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Με την υπ΄ αριθ. 18/2022 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, κατά την 
συνεδρίαση της 21ης  Φεβρουαρίου 2022 ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα: 

 

               ΨΗΦΙΣΜΑ  

  
«  Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους προκαλεί σοκ στα οικονομικά των δήμων, ενώ έχει φέρει σε 
πλήρη αδιέξοδο τα νοικοκυριά και απειλεί τη βιωσιμότητα όλων των παραγωγικών δυνάμεων της 
χώρας. 
     Εκτιμάται ότι ενώ το κόστος το έτος 2019 ανήλθε σε 300 εκατομμύρια ευρώ, σήμερα έχει 
διπλασιαστεί στα 600 εκατομμύρια ευρώ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Άμεσα θα πρέπει να γίνει η 
εξεύρεση τρόπου κάλυψής  του. Δεν μπορεί το κόστος αυτό να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω της 
αύξησης των ανταποδοτικών τελών τη στιγμή  που όλα τα νοικοκυριά πιέζονται από την αύξηση στις 
τιμές του πετρελαίου, του υγραερίου κίνησης, των βασικών καταναλωτικών αγαθών κλπ και δεν 
μπορεί να απορροφηθεί από τους Δήμους. Σε συνδυασμό με την επιβολή του τέλους ταφής των 
αστικών αποβλήτων από 1.1.2022 και τις συνεχιζόμενες  δαπάνες για την  διαχείριση της πανδημίας,  
προκαλούν   την οικονομική εξόντωση των δήμων. 
 Οι στοιχειώδεις  λειτουργίες των υπηρεσιών των  Δήμων  (ηλεκτροφωτισμός και καθαριότητα, 
δημοτικός φωτισμός κοινοχρήστων χώρων, σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, δομές της ΔΕΠΟΚΑΛ 
-Βοήθεια στο Σπίτι κλπ., Σύνδεσμος Ύδρευσης),  κινδυνεύουν με κατάρρευση. Τίθεται λοιπόν σοβαρό 
πρόβλημα για την βιωσιμότητα των ΟΤΑ δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο στους δήμους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού με άμεσο 
κίνδυνο εκτροχιασμού του, το 2022. 
     Τούτων δοθέντων ζητάμε την άμεση εξεύρεση τρόπου κάλυψης της αύξησης του 

ενεργειακού κόστους από την πλευρά της πολιτείας, τόσο των δήμων και των νομικών τους 

προσώπων  καθώς και των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που δεν φέρουν καμία ευθύνη 

 

     Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, και να κοινοποιηθεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στα ΜΜΕ.»       

 

  

 

 

                                                                                      Λευκάδα 22/2/2022 
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