Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας
Διεκδικήσεις/Θέσεις για την Έκτακτη Συνάντηση των Δημάρχων – Αθήνα
18.03.2022
Ενεργειακό κόστος:
1. Υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων για την ενίσχυση των Δήμων και των
ΔΕΥΑ, σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος και συσχέτισή τους με
τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τα οριζόντια μέτρα δεν κρίνονται δίκαια και
επαρκή, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα κόστη των
περιφερειακών Δήμων, που επιβαρύνονται από την παροχή
υπηρεσιών, όπως της ύδρευσης ή της αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται στρεβλώσεις, σε ότι αφορά την ενίσχυση.
2. Ειδικό καθεστώς για τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ για το πετρέλαιο και την
βενζίνη, σε συνάρτηση με τα μέτρα που ανακοινωώθηκαν από την
Κυβέρνηση για τη στήριξη του προϋπολογισμού των νοικοκυριών.
Πόροι ΚΑΠ:
1. Άμεση αύξηση των χρηματοδοτήσεων των Δήμων από τους ΚΑΠ για
τα λειτουργικά τους έξοδα, καθώς παρά τα όποια μέτρα ανακούφισης,
το κενό χρηματοδότησης στους Δήμους, λόγω του υψηλού ενεργειακού
κόστους, είναι πολύ μεγάλο. Κρίνεται ότι κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση η αύξηση των ΚΑΠ, κατά 6,6 %, για το έτος 2022. Η
αύξηση των ΚΑΠ κατά 15%, η οποία είχε εξαγγελθεί για το 2023,
πρέπει να μετατοπιστεί χρονικά, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022,
για να είναι σε θέση οι Δήμοι να λειτουργήσουν.
2. Αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ. Με τα υφιστάμενα κριτήρια
κατανομής ευνοούνται οι πυκνοκατοικημένοι αστικοί Δήμοι, καθώς δεν
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η έκταση, η ορεινότητα, η
νησιωτικότητα, το πλήθος των κοινοτήτων και των οικισμών, κ.α. Με
την πρόταση που έχει εκπονήσει η Π.Ε.Δ. προτείνεται ένας πιο
αντικειμενικός και «δίκαιος» τρόπος κατανομής, που αναγνωρίζει τα
πρόσθετα κόστη των περιφερειακών Δήμων και άρει τη χρόνια στρεβλή
κατανομή των πόρων.
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Τέλος ταφής απορριμμάτων
1. Αναστολή της επιβολής του τέλους ταφής για το 2022. Η αναστολή
είναι απαραίτητη για δύο λόγους. Πρώτον γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί
τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς ευθύνη των Δήμων και
δεύτερον γιατί λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, οι Δήμοι
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν την επιβολή του τέλους
ταφής και παράλληλα δεν θα δεχθούν την μετακύλιση του κόστους
στους δημότες.
2. Από το 2023, τα ποσά που αντιστοιχούν στο τέλος ταφής για τον κάθε
Δήμο να παραμένουν στον Δήμο, με την υποχρέωση να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δαπάνες άρρηκτα συνδεδεμένες με
την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, με στόχο την ενίσχυση της
ανακύκλωσης.
Έργα Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας
1. Επιτάχυνση των εντάξεων και παράλληλα πρόβλεψη πρόσθετων
χρηματοδοτήσεων για τα ήδη ενταγμένα και προς ένταξη έργα του
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η τεράστια αύξηση των τιμών των
υλικών και του κόστους των εργασιών, σε πολλές περιπτώσεις έχει
καταστήσει τις μελέτες ανεφάρμοστες και αναμένεται να οδηγήσει στην
αδυναμία εκτέλεσής τους.
2. Επιτάχυνση της ενεργοποίησης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας και των μετέπειτα εντάξεων.
Εισπραξιμότητα και δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
1. Άμεση μείωση των επιτοκίων των δανείων των Δήμων από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνάρτηση με τα επιτόκια της
αγοράς.
2. Άμεση επαναφορά της ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τους Δήμους, δεδομένου του πολύ υψηλού κόστους ζωής. Στην
εφάπαξ καταβολή να δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή/και διαγραφής
των προσαυξήσεων.
3. Ενημέρωση από την Κυβέρνηση για τον μηχανισμό βελτίωσης της
εισπραξιμότητας των Δήμων που ανακοίνωσε ο Αν. Υπουργός
Οικονομικών, κ. Σκυλακάκης, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Οκτώβριο
του 2021. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, τι προβλέπει και πότε θα τεθεί σε
εφαρμογή.
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