
        

                                                                                                       

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Η ςυνεχιηόμενθ  κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ και πλθρωμισ ενταλμάτων που παρατθρείται από τθν 

ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ μζχρι ςιμερα ςτθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ρόδου, 

ζχει προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα ςτθν λειτουργία των εργολθπτικϊν επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο νθςί τθσ Ρόδου. 

υγκεκριμζνα, οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ, καλοφνται να αντιμετωπίςουν προβλιματα που 

προζκυψαν από λάκθ και παραλείψεισ όλων των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και κακίςτανται οι μοναδικοί 

αποδζκτεσ που βιϊνουν τισ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ δυςπραγίασ. 

Είναι αξιοςθμείωτο ν’ αναφερκεί ότι ςτο Σαμείο του Διμου Ρόδου, «λιμνάηουν» πόροι που ζχουν 

διατεκεί ακόμθ και πριν τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, με δικαιοφχουσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ μζλθ μασ, οι 

οποίοι δεν μποροφν να απορροφθκοφν, εξαιτίασ τθσ μθ ζκδοςθσ  από τθν Οικονομικι Τπθρεςία  των  

απαραίτθτων για τθν πλθρωμι χρθματικϊν ενταλμάτων πριν ι μετά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, ενϊ 

ςυγχρόνωσ ο αρμόδιοσ αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν αδυνατεί τόςο να δϊςει πειςτικι απάντθςθ που να 

εξθγεί τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ παρουςιάηεται το φαινόμενο αυτό, όςο και να προςδιορίςει τον 

χρονικό ορίηοντα που κα δοκεί λφςθ ςτο πρόβλθμα που ζχει δθμιουργθκεί. 

Χαρακτθριςτικό τθσ ζλλειψθσ ςυνεργαςίασ που υπάρχει μεταξφ των εμπλεκόμενων ςτθν 

διαδικαςία ζκδοςθσ των χρθματικϊν ενταλμάτων και τθσ πλθρωμισ αυτϊν, είναι το γεγονόσ ότι μετά από 

πρόςφατθ ςυνάντθςθ που είχε το Προεδρείο τθσ Σοπικισ Επιτροπισ τθσ ΠΕΔΜΕΔΕ  με τον αρμόδιο 

Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν  διεφάνθ ότι ο ίδιοσ αγνοοφςε το ςχετικό πρόβλθμα, ενϊ παράλλθλα μασ 

διαβεβαίωνε ότι ζχει δϊςει εντολι για τθν ζκδοςθ και πλθρωμι των ενταλμάτων. 

Ζπειτα από δικζσ μασ πιζςεισ , αποκαλφφκθκε ότι  δεν είχαν τθρθκεί από τθν Οικονομικι Τπθρεςία 

οι προβλεπόμενεσ από ςχετικι οδθγία του ΓΛΚ του Κράτουσ διαδικαςίεσ, που είναι απαραίτθτεσ για τθν 

πλθρωμι οφειλϊν παρελκόντων ετϊν οι οποίεσ δεν είχαν πραγματοποιθκεί μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 

2014, όπωσ ςχετικά προβλεπόταν με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του προθγοφμενου ζτουσ, ενϊ 

επιπλζον δεν ζχει καταςτεί ακόμθ δυνατι θ ψιφιςθ του τροποποιθμζνου Σεχνικοφ Προγράμματοσ τθσ 

Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να ςυνταχκεί και να ψθφιςκεί ο 

αναμορφωμζνοσ προχπολογιςμόσ του Διμου Ρόδου για το ζτοσ 2015. Και όλα αυτά όταν αιςίωσ ζχουμε 

φτάςει ςτο τζλοσ Φεβρουαρίου και είναι γνωςτό ότι για να μπορεί να εφαρμοςτεί ο νζοσ προχπολογιςμόσ 

που είναι προγραμματιςμζνοσ να ψθφιςκεί ςτθν προςεχι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τθσ 

27θσ  Φεβρουαρίου 2015, κα πρζπει να πάρει τθν ζγκριςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου, θ 
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οποία δεν εκδίδεται πριν περάςουν 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τθσ αποςταλεί θ ςυγκεκριμζνθ 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 Δεδομζνου ότι για να προχωριςει θ διαδικαςία απαιτοφνται οι απαραίτθτεσ αναλιψεισ δαπανϊν 

από τθν Οικονομικι Επιτροπι - όποτε αυτι οριςτεί από τον Αρμόδιο Αντιδιμαρχο –,  ακολουκοφν οι 

προβλεπόμενεσ αναρτιςεισ των αποφάςεων αυτϊν ςτο Δαφγεια, που είναι προααπαιτοφμενο τθσ 

ζκδοςθσ των χρθματικϊν ενταλμάτων, ςτάδια τα οποία αναπόφευκτα οδθγοφν ςτον προςδιοριςμό του 

χρόνου αποπεράτωςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ περίπου ςτισ αρχζσ Απριλίου, - γεγονόσ το οποίο δεν ζχει 

ςυμβεί ποτζ – και όλα αυτά με τισ ευνοικότερεσ ςυνκικεσ και τθν αποφυγι πικανϊν ατυχθμάτων που κα 

μποροφςαν να ςυμβοφν μζςα ςτο ρευςτό πολιτικό πεδίο που ηοφμε τόςο ςε Εκνικό όςο και ςε Σοπικό 

επίπεδο.   

   Σζλοσ κα πρζπει να αναλθφκεί επιτζλουσ μια χρονικι δζςμευςθ και ςυγχρόνωσ θ ευκφνθ για τθν 

πορεία εκτζλεςθσ τθσ διαδικαςίασ των ενταλμάτων από τθν ζκδοςι τουσ μζχρι και τθν πλθρωμι αυτϊν 

ςτουσ δικαιοφχουσ ( ςε παλαιότερθ ςυνάντθςθ που είχαμε με το Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν παρουςία του 

Αντιδθμάρχου Σεχνικϊν και του Δθμάρχου είχε υποςχεκεί ότι ο χρόνοσ πλθρωμισ κα ιταν ζωσ 5 θμζρεσ, ο 

οποίοσ βζβαια δεν τθρικθκε)  και να ςταματιςει θ επίρριψθ των ευκυνϊν πότε ςτον Επίτροπο του 

Ελεγκτικοφ υνεδρίου και πότε ςτουσ αρμόδιουσ για τθν ζκδοςθ ι τθν κεϊρθςθ ι τθν πλθρωμι των 

ενταλμάτων. Γιατί, ο Επίτροποσ αςκεί τα κακικοντα του εντόσ των ορίων που του ορίηει θ Νομοκεςία και 

είναι γνωςτι θ προςπάκεια του για να διαφωτίςει τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ ϊςτε να τθροφν τισ 

προβλεπόμενεσ από το Νόμο διαδικαςίεσ, ενϊ δεν μποροφμε ςε καμία περίπτωςθ να δεχτοφμε τθν 

απουςία του οποιουδιποτε υπαλλιλου ωσ δικαιολογία για τθν μθ τιρθςθ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ. 

         Η ανακοίνωςθ αυτι δίνεται ςτθν δθμοςιότθτα, με ςκοπό να ευαιςκθτοποιθκοφν οι αρμόδιοι  και 

εμπλεκόμενοι ςτθν αποπλθρωμι των εκτελεςμζνων από τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ζργων και 

ειδικότερα ο Διμαρχοσ που ζχει τελικά τθν ευκφνθ όλων , ζτςι ϊςτε να μπορζςουν αυτζσ να πάρουν τθν 

απαραίτθτθ οικονομικι ανάςα και να δϊςουν ϊκθςθ ςτθν δοκιμαηόμενθ τοπικι οικονομία, ςυνεχίηοντασ 

να κάνουν αυτό για το οποίο ανζλαβαν τθν ευκφνθ και πραγματοποιοφν με επιτυχία για πολλά χρόνια : 

 

ΝΑ ΕΚΣΕΛΟΤΝ ΣΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΖΗΣΙΑΝΕΤΟΤΝ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΣΟΤ ΟΦΕΙΛΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΤΝ ΕΞΑΙΣΙΑ ΑΛΛΩΝ 

 

Κατόπιν αυτϊν και ςε ςυνζχεια τθσ αποχισ που πραγματοποιικθκε ςτισ 25/2/2015 από τον διαγωνιςμό 

του Διμου Ρόδου για τθν ανάδειξθ μειοδότθ  ςτο ζργο : "Πλακόςτρωςθ Σ.Κ. Μεςςαναγροφ και 

διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου - μόνωςθ δϊματοσ Μουςείου" , δθλϊνουμε ότι θα απζχουμε και από 

τισ επόμενουσ προγραμματιςμζνουσ διαγωνιςμοφσ του Δήμου Ρόδου, μζχρι να δωκεί οριςτικι λφςθ ςτο 

πρόβλθμα που ζχει δθμιουργθκεί κι ζχει οδθγιςει ςε πλιρθ αδιεξόδο τθν λειτουργία των εργολθπτικϊν 

επιχειριςεων τθσ Ρόδου. 

 

 


