Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής για το ΚΑΠΗ Αγίας Βαρβάρας

Επειδή οι δημότες μας γνωρίζουν, κρίνουν και συγκρίνουν και επειδή είναι απολύτως
ξεκάθαρο σε εμάς ότι ο τόπος μας δεν έχει ανάγκη από στείρες αντιπαραθέσεις με
πρόσωπα μηδενικής αξιοπιστίας που προσπαθούν συστηματικά να τον βλάψουν, αλλά από
έργα και λύσεις σε χρόνια προβλήματα, έχουμε επιλέξει να μην ασχολούμαστε με τον
καταιγισμό ψεμάτων του κ. Σχοιναράκη, που αναδεικνύουν την έλλειψη πραγματικού
ενδιαφέροντος και την πλήρη άγνοιά του για τα τεκταινόμενα στον Δήμο μας.

Τι να απαντήσει, άλλωστε, κανείς όταν ο κ. Σχοιναράκης παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, ως
«διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις» τις… ψεύτικες προεκλογικές υποσχέσεις του;
(Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι 120.000 ευρώ για το
calcetto του
Λαρανίου, για το οποίο δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη χρηματοδότηση και
η σημερινή δημοτική αρχή διεκδικεί τώρα τα χρήματα, με σχετική πρόταση που
έχει καταθέσει
, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος
II
»).

Τι να απαντήσει κανείς για χρηματοδοτήσεις που ήταν διαθέσιμες από το 2012 (!), αλλά η
προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε την ικανότητα να τις αξιοποιήσει, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν να χαθούν; (Έχουν έρθει αρκετά έγγραφα στον Δήμο μας, που προειδοποιούσαν
για τον κίνδυνο απώλειας των «διασφαλισμένων», κατά τα άλλα, χρηματοδοτήσεων, επειδή
τα σχετικά έργα δεν είχαν προχωρήσει…). Η νέα δημοτική αρχή, με συστηματική δουλειά
και με την πολύτιμη βοήθεια όλων των υπηρεσιών και εργαζομένων του Δήμου μας και των
συνεργατών της, κατάφερε, στον πρώτο κιόλας χρόνο, να δημοπρατήσει όλα ανεξαιρέτως
τα έργα που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, καθώς και όλα τα έργα που σχετίζονται με νέες
χρηματοδοτήσεις, που εξασφάλισε από την αρχή της θητείας της μέχρι σήμερα.

Τι να απαντήσει κανείς στον κ. Σχοιναράκη, που αντιγράφει κωδικούς παλαιών
προϋπολογισμών τους οποίους ο ίδιος είχε την ευθύνη να υλοποιήσει και εγκαλεί την νέα
δημοτική αρχή για όσα… δεν έκανε εκείνος, αλλά και για έργα που έχουμε ήδη
ολοκληρώσει;

Τι να… αντιτάξει κανείς στο θράσος με το οποίο ο κ. Σχοιναράκης παρουσιάζει ως δικό του
έργο την επαναλειτουργία του Βιολογικού Ασημίου (!!!), που τόσα χρόνια είχε αφήσει
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να ρημάξει
; (Υπάρχουν και
σχετικές μηνύσεις από κατοίκους του Ασημίου για την μόλυνση της περιοχής επί των
ημερών του). Πώς να πάρει κανείς στα σοβαρά την προσπάθειά του να καπηλευτεί την
χρηματοδότηση που εξασφάλισε η νέα δημοτική αρχή για το Κλειστό Γυμναστήριο Ασημίου,
δίνοντας μάλιστα και εύσημα στον νέο «σύμμαχό» του;! Η λέξη «ντροπή» δεν υπάρχει στο
λεξιλόγιό του…

Υπάρχουν, ωστόσο και όρια στο πολιτικό ψεύδος, τα οποία ο κ. Σχοιναράκης… κατόρθωσε
να ξεπεράσει, με την πρόσφατη τοποθέτησή του για το ΚΑΠΗ Αγίας Βαρβάρας.

Ο κ. Σχοιναράκης εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να υποστηρίζει ότι, δήθεν, δεν
ενημερώθηκε (!!!) ότι έπρεπε να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου για την
μεταβίβαση – δωρεά του ακινήτου στον Δήμο μας, την ώρα που:

- Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τρεις (!) αποφάσεις του (αριθμ. 65/2007, 110/2008 και
3/2010) εξουσιοδότησε τον κ. Σχοιναράκη να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου.
- Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σε μηνυτήρια αναφορά του, ο
κ. Σχοιναράκης επισκέφθηκε συμβολαιογραφικό γραφείο προκειμένου να υπογράψει το
συμβόλαιο, αλλά αποχώρησε χωρίς να ολοκληρώσει την διαδικασία, χωρίς ποτέ να εξηγήσει
τον λόγο της αποχώρησής του και χωρίς ποτέ να επιστρέψει για να υπογράψει.

Σε συνέχεια των παραπάνω, με αποκλειστική ευθύνη του κ. Σχοιναράκη και χάρη στις ανεξή
γητες παλινωδίες του,
ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ανακάλεσε την απόφασή του και επέλεξε να μην
προχωρήσει στην δωρεά
.

Αυτή την στιγμή, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο το οποίο, δήθεν, θα μπορούσαμε να
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υπογράψουμε και κανένα έργο το οποίο, δήθεν, καθυστερεί.

- Υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο το οποίο ανήκει σε ιδιώτη, στο οποίο, ο κ.
Σχοιναράκης, αποφάσισε να χτίσει, χωρίς να έχει στη κατοχή του τίτλο ιδιοκτησίας.
Με ποια νομιμοποίηση χρησιμοποιήθηκε δημόσιο χρήμα σε ακίνητο που δεν ανήκει
στον Δήμο;
- Υπήρχε μια οικοδομική άδεια η οποία εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας,
παρότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι απαραίτητο για την έκδοσή της και η οποία έχει
ανακληθεί. Η οικοδομική άδεια για το ΚΑΠΗ Αγίας Βαρβάρας εκδόθηκε νόμιμα ή παράνομα;

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για το περιεχόμενο της ανακοίνωσής του για το ΚΑΠΗ
Αγίας Βαρβάρας, στην οποία ψεύδεται ξανά, ο κ. Σχοιναράκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις
στις αρμόδιες αρχές. Από την πλευρά μας, διαβεβαιώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε
περιθώριο, ώστε την τεράστια οικονομική και ηθική ζημιά που υπέστη ο Δήμος μας στην
περίπτωση του ΚΑΠΗ Αγίας Βαρβάρας να την πληρώσουν εκείνοι που ευθύνονται και όχι οι
δημότες μας.

Και για να μην έχει αγωνία ο κ. Σχοιναράκης, η νέα δημοτική αρχή συναποφασίζει με τους
προέδρους και εκπροσώπους κάθε κοινότητας (οι οποίοι μάλιστα, όπως το Τοπικό
Συμβούλιο Αγίων Δέκα, του απαντούν και τον εκθέτουν…) για όλα τα θέματα που αφορούν
στην περιοχή τους, πράγμα που σε εκείνον φαίνεται, προφανώς, αδιανόητο.

Δυστυχώς για τον κ. Σχοιναράκη, η αλήθεια είναι μόνο μία…
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