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Πληροφορίες για υπογραφή απόφασης από Στυλιανίδη

Την εκταμίευση των πιστώσεων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
Περιφερειών προς τρίτους, αναμένουν για καιρό τώρα τόσο οι Περιφέρειες, όσο και οι
εργολήπτες που εκτέλεσαν προ ετών έργα και δεν πληρώθηκαν από τις πρώην νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις.

Η πληροφορία που επικαλέστηκε το aftodioikisi.gr, ότι υπογράφτηκε από τον υπουργό
Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη η απόφαση για την κατανομή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τρίτους των 13 περιφερειών της χώρας, δεν επιβεβαιώθηκε. Πάντως, ο
υπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών τον Φεβρουάριο είχε
ανακοινώσει ότι έθεσε το αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για εκταμίευση 58.707.414
ευρώ (από τα 71.013.155 ευρώ, με βάση την καταγραφή το Σεπτέμβριο 2012). Πιθανότατα
να εγκρίθηκε η εκταμίευση, όπως έγινε ήδη για 42 και 99 δήμους αντίστοιχα, ανάμεσα τους
και ο δήμος Ιωαννιτών (10,4 εκ. ευρώ) και ορισμένοι άλλοι στην Ήπειρο.

Η αναμονή για τις Περιφέρειες κρατά σχεδόν δυο μήνες από τότε που οι Περιφέρειες
κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνητικό με το υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο το
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δημόσιο, μετά τον έλεγχο που έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναγνωρίζει ως
δικές του τις οφειλές αυτές από έργα που δεν πλήρωσε το ίδιο μέσω της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης και ορισμένων ης αιρετής Περιφέρειας.

Όπως είχε διευκρινίσει ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης (παρενέβη στον
υπουργό Εσωτερικών για να εκταμιευτούν τα χρήματα) οι οφειλές αφορούν ακόμη και το
2007, για μεταφορά μαθητών που δεν αποδόθηκαν, του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, της
ΓΓΑ για αθλητικά έργα, του Πράσινου Ταμείου (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), του Ταμείου Εθνικής
Οδοποιίας και υπουργείων, όπως του Αγροτικής Ανάπτυξης για το καταφύγιο αδέσποτων
που δεν αποδόθηκαν οι πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν το 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το aftodioikisi.gr, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές 15.923.708 ευρώ (τις περισσότερες μετά τη Δυτική Ελλάδα) και η
επιχορήγηση που αναμένει αφορά όλο το ποσό, ενώ άλλες Περιφέρειες θα λάβουν μέρος
των ληξιπρόθεσμων. Ο Περιφερειάρχης είχε προσδιορίσει στα 13 εκ. ευρώ περίπου τις
οφειλές μέχρι το τέλος του 2011 και οι οποίες είχαν καταγραφεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2012. Άγνωστο γιατί στον σχετικό πίνακα η Περιφέρεια Ηπείρου έχει σχεδόν 16 εκ. ευρώ.

Το ποσό των οφειλών για το νομό Ιωαννίνων από τα έργα που εκτελέστηκαν στο παρελθόν
από την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ξεπερνούσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο τα 10
εκ. ευρώ, ποσό που πιθανόν να μειώθηκε από κάποιες πληρωμές που μπορεί να έγιναν,
πάντως πρόκειται για ένα σημαντικότατο ποσό που θα «πέσει» στην αγορά και θα δώσει
διέξοδο και στους εργολήπτες που βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση.
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