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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε σύγχυση βρίσκεται πλέον, μετά μαθηματικής βεβαιότητας, ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μάρκος Κοτσιλίνης, από τη μια αντικρίζοντας τη μοναξιά
του ενδοπαραταξιακά και από την άλλη βλέποντας ότι δεν μπορεί να κατανοήσει, ούτε να
ερμηνεύσει έστω και μία διάταξη νόμου σωστά, υποπίπτοντας διαρκώς σε τραγικά
ολισθήματα, σε βαθμό που να τον διορθώνουμε κατ’ ιδίαν και δημοσίως.
Μην έχοντας κανένα άλλο πρόσχημα να κυκλοφορήσει κάτι, τέλος πάντων στη
δημοσιότητα, προσπαθώντας απεγνωσμένα να επιβεβαιώσει τον πριονισμένο του
παραταξιακό θώκο, άρχισε να ασχολείται με την ΚΕΔΗΚΕ εγκαλώντας τη δημοτική
αρχή για την καθυστέρηση της πληρωμής υπαλλήλων των πρώην Κοινωφελών
επιχειρήσεων.
Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Κ. Κοτσιλίνη να βάλει σε μία τάξη τη σύγχυση του μυαλού
του. Γιαυτό κ. Κοτσιλίνη ακούστε προσεκτικά διότι δεν θα τα επαναλάβουμε:
• Τα χρέη των 9 συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, είναι
εκατομμυριάκια, όχι μαρουλόφυλλα αλλά ευρώ. Έχει διαφορά.
• Τα χρέη αυτά (μεταξύ αυτών και της κοινωφελούς της Πυλάρου) έχουν
συσσωρευτεί από τις προηγούμενες διοικήσεις και μάλιστα μερικά όπως
διαπιστώνουμε κατά τη συγκέντρωση των ισοζυγίων (άκουσον – άκουσον) είναι
δια λόγου, ούτε ένα παραστατικό. Τέτοιες περιπτώσεις επισημαίνουμε ότι είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την κεντρική διοίκηση του ελληνικού κράτους (!)
• Μήπως μπορεί ο πολυπράγμων κ. Κοτσιλίνης να μας υποδείξει έναν σύννομο και
εύκολο τρόπο να ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΘΟΥΝ αυτά τα εκατομμυριάκια στον
προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΚΕ? Ή μήπως να πούμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι
τα ισοσκελίζουμε ….δια λόγου?
• Οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις όφειλαν και μάλιστα κλήθηκαν εγγράφως από το
ΥΠΕΣΑΗΔ έστω και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να συντάξουν διετή
προγράμματα δράσης προκειμένου μπορούν να χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ
μέχρι τη συγχώνευσή τους. Ξέρει ο κ. Κοτσιλίνης αν οι παρέα του που σήμερα
(δήθεν) συμπαρατάσσεται μαζί του έκαναν αυτό που έπρεπε ώστε να μην
βρίσκονται σήμερα απλήρωτοι οι εργαζόμενοι?
• Ξέρει ο κ. Κοτσιλίνης ότι άρον – άρον έσπευσε ασθμαίνοντας τον Δεκέμβριο του
2010 να προσαρμόσει κατά τη νομοθεσία την δημοτική επιχείρηση Πυλάρου σε
Κοινωφελή? Μήπως δεν προλάβαινε να το κάνει από το 2007 που κλήθηκε να το
κάνει?
• Μήπως γνωρίζει ο κ. Κοτσιλίνης ότι η πλειοψηφία των πρώην κοινωφελών
τηρούσαν την λογιστική τους κατάσταση σε εξωτερικούς λογιστές οι οποίοι είναι
απλήρωτοι από την εποχή του Νώε και τώρα δικαίως αρνούνται να κλείσουν
ισοζύγια διότι είναι δύσπιστοι απέναντι σε οποιονδήποτε αιρετό?

Ξεχνά ο κ. Κοτσιλίνης ότι εμφανίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο, κουνάμενοςσυνάμενος για να επιδείξει τις νομικές του γνώσεις και υποδείξει στη δημοτική
αρχή ότι μπορεί να πληρώσει τους εργαζόμενους των πρώην κοινωφελών και
χωρίς προϋπολογισμό, βάσει του άρθρου 43 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, νομίζοντας
ότι θα ανακηρυχθεί σε Μεσσία, αλλά του διέφυγε μία απλή λεπτομέρεια (!), η
διάταξη αφορά στις επιχειρήσεις που έχουν λυθεί και όχι συγχωνευθεί. Ευτυχώς
τον διορθώσαμε αμέσως, πριν εκτεθεί ευρέως.
Τέλος προτείνουμε στον κ. Κοτσιλίνη αλλά και σε όλους όσους ψάχνουν σήμερα
απεγνωσμένα ρόλο τιμητή ή τέλος πάντων κάποιο ρολάκι στη δημόσια ζωή, να
ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΝΟΥΠΩ θα τις
χρειαστούν…….. Έρχεται “ΜΠΟΥΡΙΝΙ” που θα σαρώσει τον ανέξοδο και ανεύθυνο
αντιπολιτευτικό τους λόγο, που μόνο στόχο έχει τις εντυπώσεις και σε καμία
περίπτωση να βοηθήσει τον Δήμο μας και να τον βγάλει από την Άβυσσο που τον
έριξε η “Πολιτεία τους” , επί τριάντα χρόνια τώρα
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