Χρωστάει 48 εκ. ευρώ η αυτοδιοίκηση
Συντάχθηκε απο τον/την χρηστος καζακος
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 09:44 -

Δεύτερη στη χώρα η Περιφέρεια με 17 εκ. ευρώ, 11ος ο δήμος Ιωαννιτών με 11,6
εκ. ευρώ.

Με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες 17.006.074 ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο η
Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει την δεύτερη θέση (πρώτη η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας)
μεταξύ των 13 Περιφερειών, όπως δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, φορέων του και της
αυτοδιοίκησης.

Ο δήμος Ιωαννιτών είναι πρώτος στην Ήπειρο, επίσης κατέχει...περίοπτη θέση μεταξύ των
δήμων της χώρας καταλαμβάνοντας την 11η θέση με οφειλές-πάντα για τοιν Σεπτέμβριοάνω των 11,5 εκ. ευρώ. Δυο δήμοι δεν οφείλουν ούτε ευρώ και άλλοι δυο δεν έδωσαν
στοιχεία. Πέραν των δήμων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι
και λίγες, έστω κι αν μπορεί να οφείλει το κράτος χρήματα, να έγιναν μεγάλες περικοπές
στη χρηματοδότηση. Ποιων πρώην νομαρχιακών αυτοδιοίκησεων είναι «κληρονομιά» το
μεγαλύτερο μέρος και πόσες υποχρεώσεις από έργα και προμήθειες πρόλαβε να αποκτήσει
η Περιφέρεια, είναι άγνωστο.
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Περιφέρεια Ηπείρου και δήμοι (16 από τους 18 αφού δυο δεν έδωσαν στοιχεία) έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Σεπτέμβριο περίπου 48 εκ. ευρώ. Άνω των 65 εκ. ευρώ ήταν οι
οφειλές των πέντε νοσοκομείων της Περιφέρειας.

Θα εξοφληθούν και θα παρακρατηθούν τμηματικά

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, εν όψει των όπιων πληρωμών γίνουν εντός του Δεκεμβρίου από την δόση του
δανείου που θα λάβει η χώρα, συνολικά οι Περιφέρειες οφείλουν 88,4 εκ. ευρώ ενώ οι δήμοι
882,6 εκ. ευρώ, όλοι 971 εκ. ευρώ στο σύνολο των 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Βέβαια, η αυτοδιοίκηση μπορεί να
επικαλεστεί δραματική μείωση των πόρων της (ΚΑΠ και ΣΑΤΑ) για έργα από τον κρατικό
προϋπολογισμό, ωστόσο φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες για μη υπερτιμημένους
προϋπολογισμούς ως προς τα έσοδα.

Μιλώντας στη βουλή ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι χρήματα που θα λάβουτν οι δήμοι και τα
νομικά τους πρόσωπα, θα παρακρατηθούν τμηματικά εντός τριών έως πέντε ετών από τις
προβλεπόμενες μελλοντικές μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Απαραίτητη
προϋπόθεση για εξόφληση οφειλών θα είναι στο εξής οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί
ναλλά και το Μητρώο Δεσμεύσεων στο οποίο θα καταγράφονται οι ειλημμένες και οι
ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους. Ο κ. Σταϊκούρας είπε χθες σε δηλώσεις του ότι στόχος
είναι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου να έχουν εξοφληθεί έως το
τέλος του 2013, απέφυγε ωστόσο να δεσμευτεί για το ποσό που θα αποπληρωθεί έως το
τέλος του 2012.

Γιάννινα και Πρέβεζα τα πολλά

Ο δήμος Ιωαννιτών είναι «πρωταθλητής» στις ληξιπρόθεσμες οφειλές μεταξύ των 18 δήμων
της Ηπείρου και 11ος σε επίπεδο χώρας με 11.640.851 ευρώ. Πλην των έργων και άλλων
οφειλών, πιθανότατα υπάρχουν μεγάλα ποσά και από ρυμοτομίες που αποτελούν το μεγάλο
«αγκάθι». Ακολουθεί στην Ήπειρο ο δήμος Πρέβεζας με 7.058.861 ευρώ και τρίτος είναι ο
δήμος Πάργας με 3.657.629 ευρώ. Κοντά στα 2 εκ. ευρώ οι οφειλές του δήμου
Ηγουμενίτσας και λιγότερο από μισό εκατομμύριο του δήμου Αρταίων. Δυο δήμοι δεν
απέστειλαν στοιχεία και δυο δεν οφείλουν ούτε ευρώ. Σε επίπεδο χώρας ένδεκα δήμοι
οφείλουν πάνω από 10 εκ. ευρώ, μόνον 29 δήμοι δεν έχουν οφειλές, ενώ 23 δήμοι δεν
απέστειλλαν στοιχεία.
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Οι οφειλές των δήμων της Ηπείρου

Στο νομό Ιωαννίνων πλην του δήμου Ιωαννιτών που οφείλει τα πολλά, οι άλλοι δήμοι έχουν
οφειλές ανάλογα με τα μεγέθη τους και ειδικότερα: Ο δήμος Ζίτσας 912.947 ευρώ,
Ζαγορίου 720.663 ευρώ, Πωγωνίου 700.041 ευρώ, Μετσόβου 281.368 ευρώ, Βορείων
Τζουμέρκων 216.558 ευρώ. Οι δήμοι Κόνιτσας και Δωδώνης δεν απέστειλαν στοιχεία.

Στο νομό Άρτας το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των τεσσάρων δήμων μόλις
ξεπερνά τα 2,5 εκ. ευρώ και συγκεκριμένα, Αρταίων 453.365 ευρώ, Νικολάου Σκουφά
502.391 ευρώ, Κεντρικών Τζουμέρκων 167.076 ευρώ και καμιά οφειλή ο δήμος Γεωργίου
Καραϊσκάκη.

Στο νομό Πρέβεζας ο ομώνυμος δήμος χρωστά τα πολλά, 7.058.861 ευρώ, ακολυθεί ο δήμος
Πάργας με 3.657.629 ευρώ και ο δήμος Ζηρού με 1.978.407 ευρώ.

Στη Θεσπρωτία ο δήμος Ηγουμενίτσας είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Σεπτέμβριο
1.955.299 ευρώ, ο δήμος Σουλίου 299.288 ευρώ και μηδέν οφειλές ο δήμος Φιλιατών.

Μεγάλα τα χρέη των νοσοκομείων

Δεν είναι όμως μόνον η αυτοδιοίκηση που χρωστά. Πολύ μεγάλες είναι οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές των δυο νοσοκομείων των Ιωαννίνων και της Άρτας, μικρότερες λόγω μεγέθους και
αυτών της Πρέβεζας και των Φιλιατών. Πάντα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για
το Σεπτέμβριο, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων οφείλει 38.465.826 ευρώ, το
«Χατζηκώστα» 13.338.181 ευρώ, Άρτας 11.041.235 ευρώ, Φιλιατών 3.010.000 ευρώ και
Πρέβεζας 2.985.000 ευρώ.
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