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∆ήµος Πειραιά: Στάση πληρωµών από τις 13 Αυγούστου 

 

Σε οικονοµικό αδιέξοδο έχει περιέλθει ο δήµος Πειραιά, είπε σε έκτακτη συνέντευξη 
Τύπου την Πέµπτη, ο δήµαρχος Παναγιώτης Φασούλας, τονίζοντας ότι από τις 13 
Αυγούστου ο δήµος κάνει στάση πληρωµών αφού δεν µπορεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, ούτε καν να πληρώσει τους εργαζόµενους. 

Αιτία για αυτό το αδιέξοδο είναι, σύµφωνα µε τα όσα είπε ο κ. Φασούλας, η 
απόφαση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων να παρακρατήσει 2,2 
εκατ. ευρώ που είναι τµήµα της κρατικής επιχορήγησης µέσω των 
αυτοτελών πόρων, λόγω οφειλών του δήµου από δάνεια που έχει πάρει. 

Ο κ. Φασούλας τόνισε ότι επί των ηµερών του ο δήµος δεν έχει πάρει 
κανένα δάνειο ενώ έχει αποπληρώσει µέρος των δανείων των 
προηγούµενων δηµοτικών αρχών. 

Είπε ακόµη ο δήµαρχος Πειραιά ότι για το πρόβληµα έχει ενηµερωθεί ο υπουργός 
Οικονοµικών και ότι πρέπει να δοθεί λύση άµεσα. 

Ο κ. Φασούλας αναφέρθηκε στην παρακράτηση του συνόλου της τακτικής 
επιχορήγησης τον Ιούλιο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς τον ∆ήµο 
ύψους 2.192.267,80 ευρώ. 

Ο δήµαρχος αναφέρθηκε στο πρόβληµα και τόνισε: «Καταφέραµε να κρατήσουµε το 
∆ήµο όρθιο µέχρι τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι µε µηδέν έσοδα από την κεντρική 
εξουσία, είναι αδύνατον να λειτουργήσει ένας ∆ήµος δύο χιλιάδων ανθρώπων».  

«Καταλαβαίνει κανείς πόσο µεγάλο αντίκτυπο µπορεί να έχει σε µια πόλη που η 
µεγαλύτερη "επιχείρηση" της πόλης του Πειραιά είναι ο ∆ήµος Πειραιά, µε δύο 
χιλιάδες εργαζόµενους.  

» Φοβάµαι ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε σε αναγκαστική στάση πληρωµών, αν 
και εφόσον βεβαίως η κυβέρνηση δεν δώσει άµεσα µια λύση σε αυτό το πολύ 
µεγάλο πρόβληµα» προειδοποίησε. 

Ο κ. Φασούλας δήλωσε ότι ζητά από το υπουργείο Οικονοµικών µια 
καλύτερη ρύθµιση, µία παρακράτηση ενός συγκεκριµένου ποσού κάθε 
µήνα ή αποπληρωµή του χρέους µε ένα καλύτερο επιτόκιο και όχι 
παρακράτηση του συνόλου του ποσού. 
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