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Να αποδίδονται στους δήμους τα εισπραχθέντα
δημοτικά τέλη από τις εταιρείες ηλεκτρικού
ρεύματος ζητά η ΠΕΔ-ΚΜ
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Αίτημα προς τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να αυστηροποιηθεί το
νομοθετικό πλαίσιο στις περιπτώσεις που οι εταιρείες παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος δεν αποδίδουν στους δήμους τα εισπραχθέντα
δημοτικά τέλη, καταθέτει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), ενώ θα το θέσει και υπόψη της
ΚΕΔΕ.

   Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος

Καϊτεζίδης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, τονίζοντας ότι παρατηρείται ανεπίτρεπτη και

παράνομη παρακράτηση των δημοτικών τελών που δεν αποδίδονται στους δήμους αλλά

παρακρατούνται από τις εταιρείες αυτές. Για τον λόγο αυτό, η ΠΕΔ-ΚΜ αποφάσισε να ζητήσει

να υποχρεωθούν οι εταιρείες να γνωστοποιούν στους δήμους τα ακριβή ποσά που οφείλουν

προς απόδοση από δημοτικά τέλη κλπ αλλά και να υποχρεωθούν να αποδίδουν τα οφειλόμενα

ποσά εντός τριμήνου, διαφορετικά να φέρουν αστική και ποινική ευθύνη.

   Στη συνεδρίαση τέθηκε και το θέμα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην απογραφή

πληθυσμού και τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ο κ. Καϊτεζίδης επισήμανε ότι «τα

απογραφικά δεν έχουν φτάσει έγκαιρα στα νοικοκυριά για την αυτοαπογραφή τους, ενώ στη
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φυσική απογραφή είναι πολύ μεγάλη η καχυποψία των πολιτών, καθώς ένας μεγάλος αριθμός

αρνείται να συνεργαστεί ή φοβάται, λόγω και του κορονοϊού».

   Τα προβλήματα αναγνώρισε η πλειοψηφία των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ

αποφασίστηκε να διατυπωθούν συγκεκριμένα ερωτήματα, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, προς το

υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΛ.ΣΤΑΤ, προκειμένου να τεθούν προϋποθέσεις που θα

βελτιώνουν την πιστότητα των αποτελεσμάτων.
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