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05 Δεκεμβρίου 2014
Αγαπητοί κάτοικοι και οικοπεδούχοι.
Νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας τώρα, μετά τις δυο ψηφοφορίες για την
τροποποίηση του καταστατικού του ΣΔΙΠ.
Και στις δυο ψηφοφορίες και την 29η Οκτωβρίου 2014 και την 23η Νοεμβρίου2014 έχετε δώσει αρνητική
ψήφο τέτοια που οδηγεί το ΣΔΙΠ σε «Αυτοδίκαιη Διάλυση».
Στη πρώτη ψηφοφορία επί συνόλου 109 παρόντων ψήφισαν 52 ΝΑΙ (μόνο 47,7%), 28 ΟΧΙ, ενώ στη
δεύτερη ψηφοφορία επί συνόλου 181 παρόντων ψήφισαν 77 ΝΑΙ (μόνο 40,9%), 76 ΟΧΙ. Δηλαδή είχαμε
αύξηση κατά 171% των ψήφων ΟΧΙ και ταυτόχρονη μείωση ποσοστών των ΝΑΙ!!!
Εμείς που σας προτρέψαμε στο ΟΧΙ, αισθανόμαστε δικαιωμένοι και σας ευχαριστούμε για την
εμπιστοσύνη που επιδείξατε. Βασικά μας κίνητρα ήταν και παραμένουν:
1.Η καταγραφή και διαφύλαξη της περιουσίας του Συνεταιρισμού.
2. Η διασφάλιση της κατασκευής των έργων υποδομής χωρίς επιβάρυνση των συνεταίρων.
3. Η πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες των οργάνων του ΣΔΙΠ.
4. Ο έλεγχος των πεπραγμένων των διοικήσεων του ΣΔΙΠ από του χρόνου της ιδρύσεως του έως και
σήμερα.

Μετά και από το αποτέλεσμα της 23ης Νοεμβρίου 2014 το Προσωρινό Δ.Σ. (κύριος Κ. ΚραβαρίτηςΠρόεδρος, κύριος Ν. Γκορόγιας-Αντιπρόεδρος, κύριος Σ. Χαδούλιας-Γραμματέας, κύριος Ν. ΠυρουνάκηςΤαμίας, κύριος Γ. Δρόσος-Μέλος) όφειλαν να υποβάλουν αίτημα Αυτοδίκαιης Διάλυσης του ΣΔΙΠ στο
αρμόδιο ειρηνοδικείο. Μέχρι σήμερα όμως δεν μας έχουν γνωστοποιήσει αν έπραξαν το Αυτονόητο
Σεβόμενοι τη Ψήφο μας.
Δυστυχώς οι πρακτικές λειτουργίας του ΣΔΙΠ μας θυμίζουν το παρελθόν του ΣΔΙΠ, έστω και αν έχουν
αλλάξει κάποια από τα πρόσωπα που διοικούν το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Τους καλούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά να φανούν αντάξιοι της εντολής που πήραν από τις ΔΥΟ
ψηφοφορίες και να μας γνωστοποιήσουν ποιές είναι οι «απαραίτητες ενέργειες που έχουν εκδηλώσει»
όπως έχει αναφερθεί στην ιστοσελίδα του ΣΔΙΠ.
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