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Θέμα: «Παράταση προθεσμίας έγκρισης Δημοτικών Προϋπολογισμών και
υποχρεώσεις του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις βρίσκουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας
σε δεινή οικονομική θέση, στην οποία συμβάλλει η αφερεγγυότητα του Κεντρικού
Κράτους. Υπενθυμίζεται ότι νομοθετημένα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν
έχουν ακόμη αποδοθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα
στην υλοποίηση του τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τον Νόμο, θα πρέπει έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2015, να έχουν
εγκριθεί από τις οικονομικές επιτροπές των Δήμων τα Σχέδια των Προϋπολογισμών
τους. Τα σχέδια αυτά, θα πρέπει στη συνέχεια να αποσταλούν για έλεγχο στο
Οικονομικό Παρατηρητήριο, δια μέσου του κόμβου Διαλειτουργικότητας.
Είναι προφανές ότι δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων και της τραγικής
οικονομικής συγκυρίας, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.
Η οικονομική κατάσταση των Δήμων επιδεινώνεται έτι περαιτέρω από τη μη
εξόφληση από μέρους της ΔΕΗ, των αποδιδόμενων στους Δήμους ίδιων πόρων,
γεγονός που καθιστά τους προϋπολογισμούς μη πραγματοποιήσιμους.

Για να λειτουργήσουν οι ανταποδοτικές υπηρεσίες κάτω από αυτές τις
συνθήκες, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, οι δαπάνες τους να καλύπτονται από
πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε
διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, κάτι
το οποίο δεν επιθυμούμε, καθώς αυτό συνεπάγεται επιπλέον φορολογικό βάρος και
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ήδη πληγέντων δημοτών μας.
Εκφράζουμε για ακόμη μία φορά την έντονη ανησυχία μας, σχετικά με τη μη
συνέχιση των έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα,
εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούμε:
 Να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του
Κεντρικού Κράτους προς του Δήμους.
 Να

παραταθεί

η

τελική

έγκριση

των

σχεδίων

Δημοτικών

Προϋπολογισμών από τις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, κατά δύο (2)
μήνες.
 Να παρέχετε τη δυνατότητα προσωρινής χρηματοδότησης των
ανταποδοτικών υπηρεσιών από πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.
 Να συνεχιστούν τα δημοτικά έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007
– 2013 και έχουν «παγώσει» με δική σας ευθύνη.
 Να δοθεί παράταση ενός (1) έτους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το οποίο
εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2015.
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