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  Αριθμ.Πρωτ.:     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κο Παναγιώτη Κουρουμπλή
Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κύριε Υπουργέ,

Κατ' αρχήν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ένταξη των ληξιπρόθεσμων

οφειλών των Δήμων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Πρόκειται για μία

πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία βοηθάει όλους τους Δήμους οικονομικά, και μέσω αυτής

της  χρηματοδότησης  έχει  διαμορφωθεί  ένα  καλύτερο  και  δυναμικότερο  οικονομικό

περιβάλλον αναφορικά με τα οικονομικά των ΟΤΑ  Α’ Βαθμού.

Σας ευχαριστούμε εκ νέου για την συνδρομή  και την υποστήριξή σας.    

Επειδή  όμως  κατά  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  σε  ορισμένους  Δήμους

παρατηρήθηκαν κάποια επί μέρους προβλήματα και δυσλειτουργίες, και προκειμένου να

επέλθει ισορροπία και ικανοποίηση αυτών,  προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα νέο

πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο θα αντλεί οικονομικούς πόρους από το ποσό

που δεν θα απορροφηθεί  για την χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.        

Το προτεινόμενο εκ μέρους μας νέο πρόγραμμα αφορά:

α)  Στη  δυνατότητα  να  τύχουν  χρηματοδότησης,  τιμολογημένες  ή  μη  δαπάνες  λόγω

αδυναμίας  καταβολής  του  σχετικού  ΦΠΑ-οφειλές  των  ΟΤΑ Α'  μέχρι  31/03/2016,  οι

οποίες  δεν  είχαν  εγγραφεί  στην  σχετική  ''Αναφορά''  που  αναρτάται  στον  Κόμβο

δημοσίευσης (''portal'') Οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ  Α’ Βαθμού.

β) Στη δυνατότητα να τύχουν χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων για τις

οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις μέχρι 31/03/2016, οφειλές όμως

που ήταν αδύνατο να είχαν εγγραφεί στον Κόμβο δημοσίευσης (''portal'') Οικονομικών

στοιχείων ΟΤΑ  Α’ Βαθμού, διότι ήταν ανέφικτο να ''κλείσει'' ο Προϋπολογισμός τους.

γ)  Στη  δυνατότητα  να  τύχουν  χρηματοδότησης  και  οι  τελεσίδικες  δικαστικές
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αποφάσεις που θα εκδοθούν μέχρι 31/12/2016.     

Είναι δεδομένο ότι το ακριβές ποσό που δεν θα απορροφηθεί από το εν ενεργεία

χρηματοδοτικό  πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών,  θα είναι  γνωστό μόνο κατά την

ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Προτείνεται το νέο πρόγραμμα να αντλεί πόρους κατ' αρχήν από το πρόγραμμα

εξυγίανσης (ΑΚΣΙΑ), αλλά με την περαίωση του προγράμματος ληξιπρόθεσμων το

ποσό  που  καταβλήθηκε  για  το  νέο  πρόγραμμα  από  την  εξυγίανση,  (ΑΚΣΙΑ)  να

επιστραφεί από τα μη απορροφηθέντα.    

Έτσι,  δεν θα επιβαρυνθεί  άλλο πρόγραμμα, παρά μόνο θα χρησιμοποιηθεί  το

ποσό που δεν θα απορροφηθεί από το πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αν αυτό δεν γίνει, τότε πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι θα χαθεί το αναπορρόφητο

ποσό.

Με την ενέργεια αυτή θα ικανοποιηθούν όλοι οι Δήμοι.      

Είμαστε σίγουροι ως τεχνοκράτης, θα αποδεχθείτε την πρότασή μας.

                                                 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
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