Βαριά κατηγορία Τατούλη κατά
Νίκα: «Τινάζει στον αέρα το
ΕΣΠΑ” !
Βαριά κατηγορία Τατούλη κατά Νίκα: «Τινάζει
στον αέρα το ΕΣΠΑ γιατί φέρει την υπογραφή
Τατούλη» !
Σφοδρές και σοβαρές είναι οι επιθέσεις που εξαπολύει ο
Πέτρος Τατούλης κατά του νέου Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.
Αυτή τη φορά ούτε λίγο ούτε πολύ η πλευρά Τατούλη
καταγγέλλει τον κ. Νίκα ότι πρόκειται να «κρεμάσει» την
Πελοπόννησο στερώντας της έργα που φέρουν την υπογραφή
Τατούλη !
Μάλιστα κάνει λόγο ακόμα και για εκβιασμούς που φέρεται να
ασκεί ο νέος Περιφερειάρχης Νίκας ακόμα και σε δημάρχους !

Οι αναφορές της Παράταξης Τατούλη έχουν ως εξής:
«Ο Παναγιώτης Νίκας απειλεί με ψέματα να τινάξει το ΕΣΠΑ
στον αέρα για να μην φέρουν τα έργα την υπογραφή Τατούλη.
Απειλεί και τους δημάρχους»
Η ανευθυνότητα του κ. Νίκα δεν έχει όρια. Θέλοντας να
ικανοποιήσει την προσωπική του διαστροφή που αφορά την
ακύρωση ή κατ’ ελάχιστο την απαξίωση όλων των έργων που

φέρουν
την υπογραφή του Πέτρου Τατούλη
αποφάσισε να
βαφτίσει όλα τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα, ως έργα που είναι
στον αέρα, απειλώντας μάλιστα ότι θα τα απεντάξει από το
πρόγραμμα. Πρόκειται για προσέγγιση που περά της άγνοιας των
ευρωπαϊκών κανονισμών, φανερώνει την προσωπική εμπάθεια με
βάση την οποία λειτουργεί . Κυρίως όμως συνιστά ύψιστο
κίνδυνο για την εξέλιξη του προγράμματος,
το οποίο με
τέτοιους ερασιτεχνισμούς θα εξελιχτεί στο μεγαλύτερο ναυάγιο
που θα έχει γνωρίσει ποτέ η Πελοπόννησος.

Με κουβέντες καφενέ , και που ασφαλώς δεν αρμόζουν σε
θεσμικό παράγοντα, και χωρίς να έχει τον παραμικρό
ενδοιασμό, ο κ. Νίκας
ισχυρίστηκε ότι έργα συνολικού
προϋπολογισμού 293 εκατομμυρίων ευρώ (ακριβώς το ποσό που
αναλογεί σήμερα στην Πελοπόννησο) είναι «στον αέρα».
Λαϊκιστής, μηδενιστής και κυρίως ψεύτης επιχειρεί να
δημιουργήσει κλίμα, απλά και μόνο για να βγάλει το προσωπικό
του απωθημένο ή να ισχυριστεί δήθεν σε έναν μήνα από σήμερα
ότι ο ίδιος ως μάγος «έσωσε» τα κονδύλια για την
Πελοπόννησο. Του συνιστούμε να μην κάνει τίποτε από τα δύο.
«Βάσει στρατηγικού σχεδιασμού η υλοποίηση του προγράμματος
και με πιστή τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων διαχείρισης»
Για όλα τα ενταγμένα έργα ακολουθήθηκαν πίστα οι προβλέψεις
του ισχύοντος κανονισμού του ΕΣΠΑ. Η Διαχειριστική Αρχή του
προγράμματος δημοσίευσε τις προσκλήσεις των επιμέρους μέτρων
και υποβλήθηκαν προτάσεις. Αυτές αξιολογήθηκαν με
αυστηρότατα κριτήρια και αφού κρίθηκε με απόφαση της
Διαχειριστικής Αρχής
τόσο η επιλεξιμότητα, όσο και
η
ωριμότητα της πρότασης
εκδόθηκε η απόφαση
ένταξης του
έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με προσδιορισμένο
το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης. Προφανώς
πρέπει να ακολουθήσει η δημοπράτηση, η συμβασιοποίηση και η
κατασκευή του έργου.

Θέλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά ότι όλα τα ενταγμένα

έργα ικανοποιούν στο απόλυτο τις απαιτήσεις του κανονισμού
και είναι απόλυτα εφικτή η ολοκλήρωση της κατασκευής τους
στην τρέχουμε περίοδο δηλαδή ως το τέλος του 2023. Το σύνολο
των ενταγμένων έργων έχουν αξιολογηθεί θετικά στον έλεγχο
κόστους οφέλους και κυρίως αυτά αποτελούν κρίσιμους κρίκους
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της
Πελοποννήσου.
Η έως σήμερα εξέλιξη του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας όχι μόνο δεν
παρουσιάζει αστοχίες αλλά όλως αντιθέτως
κρίθηκε
επανειλημμένως θετικά από την επιτροπή παρακολούθησης του
ΕΣΠΑ και φυσικά βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων
χρονοδιαγραμμάτων.

Το ΕΣΠΑ που είναι σε εξέλιξη σχεδιάστηκε με υψηλή
τεχνογνωσία και όχι μονό δεν αποτελεί συνονθύλευμα έργων
αλλά υποστηρίζει στοχευμένα τον εγκεκριμένο στρατηγικό
σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.
«Είναι απολύτως εφικτό, βάσει του σχεδιασμού της Αρχής
Τατούλη, όχι μόνο να μην χαθούν οι πόροι, αλλά να αυξηθούν
τα κονδύλια για την Πελοπόννησο»
Η χρονική
ακολουθία των προκηρύξεων αλλά και το
χρονοδιάγραμμα των
εντάξεων
μόνο τυχαίο δεν ήταν.
Σχεδιάστηκε με έναν κεντρικό στόχο, που επιδιώκει να αυξήσει
το σύνολο των κονδυλίων που θα διατεθούν στην Πελοπόννησο
πέρα από αυτά που της αναλογούν σε πρώτη φάση.
Άλλωστε, είναι μια στρατηγική που έχει ήδη αποδώσει καρπούς
κατά την χρονική περίοδο της περιφερειακής Αρχής Τατούλη,
αφού ήταν αυτή που έκλεισε το προηγούμενο ΕΣΠΑ το 2015,
αντλώντας επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ από τον ραρχικό
προυπολογισμό.
Αλλά, ακόμη σπουδαιότερα, απολύτως ώριμα
έργα σκοπίμως δεν εντάχθηκαν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ ,
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια που
διαχειρίζονται τα υπουργεία (την χρονική στιγμή που τα
τομεακά τους προγράμματα εμφάνιζαν υστέρηση στις

απορροφήσεις), όπερ και εγένετο.
Ως αποτέλεσμα , επί της περιφερειακής Αρχής Τατούλη
υλοποιήθηκε
το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών που έχει
εκτελεστεί ποτέ στην Πελοπόννησο. Την ίδια στρατηγική
ακολουθεί η πορεία εξέλιξης του ΕΣΠΑ και αυτής της περιόδου.
«Απειλεί (εκβιάζει; ) και τους δημάρχους ο Νίκας με απένταξη
των έργων τους»
Τυφλωμένος από την εμπάθεια του στο πρόσωπο του Πέτρου
Τατούλη, ο κ. Νίκας δεν αντιλαμβάνεται ότι η διαχείριση των
κονδυλίων απαιτεί ομαδική και καλά συντονισμένη εργασία.
Ένας σημαντικός αριθμός έργων που υποβάλλονται για ένταξη
προέρχονται από Δήμους, οι οποίοι προετοιμάζουν τους
φακέλους , ωριμάζουν τις μελέτες και πολύ συχνά προσφεύγουν
για τεχνική βοήθεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αρωγή που
μέχρι τώρα τους έχει προσφερθεί αφειδώς.

Σε αυτό το σημείο, τα ψέματα του κ. Νίκα γίνονται ξεκάθαρα.
Ο ίδιος με μεγάλη χαρά υπέγραψε την ένταξη δύο έργων στο
ΕΣΠΑ που αφορούν την Καλαμάτα μερικές μέρες μετά την ανάληψη
των καθηκόντων του. Τα έργα που έχουν υποβάλλει άλλοι
δήμαρχοι και έχουν ενταχθεί με την υπογραφή Τατούλη, πώς
απειλεί ότι θα τα απεντάξει; Εκτός κι αν θεωρεί τον εαυτό
του τον καλύτερο δήμαρχο που έχει περάσει από την
Πελοπόννησο ή τον δήμο του τον πλέον προνομιούχο από όλους.
Είναι πλέον σαφές: Τον ενοχλούν τα έργα με την υπογραφή
Τατούλη.
Θέλουμε να προειδοποιήσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή
ένταση. Η οποιαδήποτε προσπάθεια
στοχεύει στις απεντάξεις
των έργων που φέρουν την σφραγίδα του Πέτρου Τατούλη θα
βγάλει το πρόγραμμα εκτός χρονοδιαγραμμάτων και θα το ρίξει
κυριολεκτικά στα βράχια με καταστροφικές συνέπειες για την
Πελοπόννησο.

Αυτό το ναυάγιο θα έχει αποκλειστικά και μόνο την υπογραφή
του κυρίου Νίκα. Είναι ευτύχημα ότι οι πολίτες δεν του
έδωσαν την δύναμη να το κάνει. H Νέα Πελοπόννησος και ο
Πέτρος Τατούλης έχουν συνεχή επίβλεψη όλων των ζητημάτων
προκειμένου να μην χαθεί τίποτα από τους κοινούς αγώνες για
ανάπτυξη και μια καλύτερη ζωή.
Εμείς τώρα τι να πούμε ; Αν ευσταθούν, έστω και στο
ελάχιστο, αυτές οι κατηγορίες, τότε ας τον χαίρονται όσοι
τον ψήφισαν για να διαλύσει και ότι έχει μείνει όρθιο
στη…άμοιρη Πελοπόννησο !

