
 
 

ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΟΤΡΟΤ 

Λάζαρος Παπαχρήστος 
 
Μετά τθν ενθμζρωςθ του Δθμάρχου Ρρζβεηασ κ.Μπαΐλθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ 19-09-2012 --όςον αφορά 
τθν δυςχερι οικονομικι κατάςταςθ του Διμου Ρρζβεηασ που παραλάβαμε τθν 1-1-2011 και με πολφ κόπο θ 
ςθμερινι Δθμοτικι αρχι προςπακεί να τα βγάλει εισ πζρασ, με όλα τα προβλιματα και τα χρζθ που 
κλθρονόμθςε, με τθν αναξιοπιςτία *απζναντι+ των ςυνεργατών και των προμθκευτών του ςθμερινοφ Διμου, 
όςον αφορά τθν κακθμερινότθτα και τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτών του διμου--, βγικαν κάποιοι ςτα Μ.Μ.Ε. 
τθν άλλθ μζρα το πρωί --όχι για να ηθτιςουν ςυγγνώμθ για τθν κατάςταςθ που επζφεραν ςτον Διμο, αλλά για 
να ηθτιςουν και το λόγο ςτθν ςθμερινι Δθμοτικι Αρχι για αυτά που δεν ζκαναν. 
 
Και συγκεκριμένα: 
 
Με ζκπλθξθ άκουςα τον πρώθν Διμαρχο Ρρζβεηασ κ. Κλάπα να αναφζρει με γεμάτο ςτόμα ότι ο πρώθν Διμοσ 
Λοφρου χρωςτοφςε περίπου 2,5 εκατομ. ευρώ τα οποία μεταφζρκθκαν ςτο ταμείο του Διμου Ρρζβεηασ. 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ..ΛΙΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ! 
 
Ασ αφιςει ο κ. Κλάπασ τα λογιςτικά τερτίπια και ασ διαβάςει τθν απογραφι του πρώθν Διμου Λοφρου. Δεν 
χρειάηονται ειδικζσ γνώςεισ. Δεν είμαι Οικονομολόγοσ!!!  
Αλλά και ο πιο απλόσ δθμότθσ γνωρίηει ότι θ πραγματικι οικονομικι κατάςταςθ ενόσ διμου ι τθσ 
οποιαςδιποτε επιχείρθςθσ, εμφανίηεται και αποτυπώνεται ςτθν απογραφι αναλυτικά. 
Θζλω να τονίςω και να υπενκυμίςω ςτον κ. Κλάπα ότι το ταμείο του Καλλικρατικοφ Διμου Ρρεβζηθσ, τθν 1-1-
2011 ξεκίνθςε να λειτουργεί με χρθματικό υπόλοιπο από το ταμείο του πρώθν Διμου ΛΟΥΟΥ. 
ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ; 
 
Ασ αςχολθκοφμε επιτζλουσ ΣΟΒΑΑ και ασ μθν «ανακαλφπτουμε» «Δθμιουργικοφσ Ιςολογιςμοφσ» που 
οδιγθςαν τον Διμο Ρρζβεηασ αλλά και όλθ τθ χώρα ςε ΑΔΙΕΞΟΔΟ! Κάτι που ΕΣΕΙΣ δεν κζλετε να δείτε! 
 
Να δείτε τθν αλικεια και θ ΑΛΘΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ MONO MIA: 
Ο πρώθν Διμοσ ΛΟΥΟΥ ςτισ 31-12-2010 ιταν ο ΜΟΝΟΣ Διμοσ (ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ςτουσ 3 Διμουσ) που είχε κετικό 
αποτζλεςμα. Αυτό το γνωρίηουν όλοι οι Δθμότεσ μασ και ιδιαίτερα οι Δθμότεσ του πρώθν ΔΘΜΟΥ ΛΟΥΟΥ. 
Πςον αφορά το αν υπιρχαν ώριμεσ μελζτεσ ςτον πρώθν ΔΘΜΟ ΛΟΥΟΥ και ανάλογα ςτον πρώθν Διμο 
Ρρζβεηασ, ασ επιςκεφτείτε μόνοσ ςασ κ. Κλάπα για να διαπιςτώςετε τισ εργαςίεσ καταςκευισ 2 (δφο) 
εγκρικζντων  ζργων, όχι μόνο για τθν κοινότθτα ΛΟΥΟΥ αλλά για τθν ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΧΘ. Το ζργο τθσ 
Αποχζτευςθσ και Βιολογικοφ Κακαριςμοφ για τον οικιςμό ΛΟΥΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΘΣ-ΩΩΡΟΥ (αίτθμα 30 χρόνων των 
κατοίκων), κακώσ και το ζργο που αφορά τον Δρόμο ΩΩΡΟΥ-ΚΑΜΑΙΝΑΣ. Ζργα που ξεκίνθςαν πριν 2 (δφο) 
μινεσ ςε μια δφςκολθ οικονομικι περίοδο για όλθ τθ χώρα. 
 
Πςον αφορά κ. Κλάπα για μελζτεσ ςτον πρώθν ΔΘΜΟ ΛΟΥΟΥ υπάρχουν πολλζσ: ΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΩΙΜΕΣ και όχι 
προφορικζσ, οι οποίεσ και ζχουν εγκρικει απο το ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, μερικζσ εκ των οποίων για τον πρώθν 
ΔΘΜΟ ΛΟΥΟΥ: 
- ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΡΘΓΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΟΥ 
- ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΔΟΜΟΥ ΜΥΛΟΥ ΣΚΟΥΑ 
- ΡΟΔΘΛΑΤΟΔΟΜΟΣ 
- ΑΝΕΓΕΣΘ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΛΟΥΟΥ 
- ΑΝΕΓΕΣΘ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΩΩΡΟΥ 
- ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΔΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΝΑΒΑ-ΣΚΑΛΑΣ 
- ΑΛΩΝΙΑ-ΚΟΝΤΑΤΕΣ 
 
Αυτι είναι θ αλικεια όςων αφορά τον πρώθν ΔΘΜΟ ΛΟΥΟΥ και τον ςθμερινό ΔΘΜΟ ΡΕΒΕΗΑΣ.   

 
 
 


