Αγαπητοί συγχωριανοί, συγχωριανές και φίλοι του Κολοσσιού.
Τηρώντας την υπόσχεση που δώσαµε προεκλογικά, για πλήρη ενηµέρωση και διαφάνεια σε
ότι αφορά το Κοινοτικό Συµβούλιο, στις 16 Νοεµβρίου 2018 πραγµατοποιήσαµε
παγκοινοτική συγκέντρωση.
Στην 2η Παγκοινοτική συµµετείχαν ο Έπαρχος Λεµεσού, ο Επόπτης Κολοσσίου καθώς και
12 Βουλευτές (από τα πλείστα κόµµατα).
Κατανοώντας ότι αρκετοί από εσάς λόγω ειληµµένων υποχρεώσεων δεν καταφέρατε να
έρθετε, σας ενηµερώνουµε γραπτώς για να γνωρίζετε την κατάσταση του Συµβουλίου.
Το νέο Κοινοτικό Συµβούλιο ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 5 Ιανουαρίου 2017. Τα
µετρητά στο ταµείο τη συγκεκριµένη µέρα ήταν µόνο €35.000 ενώ τα µηνιαία έξοδα είναι
µεταξύ €80.000- €100.000 όπως π.χ. µισθοδοσία, συµβόλαια περισυλλογής σκυβάλων,
οδικός φωτισµός και των κοινοτικών κτηρίων κλπ. Αντιλαµβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν να
καλυφθούν αυτά τα έξοδα έχοντας µόνο €35.000 στις τράπεζες, ιδιαίτερα όταν τα επόµενα
µαζικά έσοδα του Συµβουλίου θα έρχονταν προς το τέλος του 2017. Αυτά τα ποσά είναι
καταγεγραµµένα από τους ελεγκτές µας και δεν τίθενται υπό καµία απολύτως αµφισβήτηση.
Με όσες εισπράξεις είχαµε εκείνη την περίοδο, ως Κοινοτικό Συµβούλιο καταφέραµε να
κάνουµε κάποιους διακανονισµούς µε διάφορους χρεώστες, µε βάση αποφάσεις δικαστηρίου
και όχι τυχαία. Και αυτό γιατί αν δεν τις κάναµε κινδύνευε το Κολόσσι µε κατάσχεση της
περιουσίας του και διάφορα άλλα µέτρα που σίγουρα δεν θα ήταν προς όφελος της
κοινότητας µας. Σηµειώστε ότι µε πάρα πολλές δυσκολίες καταφέρναµε να πληρώνουµε για
κάποιο χρονικό διάστηµα τα λειτουργικά µας έξοδα.
Με την πάροδο του χρόνου και ιδιαίτερα τον ∆εκέµβριο του 2017 όταν οι εισπράξεις από τα
σκύβαλα και τις υπηρεσίες ήταν περιορισµένες, αντιληφθήκαµε πλέον ότι ο προϋπολογισµός
της κοινότητας µας για το 2018 θα ήταν ελλειµµατικός, αφού οι εισπράξεις ήταν πολύ
λιγότερες από τα έξοδα. Παρά τις πιέσεις που δεχθήκαµε από όλους τους αρµόδιους φορείς
για να προχωρήσουµε άµεσα σε αύξηση των χρεώσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου, εµείς
δεν το πράξαµε εκτός από τα €50 που αφορούν τα σκύβαλα βάσει των νέων τιµολογήσεων
και της αλλαγής πολιτικής (βλέπε ΟΕ∆Α). Αν προχωρούσαµε σε αυξήσεις όπως προβλέπεται
από τη νοµοθεσία και των περί ∆ήµων και Κοινοτήτων κανονισµούς, τότε οι χρεώσεις θα
έπρεπε να ήταν αρκετές εκατοντάδες Ευρώ ανά οικία για να µπορούσαµε να καλύψουµε τα
έξοδα µας.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σήµερα όσον αφορά τον προϋπολογισµό µας για το 2019.
∆ηλαδή θα είναι ελλειµµατικός γύρω στις €350.000 χωρίς να µπορούµε να κάνουµε τίποτα.
Οι χρεώσεις του 2017 παρέµειναν οι ίδιες µε τις προηγούµενες χρονιές όπως σας έχω
εξηγήσει και τα αποτελέσµατα είναι ακριβώς όπως σας τα παρουσιάζω. Ο καθένας πλέον
αντιλαµβάνεται πόσο σοβαρά είναι τα πράγµατα. Απλά προς ενηµέρωση σας, όταν στείλαµε
τον προϋπολογισµό της κοινότητας για έγκριση µας τον έστειλαν πίσω γιατί δεν ήταν
ισοσκελισµένος. Το αναφέρω αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε ότι οι προϋπολογισµοί
του Κολοσσιού ήταν εικονικοί και τις πλείστες φορές ελλειµµατικοί. Κατά τη διάρκεια του
2017 συναντηθήκαµε αρκετές φορές µε τους αρµόδιους φορείς καθώς και µε το Υπουργείο
Εσωτερικών, το οποίο µας τόνισε στην τελευταία µας συνάντηση ότι η κοινότητα µας θα
πρέπει µπει άµεσα σε Σχέδιο ∆ράσης µε ότι αυτό συνεπάγεται! (επισυνάπτεται). Οι 2 από τις
3 προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών οδηγούν σε κλείσιµο της Κοινότητας.

Όσον αφορά την τιµολογιακή πολιτική του ΟΕ∆Α και για να είµαστε ξεκάθαροι, ώστε να
σταµατήσουν τα µουρµουρητά προς το Κοινοτικό Συµβούλιο για τις χρεώσεις των
σκυβάλων, είναι αναρτηµένη στη σελίδα της κοινότητας η σχετική επιστολή από τον ΟΕ∆Α
µε τις χρεώσεις του οργανισµού. Και για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο,
πληροφοριακά να σας αναφέρω ότι η χρέωση για την απόρριψη των σκυβάλων µας στο
Καντού ανέρχεται στα €43 ανά τόνο, ενώ προηγουµένως η χρέωση ήταν €7 (κάλυψη εξόδων
«Πεντακώµου»). Για να καταλάβετε επακριβώς την τεράστια αύξηση, που σηµειωτέο πλέον
γίνεται µε το ζύγισµα (500 τόνοι περίπου ανά δίµηνο) στο Βατί πληρώναµε περίπου €25.000
τον χρόνο ενώ τώρα πληρώνουµε €125.000 τον χρόνο. Αναλυτικότερα, 2400 νοικοκυριά Χ
50 ευρώ = 120 χιλιάδες ευρώ (αύξηση σκυβάλων, επισυνάπτεται) συν το κόστος
περισυλλογής µε την ανακύκλωση που ανέρχεται στις 100 χιλιάδες. Σε αυτό το σηµείο,
έχουµε το θάρρος να τονίσουµε ότι οι αυξήσεις δεν έχουν σε καµία περίπτωση σχέση µε
παλιές οφειλές.
Το 2017 και µέχρι τον Μάρτιο του 2018, πληρώσαµε επιπρόσθετα €350.000 σε
διακανονισµούς και διάφορες άλλες οφειλές. Λόγω έλλειψης ρευστότητας έχουµε
σταµατήσει όλους τους διακανονισµούς εκτός από αυτούς της ΑΗΚ και του δανείου που
βρήκαµε στη τράπεζα και που πληρώνονται αυτόµατα από τον λογαριασµό της κοινότητας
µε τραπεζική εντολή. Εδώ να τονίσω, λάθος µας που πληρώσαµε παλιές οφειλές.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Έπαρχο
Λεµεσού και όλους τους αρµόδιους φορείς που σε συνεργασία µαζί µας και την τήρηση της
γραπτής υπόσχεσης µας ότι από την πρώτη µέρα που παραλάβαµε θα πληρώνουµε τους
λογαριασµούς των νερών µας, προχώρησε στην αποπληρωµή χρέους προς το Τµήµα
Αναπτύξεως Υδάτων 1,7 εκ. Το υπόλοιπο χρέος της Κοινότητας ανέρχεται περίπου στο 1.8
εκ.
Η προτεραιότητα του Κοινοτικού Συµβουλίου είναι να γίνουµε πρώτα µια βιώσιµη
κοινότητα και µετά τα υπόλοιπα. Χωρίς να έχουµε τα απαραίτητα χρήµατα δεν µπορούµε να
κάνουµε τίποτα ούτε καν να υλοποιήσουµε κάποιους από τους στόχους που έχουµε θέσει εξ
αρχής (πλην των ετήσιων κονδυλιών από Έπαρχο Λεµεσού). Οι καιροί πλέον έχουν αλλάξει
και όσοι είναι µε την άποψη ότι µπορούµε ανά πάσα στιγµή να δανειοδοτηθούµε από τις
τράπεζες νοµίζω θα πρέπει να επιστρέψουν στην πραγµατικότητα.
Και για να προλάβω κάποιους στην ερώτηση «Πως ανταπεξέρχονταν τα προηγούµενα
συµβούλια»; η απάντηση είναι απλή. Η κοινότητα είχε ραγδαία ανάπτυξη µέχρι την
οικονοµική κρίση, που αυτό σήµαινε έσοδα από διαχωρισµούς οικοπέδων, δικαιώµατα
νερού, άδειες οικοδοµής κλπ. Επιπρόσθετα δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις της κοινότητας
στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων και τα χρησιµοποιούσαν για άλλους σκοπούς, γι’ αυτό
ανταπεξέρχονταν. ∆εν συµβαίνει το ίδιο σήµερα. Απεναντίας, τα έσοδα από τέτοιου είδους
δικαιώµατα και υπηρεσίες έχουν περιοριστεί σε τεράστιο βαθµό. Επαναλαµβάνω, για 15
ολόκληρα χρόνια, η κοινότητα χρησιµοποιούσε όλες τις εισπράξεις από τις χρεώσεις του
νερού για άλλους σκοπούς χωρίς να πληρώνει το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, µε όλα τα
γνωστά πλέον σε όλους αποτελέσµατα. Γι αυτό ακριβώς το λόγο µπορούσε και κάλυπτε τα
έξοδα. Γι΄ αυτό και σε ερώτηση αρκετών συγχωριανών στην παγκοινοτική που ζητούσαν να
µάθουν, που πήγαιναν τα λεφτά των εισπράξεων νερού, εµείς δεν µπορούµε να
απαντήσουµε αφού ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί έλεγχοι από αρµόδια Τµήµατα του Κράτους
και αναµένουµε επίσηµες απαντήσεις.

Από το 2005 που ανέλαβε η Ενορία Απ. Λουκά την είσπραξη του νερού καθώς και την
πληρωµή του, το τότε Κοινοτικό Συµβούλιο εισέπραττε περίπου €350.000-€500.000 τον
χρόνο από τους κατοίκους της κοινότητας αλλά ποτέ δεν πλήρωνε το κόστος αγοράς στο
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων. Εκτός βέβαια από τις 29 ∆εκεµβρίου 2016, δηλαδή αµέσως
µετά τις ∆ηµοτικές εκλογές και πριν καν αναλάβει το νέο Κοινοτικό Συµβούλιο, όπου
πλήρωσε €182.000 αδειάζοντας τα ταµεία της κοινό-τητας, γεγονός που δυσκόλεψε ακόµη
περισσότερο το έργο µας.
Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο νοµίζατε ότι τότε ήταν όλα ρόδινα, ενώ τώρα που ως Κοινοτικό
Συµβούλιο πληρώνουµε το κόστος του νερού όπως είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε,
έχουµε τεράστια ελλείµµατα στον προϋπολογισµό. Θα έπρεπε και εµείς να ακολουθήσουµε
την ίδια τακτική; Εδώ θα πρέπει να σας αναφέρω ξεκάθαρα και επαναλαµβάνω ότι ΟΛΑ ΤΑ
ΧΡΕΗ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ.
Πρέπει να βρούµε τον τρόπο να καλύψουµε τα ελλείµµατα. Τη δεδοµένη στιγµή όσα και να
εισπράξουµε µέχρι και τον ∆εκέµβριο δεν είναι αρκετά για να µπορέσουµε να
λειτουργήσουµε την επόµενη χρονιά γιατί ήδη χρωστούµε περίπου €350.000 µέχρι σήµερα
ως νέο Κοινοτικό Συµβούλιο. Βλέποντας την ροή των εισπράξεων για το 2018 και βάση των
εισπράξεων 2017 το 2019 δεν προβλέπεται ευοίωνο.
Εκτός απ΄ όλα τα πιο πάνω, το κοιµητήριο πλέον πέρασε στη δικαιοδοσία του Συµβουλίου.
Πρέπει το συντοµότερο δυνατό να εξευρεθεί χώρος για δηµιουργία νέου κοιµητηρίου αφού
το υφιστάµενο έχει σχεδόν γεµίσει (απέµειναν µόνο 25 τάφοι). Το Συµβούλιο βρίσκεται σε
συνοµιλίες µε την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αποστόλου Λουκά και µόλις έχει νεότερα θα
ενηµερωθείτε.
Λάθη, από την στιγµή που δουλεύουµε σίγουρα θα κάνουµε και είµαστε ανοικτοί σε
προτάσεις για διόρθωση ή/και εξέλιξη των εργασιών µας. Ήδη το Συµβούλιο από πέρυσι
ζήτησε από τεχνοκράτες να µελετήσουν τις περιπτώσεις που υπάρχουν για να εξέλθει από το
τέλµα που βρίσκεται. ∆υστυχώς όλες οι µελέτες κλείνουν προς τις αυξήσεις των φορολογιών
των κατοίκων, κάτι το οποίο το Συµβούλιο προσπαθεί απεγνωσµένα να αποφύγει
γνωρίζοντας και την οικονοµική κατάσταση των πλείστων κατοίκων Κολοσσίου.
Και αν όλα αυτά νοµίζουν κάποιοι ότι δεν ευσταθούν ή ότι τα πράγµατα είναι διαφορετικά,
τότε προτείνω όπως συστήσουν µια οµάδα για να επισκεφθούµε µαζί όλους αυτούς τους
φορείς ώστε να τους επιβεβαιώσουν πέραν πάσης αµφιβολίας όλα αυτά που αναφέρω.
Απάντηση σ΄ όσους αµφισβητούν τα προαναφερθέντα είναι οι απαντήσεις από το Υπουργείο
Εσωτερικών που επισυνάπτονται.
Το Συµβούλιο είναι στην διάθεση οιουδήποτε επιθυµεί να ελέγξει ιδίοις όµµασι όλα όσα
αναφέρονται πιο πάνω. Επίσης οι υπάλληλοι του Συµβουλίου έχουν οδηγίες, οποιοσδήποτε
επισκεφθεί τα Γραφεία και ζητήσει να δει τα πιο πάνω να το πράξουν.
Σας ευχόµαστε Καλές Γιορτές, Χρόνια Πολλά, Υγεία σε όλους.
Εκ του Κοινοτικού Συµβουλίου Κολοσσίου
Σηµείωση: Παρακαλώ σηµειώστε ότι το «Πράσινο Σηµείο» έχει ξεκινήσει την λειτουργία
του. Λειτουργεί ∆ΩΡΕΑΝ και οποιοσδήποτε ιδιώτης µπορεί να µεταφέρει υλικά (µπάζα,
ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές/οικιακές συσκευές, µπαταρίες, λάδια, κλαδέµατα, έπιπλα κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις αποτείνεστε στα τηλέφωνα 96241551 ή
96090648.

