
Επιτροπή για την Καταγραφή της Κατάστασης του Δήμου Βύρωνα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

Οι δυνάμεις του δικομματισμού συνεχίζουν το καταστροφικό τους 
έργο! Οργάνωση και αγώνας να για να τους διώξουμε! 

  

  

H ΕΥΔΑΠ ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ! 

  

Προχθές, Παρασκευή, οι εργαζόμενοι πήγαν να πληρωθούν 

αλλά βρήκαν τα ταμεία  κλειστά !  

  

  

  

 Χρέη 943.000 ευρώ χρωστάει ο Δήμος Βύρωνα στην ΕΥΔΑΠ! 

Για πολλά χρόνια ο Δήμος δεν πλήρωνε τη κατανάλωση νερού και τα 

τέλη σύνδεσης των αποχετεύσεων!     

  

Παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστών και εργαζομένων στον 
Δήμαρχο. Ως απολυταρχική και απαράδεκτη σχολιάστηκε η 

συμπεριφορά του Δημάρχου. Τους έδιωχνε και  αποκάλεσε τους 
συνδικαλιστές  εργατοπατέρες! 

  



Βαριές οι ευθύνες της Ν.Δ που με την σιωπή της συγκαλύπτει 
το  καθεστώς οικονομικής διαχείρισης της δημοτικής αρχής    

  

Κυριακή 18.3. ώρα 12.00.- Όπως έγινε γνωστό την περασμένη 
Τετάρτη 14.3, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην κατάσχεση όλων των 

λογαριασμών του Δήμου Βύρωνα, διεκδικώντας την αποπληρωμή 
δημοτικών οφειλών, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 942.000 

περίπου ευρώ. Μεταξύ των άλλων κατασχέθηκαν και οι λογαριασμοί 
που προορίζονται για την μισθοδοσία των εργατοϋπαλλήλων του 

Δήμου, με αποτέλεσμα να μη καταβληθεί την Παρασκευή 16/3 στους 
εργαζόμενους η μισθοδοσία τους. Την ίδια μέρα Παρασκευή στις 16 
Μάρτη, αντιπροσωπεία του σωματείου του Δήμου συνοδευόμενη 

από εργαζόμενους, έκαναν οργισμένο διάβημα στο Δήμαρχο κ. 
Χαρδαλιά και ζήτησαν εξηγήσεις για την κατάσταση που δημιουργήθηκε 

καθώς και την άμεση καταβολή των κόπων τους. 

  

Σύμφωνα  με αξιόπιστες πληροφορίες, η συνάντηση έγινε σε πολεμική 

ατμόσφαιρα, ακούστηκαν απειλές και βίαιες εκφράσεις, ενώ ο Δήμαρχος, 
ο οποίος και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που 
δημιουργήθηκε και την μη πληρωμή των εργαζομένων,αποκάλεσε τους 

συνδικαλιστές εργατοπατέρες και ζητούσε την αποχώρησή τους από 
το γραφείο του! Ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος γνώριζε το ύψος της 

τεράστιας οφειλής αλλά όπως φαίνεται το απέκρυβε από το λαό και δεν 
είχε προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε καμιά ρύθμιση του χρέους του , 

προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη για την μη πληρωμή των εργαζομένων 
στην ΕΥΔΑΠ!.... 

  

Το τεράστιο χρέος των 942.000 ευρώ είναι φανερό ότι δημιουργήθηκε 

στην διάρκεια πολλών ετών και έχει ως βασικές αιτίες: Πρώτον τη μη 
καταβολή στην ΕΥΔΑΠ του 22% από τα τέλη των συνδέσεων 

αποχέτευσης, τα οποία ο Δήμος έχει εισπράξει από τους πολίτες, 
δεύτερο, από μη πληρωμή των τελών αποχέτευσης, που άγνωστο για ποιό 

λόγο, δεν έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες  και τρίτον από την μη 
πληρωμή της κατανάλωση νερού, που ο Δήμος έκανε για τις δικές του 

ανάγκες, αλλά τελικά επί χρόνια δεν πλήρωνε στην Εταιρία Ύδρευσης. 

  



Η κατάσχεση των δημοτικών λογαριασμών από την ΕΥΔΑΠ για 
τεράστια χρέη, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο από το οποίο αποκαλύπτεται 

ότι η χρεοκοπία του Δήμου είναι πολύ ευρύτερη από αυτή που 
ενδεχομένως μας παρουσιάζουν  και ότι αυτή η χρεοκοπία, η οποία ήδη 

έχει και θα έχει ακόμα πιο σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες 
στον λαό του Βύρωνα, θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος ώστε να 

φωτισθούν με επάρκεια τόσο  οι πραγματικές αιτίες γέννησης αυτού του 
χρέους όσο και η πραγματική έκταση που έχει σήμερα. 

  

Σημειώνουμε ότι από την εξέλιξη ορισμένων δημοτικών υποθέσεων αλλά 

εξελίξεων που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση του Δήμου 
προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά αλλά και ευθύνες όχι μόνο σε ότι 

αφορά την Δημοτική Αρχή αλλά και την κυβέρνηση συνολικά, τα 
αρμόδια υπουργεία  καθώς και τα υπόλοιπα πολιτικά όσο και κρατικά 

όργανα που είναι εντεταλμένα να διεξάγουν τους κατά νόμο ελέγχους. 
Όπως ΣΔΟΕ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κλπ. 
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