1.281.000€. Από αυτό το ποσό, περίπου 300.000€ που αντιστοιχούσαν σε 
λογαριασµούς που κατέστησαν ληξιπρόθεσµοι από 1.1.2012 έως 31.7.2013, 
παρακρατούνται τµηµατικά από την τακτική µηνιαία επιχορήγηση του ∆ήµου (ΚΑΠ) 
των ετών 2015 έως και 2020.  Η µηνιαία αυτή παρακράτηση είναι της τάξης των 
4.200€. 

Με τα όσα όριζε ο Ν.4186/2013, οι οφειλές των Σχολικών Επιτροπών των ∆ήµων, 
δεν µπόρεσαν να ενταχθούν στη ρύθµιση, µε την αιτιολογία ότι επιχορηγούνται γι’ 
αυτές τις δαπάνες. 

Έπειτα από την κατάσχεση στην οποία προχώρησε η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. στις 12.10.2014 
στους τραπεζικούς λογαριασµούς του ∆ήµου, που κατευθύνθηκε στην αποπληρωµή 
λογαριασµών των Σχολικών Επιτροπών (ποσό περίπου 69.000€), οι οφειλές του 
∆ήµου προς την εταιρία, που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες στις 5.12.2015, 
διαµορφώνονται ως εξής: 



ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ 227.852,49 € 

ΚΑΠΗ 459,0 € 

ΣΧΟΛΕΙΑ Α’ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

76.558,05 € 

ΣΧΟΛΕΙΑ Β’ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

64.655,0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 382.039,0 € 
 

Με µικρές αποκλίσεις το µητρώο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 
επιβεβαιώνει αυτά τα ποσά. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε την ένταξη του ∆ήµου στην προτεινόµενη 
ρύθµιση της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., όπως περιγράφεται στη σχετική σύµβαση-πρόταση 
της εταιρίας.  

Ταυτόχρονα επισηµαίνουµε ότι όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην αδυναµία 
ανταπόκρισης στη δαπάνη για το νερό, παραµένουν και ενισχύονται. Η ουσιαστική 
αντιµετώπιση της κατάστασης που διαµορφώνεται είναι ζήτηµα πολιτικό και έχει 
στον πυρήνα του την εµπορευµατοποίηση των κοινωνικών αγαθών, τη λειτουργία 
των αντίστοιχων οργανισµών µε άξονα το κέρδος. 

Χρειάζεται να υπάρξει άµεσα: 
1. Νομοθετική ρύθμιση για υλοποίηση χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε. στους δημόσιους οργανισμούς και τα σχολεία. Διαγραφή των χρεών των 
σχολικών επιτροπών προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.  

2. Απαγόρευση κατασχέσεων και διακοπής της υδροδότησης. 

3. Αύξηση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ και έκτακτη επιχορήγηση από το 

κράτος για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από τις 

δραστικές περικοπές των τελευταίων χρόνων. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Tην ένταξη του ∆ήµου  Καισαριανής στην προτεινόµενη ρύθµιση της 
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε σε 92 δόσεις (απόφαση 18747/25.11.2015 του ∆.Σ. της 
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.) όπως περιγράφεται στη σχετική σύµβαση-πρόταση της 
εταιρίας  . 

     Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει άµεσα: 
1. Νοµοθετική ρύθµιση για υλοποίηση χαµηλής τιµολογιακής πολιτικής της 

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. στους δηµόσιους οργανισµούς και τα σχολεία. ∆ιαγραφή 
των χρεών των σχολικών επιτροπών προς τις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας.  

2. Απαγόρευση κατασχέσεων και διακοπής της υδροδότησης. 
3. Αύξηση της χρηµατοδότησης των ΟΤΑ και έκτακτη επιχορήγηση από 

το κράτος για να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες που έχουν διαµορφωθεί 
από τις δραστικές περικοπές των τελευταίων χρόνων. 

 
 

 
 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωσήφ 11)  Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 13) Κατσαρέλης Νικόδηµος  14) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 15) 
16)Καµπάκας Αντώνιος  17)Λυκούδης Αλεβίζος 18) Βοσκόπουλος Χρήστος 
19) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 20) Ιωαννίδης Θεόδωρος 21) Μαζαράκη Έλλη.  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    29/1/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 



 


