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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 5α
Της «Α» του Τµήµατος
Της 9 η ς Απριλίου 2008
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19: 00

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ,
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ,
ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ,
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ,
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..
3. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
4. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο
συνάδελφο Εµµανουήλ ∆ολαψάκη.
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5. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο
συνάδελφο Γεώργιο Κολυβάκη.
6. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο
συνάδελφο Μάξιµο Σενετάκη.
7. Πρόγραµµα δράσης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου.
8. Ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Υγιεινής και Ασφάλειας στην
Εργασία.
9. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε..
10. Απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”.
11. Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

---------------------
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι
19:40 αρχίζει η έκτακτη συνεδρίαση, είναι παρόντα 27 µέλη και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας της «Α »
περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε .Ε ., σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του
Ν.1486/1984, έχοµε απαρτία.
Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης είναι:
 Πρώτον, ανακοινώσεις Προεδρείου.
 ∆εύτερον, έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε ..
 Τρίτον, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων
σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε ..
 Τέταρτον, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/
1984 στο συνάδελφο Εµµανουήλ ∆ολαψάκη.
 Πέµπτον, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/ 1984
στο συνάδελφο Γεώργιο Κολυβάκη.
 Έ κτον, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/ 1984
στο συνάδελφο Μάξιµο Σενετάκη.
 Έ βδοµο, πρόγραµµα δράσης της Ν.Ε . Λασιθίου.
 Όγδοο, ενηµέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Υγιεινής και Α σφάλειας στην
Εργασία.
 Έ νατο, προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε ..
 ∆έκατο, απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”.
 Και ενδέκατο, ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Ά ξονα Κρήτης.
Στον Πρόεδρο της «Α » έχει κατατεθεί πρόταση προς συζήτηση
εκτός Η.∆. µε το 2315/08.04.2008 έγγραφο της ∆.Ε. µε θέµα “Πρόγραµµα
της Μ.Ε. Έργων Ανάπτυξης τριετίας 2007 – 2009” το οποίο και σας
διαβάζω.
Προς τον Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ.. Θέµα, Πρόγραµµα της Μ.Ε.
Έργων Ανάπτυξης τριετίας 2007 – 2009.
Συνάδελφε Πρόεδρε σου επισυνάπτουµε το πρόγραµµα της Μ.Ε.
Έργων Ανάπτυξης και σε παρακαλούµε όπως συζητηθεί το θέµα εκτός
Η.∆. στην επόµενη συνεδρίαση της «Α ». Ο Πρόεδρος Πέτρος Ινιωτάκης.
Επειδή η πρόταση έχει υποβληθεί νόµιµα, σύµφωνα µε το άρθρο
4§5 του κανονισµού λειτουργίας, εισάγεται προς συζήτηση. Επειδή όµως
το θέµα είναι εκτός Η.∆. ζητείται η έγκριση του Σώµατος.
Η απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 4§4 του κανονισµού λειτουργίας
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 ω ν των παρόντων µελών και χωρίς
συζήτηση. Ε άν εγκριθεί θα συζητηθεί ως ένατο θέµα, δηλαδή µετά την
ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε . Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
Εγκρίνει το Σώµα;
Οµόφωνα.

ΘΕ ΜΑΤΑ ΗΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσε ις Προε δρε ίου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θέµα 1 ο , Α νακοινώσεις Προεδρείου.
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση
σχετικά µε το θέµα κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό – πρόταση.
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Στη συνεδρίαση της «Α » της 21.01.2008 µετά από πρόταση της
∆ηµοκρατικής Πανεπιστηµονικής Κίνησης Μηχανικών, αποφασίστηκε η
αποστολή εγγράφου προς το Τ.Ε.Ε. σχετικά µε την ελεύθερη πρόσβαση
των µηχανικών στο υλικό των ευρωκωδίκων.
Κατόπιν τούτου, αποστείλαµε το από 22.02.2008 έγγραφο και έπ’
αυτού λάβαµε την 6713/24.03.2008 απάντηση του Προέδρου του Τ.Ε .Ε. κ.
Ιωάννη Αλαβάνου την οποία και σας διαβάζω.
Προς τον Πρόεδρο της «Α» Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ . κ. Ρ ιχάρδο Ποβάσκη,
Πρεβελάκη και Γρεβενών 71202 Ηράκλειο Κρήτης. Συνάδελφε Πρόεδρε
σε απάντηση του µε αριθµό πρωτοκόλλου 1443/22.02.2008 εγγράφου
σας, σχετικά µε την ελεύθερη πρόσβαση των µηχανικών στα κείµενα των
Ευρωκωδίκων σας γνωρίζουµε τα εξής. Έ χουν πρακτικά ολοκληρωθεί οι
µεταφράσεις στην ελληνική και η εκπόνηση των εθνικών προσαρτηµάτων
των Ευρωκωδίκων στο πλαίσιο του έργου της επιτροπής Ευρωκωδίκων
του Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε..
Ο ΕΛΟΤ έχει αναλάβει να επεξεργαστεί από τυποποιητική άποψη
τις παραπάνω µεταφράσεις και να θέσει τα εθνικά προσαρτήµατα σε
δηµόσια κρίση.
Το Τ.Ε .Ε. είναι σε επαφή µε τον Ε λληνικό Οργανισµό Τυποποίηση,
ΕΛΟΤ, προκειµένου να βρεθεί ρύθµιση, µετά από συµφωνία Ε ΛΟΤ και
Τ.Ε .Ε . µε συµµετοχή ενδεχοµένως του Υ.ΠΕ.Χ Ω.∆.Ε., ώστε να µπορούν
να διατεθούν τα εν λόγω κείµενα στους Έ λληνες µηχανικούς µε
συµβολικό τίµηµα.
Συναδελφικά ο Πρόεδρος Γιάννης Α λαβάνος.
Κωστή άµα θες παρ’ το αυτό.
Το 12 ο θέµα της Η.∆. της συνεδρίασης της 12.03.2008 µε τον τίτλο
“Η «Α» και ο ρόλος της” είχε προταθεί από το συνάδελφο Εµµανουήλ
Σωµαράκη,
Πρόεδρο
του
Συλλόγου
Μηχανικών
Ελευθέρων
Επαγγελµατιών νοµού Ηρακλείου.
Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε µε την από 26.02.2008
πρόσκληση. Στις 11.03.2008 κατετέθη από το συνάδελφο νέα επιστολή
την οποία σας διαβάζω.
Κ. Πρόεδρε, παρακαλώ για την απόσυρση από την Η.∆. της «Α» της
12.03.2008 της εισήγησης που σας έχω καταθέσει.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Μανόλης Σωµαράκης. Ηράκλειο
11.03.2008.
Κατόπιν τούτου το θέµα θεωρείται λήξαν, γιατί αν προσέξατε δεν
είναι στα θέµατα της Η.∆..
Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της
25.02.2008 έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του τµήµατος.
Τα θέµατα της σηµερινής συνεδρίασης είναι έντεκα και ένα εκτός
Η.∆. δώδεκα. Ε πειδή η συζήτηση σε ορισµένα απ’ αυτά προβλέπεται ότι
θα είναι µεγάλης διάρκειας, ενδεικτικά αναφέρω το θέµα «Προτάσεις
τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε .» και επειδή τα θέµατα πρέπει
να ολοκληρώνονται άµεσα και να µη µεταφέρονται από συνεδρίαση σε
συνεδρίαση προτείνοµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του
κανονισµού λειτουργία της «Α» Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε .Ε. να
διακόψοµε τη συνεδρίαση περίπου στις 23:00 η ώρα, ανάλογα µε το
θέµα, και να συνεχίσουµε τη συνεδρίαση στις 16.04.2008 ηµέρα Τετάρτη
µε τα υπόλοιπα θέµατα.
Εγκρίνει το Σώµα;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οµόφωνα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: 11:00 η ώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, περίπου στις 11:00 ανάλογα λέω
µε το θέµα, δηλαδή αν φτάσουµε 10:30 και δούµε ότι δεν µας παίρνει θα
διακόψουµε στις 10:30.

ΘΕΜΑ 2

ο

Έλε γχος – ερωτήσε ις – επε ρωτήσε ις
προς τη ∆.Ε .
ο
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Θέµα 2 , έλεγχος – ερωτήσεις –
επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..
Το θέµα δεν ολοκληρώθηκε στην προηγούµενη Συνεδρίαση της «Α »
λόγω διακοπής της συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας.
Ο Πρόεδρος της «Α» µε το από 14.01.2008 έγγραφο υπέβαλε
ερώτηµα στη ∆.Ε . σχετικά µε τη συγκρότηση σε Σώµα του Πειθαρχικού
Συµβουλίου. Σας διαβάζω το σχετικό έγγραφο.
Ερωτάται η ∆.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 8§1 του κανονισµού
λειτουργίας της «Α» Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε .Ε . όπως εγκρίθηκε
στη συνεδρίαση της 18.03.1989, εάν έχει συγκροτηθεί σε Σώµα το
Πειθαρχικό Συµβούλιο. Παρακαλώ κάντε ησυχία.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.∆.∆. Ν.2690/ 1999,
όπως τροποποιήθηκε, για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου
απαιτείται ο ορισµός µε πράξη όλων των µελών τακτικών και
αναπληρωµατικών που προβλέπει ο νόµος. Α ν ορισµένα µέλη εκλέγονται
ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµα εκλεγεί ή
υποδειχθεί από τα αρµόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόµιµη αν έχει
εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα
µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
Επειδή η ∆.Ε. δεν απάντησε εγγράφως, διατυπώνεται επερώτηση.
Κατόπιν τούτου παρακαλείται ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο µέλος της
∆.Ε., εάν υπάρχει η σχετική προς τούτο απόφαση να απαντήσει επί του
θέµατος.
Πριν όµως θέλω να σας παραθέσω ορισµένα στοιχεία:
1. Στη συνεδρίαση της «Α » που έγινε την 30.05.2007 ο συνάδελφος
Αλέξανδρος Κ λάδος απηύθυνε ερώτηµα στον Πρόεδρο της ∆.Ε. γιατί
δεν έχει συγκροτηθεί σε Σώµα το Πειθαρχικό Συµβούλιο, σελίδα
πρακτικών 53.
2. Επί του θέµατος τοποθετήθηκα και διευκρίνισα τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθηθεί σύµφωνα µε τον Κ.∆.∆., σελίδες πρακτικών 71
και 72.
3. Στη συνεδρίαση της «Α » που έγινε την 03.10.2007 ο συνάδελφος
Αλέξανδρος Κλάδος επανέρχεται και επισηµαίνει ότι ήδη έχει
συµπληρωθεί σχεδόν ένας χρόνος από τις εκλογές του Τ.Ε.Ε . και δεν
έχει συγκροτηθεί σε Σώµα το Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Προτείνει να γίνει επιστολή από τη ∆.Ε . προς το Υ.ΠΕ.Χ Ω.∆.Ε. για
τον ορισµό των δύο εκπροσώπων του στο Πειθαρχικό Συµβούλιο,
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θεωρώντας ότι η καθυστέρηση αποτελεί απαξίωση του οργάνου του
τµήµατος. Σελίδα πρακτικών 26.
4. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι όργανα περιφερειακών τµηµάτων όπως
η ∆.Ε. και δεν συγκροτούνται οµαδικά.
Ως εκ τούτου το
3940/25.06.2007
έγγραφο
του
Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ.
θα
έπρεπε
να
απευθύνεται
στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε .
λόγω
αρµοδιότητος,
µε
την
επισήµανση µάλιστα ότι θα γίνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 13
του Ν.2690/1999, αλλά απ’ ότι βλέπω ο Πρόεδρος ο οποίος είναι
αρµόδιος να απαντήσει είναι απών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε δώ είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α λλάζεις θέση, αλλάζεις θέση Πρόεδρε.
Έχω συνηθίσει..., να κάνω και µια διευκρίνιση να έχετε υπόψη σας,
επειδή µου φάνηκε περίεργο το ότι ο Πρόεδρος συνήθως είναι προς τα
πίσω...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αλεξάκη δεν ήσουν;

∆εν τον είδα ήταν..., δίπλα στην

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
5. Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι εκκρεµούν έξι υποθέσεις συναδέλφων του
τµήµατος, στη µία µάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η σχετική εισήγηση.
Ως εκ τούτου το ερώτηµα προς τη ∆.Ε . δεν είναι ρητορικό και
θεωρώ ότι, η κατ’ αυτό τον τρόπο αντιµετώπιση του θέµατος δηµιουργεί
προβλήµατα τουλάχιστον στους εµπλεκοµένους συναδέλφους.
Παράλληλα θα ήθελα να σας ενηµερώσω για ένα έγγραφο το οποίο
ελήφθη στις 08.04.2008, απευθύνεται προς τους Προέδρους των
περιφερειακών τµηµάτων µετά από ένα ερώτηµα που έχει κάνει το τµήµα
Πελοποννήσου όπου.., κακώς ρωτούσε το τµήµα Πελοποννήσου αν ισχύει
το παλιό πειθαρχικό. Και η απάντηση είναι η εξής, την οποία θα σας
διαβάσω, η οποία µε δικαιώνει πλήρως για την ολιγωρία των πράξεων
ου
της ∆ιοικούσας, διότι έπρεπε από τότε, από τις 30/5
να έχουν
εφαρµοστεί. Μπορεί να µην το ήξερε η ∆.Ε ., αλλά όφειλε στις 30.05.2007
να προβεί στις ενέργειες.
Και λέει σε απάντηση του από 28.01.2008 εγγράφου σας µε το
οποίο διαβιβάστηκε το από 28.01.2008 έγγραφο της Γραµµατείας
Πειθαρχικού Ελέγχου, σχετικά µε το ερώτηµα του περιφερειακού
τµήµατος Πελοποννήσου του Τ.Ε.Ε ., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα,
παρακαλώ κάντε ησυχία.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 Κ .∆.∆., ορίζεται
ότι για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός
µε πράξη όλων των µελών τακτικών και αναπληρωµατικών που
προβλέπει ο νόµος. Ο ορισµός του ιδίου προσώπου µε περισσότερες
από µία ιδιότητες δεν επιτρέπεται, αν ορισµένα µέλη εκλέγονται ή
υποδεικνύονται από τρίτους και τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµα εκλεγεί η
υποδειχτεί από τα αρµόδια όργανα η συγκρότηση είναι νόµιµη, αν έχει
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εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα
µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
Στο άρθρο 29 του Π.∆. 14/1926 Σύσταση Τεχνικού Επιµελητηρίου,
όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 19 του
Ν.1486/1984 ΦΕ Κ Α ΄ 161, αναφέρεται ότι τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι
επταµελή. Πέντε από τα µέλη κάθε Πειθαρχικού Συµβουλίου εκλέγονται
µεταξύ των τακτικών µελών του Τ.Ε.Ε . που έχουν συµπληρώσει 15 έτη
άσκησης του επαγγέλµατος και των οµότιµων µελών κατά τις αρχαιρεσίες
των οργάνων του Τ.Ε .Ε. µε ισάριθµους αναπληρωτές – ανεξάρτητα από
ειδικότητα – και τα υπόλοιπα δύο ορίζονται από τον Υπουργό ∆ηµοσιών
Έργων και είναι µέλη του Τ.Ε.Ε ., δηµόσιοι υπάλληλοι.
Το κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει
τον Πρόεδρο του και τον αναπληρωτή του.
Η θητεία του Προέδρου
συµπίπτει µε τη θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Προκειµένου επί του ερωτήµατος σας, κατά πόσον νοµιµοποιείται το
παλαιό Πειθαρχικό Συµβούλιο να συνεδριάζει µετά τις εκλογές µε τις
οποίες ανακηρύχτηκε νέο, προσήγε αρνητική απάντηση καθ’ όσον
δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.2690/1999, υφίσταται
νόµιµη συγκρότηση του αναδειχθέντος Πειθαρχικού Συµβουλίου µετά την
εκλογή, εφόσον εγκαίρως ζητήθηκε η υπόδειξη των δύο µελών που
ορίζονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ., παρά το γεγονός ότι αυτά ακόµα δεν
έχουν υποδειχτεί δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα πέντε µέλη επαρκούν ώστε
να υπάρχει απαρτία.
Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.∆. 14/1926 το νέο
Πειθαρχικό Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του θα εκλέξει τον
Πρόεδρο του και τον αναπληρωτή του για την άσκηση των κατά νόµο
αρµοδιοτήτων τους.
Η εισηγήτρια Κ ωνσταντίνα Κόλια, νοµικός
σύµβουλος ∆ηµήτρης Κουρκουµέλης.
Ως εκ τούτου, απ’ αυτό και µόνο αποδεικνύεται ότι όφειλε η
∆ιοίκηση να προβεί στη σύσταση του Πειθαρχικού Συµβουλίου όπως είχε
ρωτήσει τότε στις 30/5 ο υ ο συνάδελφος Κλάδος.
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της «Α »
περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε .Ε ., η γενίκευση της συζήτησης επί του
θέµατος δεν επιτρέπεται παρά µόνο αν αποφασίσει το Σώµα χωρίς
συζήτηση.
∆ηλαδή το θέµα είναι βασικά µεταξύ εµού και του Προέδρου. Ή του
εξουσιοδοτηµένου προσώπου της ∆.Ε. αν υπάρχει να απαντήσει.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Εσένα ως επερωτών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε µένα ως επερωτών όχι ως Πρόεδρο.
Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό το πράγµα, ως επερωτών.
Πρόεδρε δεν ξέρω αν θα απαντήσει κανείς η...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
απαντήσω;

∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:

Άλλα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ανεξάρτητο θέµα, επερώτηση είναι.

ερωτήµατα

Όχι

δεν

ή

κατ’

υπάρχουν...,

ευθείαν

αυτό

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)

να

είναι

Συ νε δ ρί α σ η 5α

9 η ς Απρ ιλ ί ου 20 08

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
βιάζεσαι;

σελίς

10

Α υτό είναι το δεύτερο θέµα ναι, γιατί

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, καλησπέρα, επειδή έχει
έρθει και έχει ξαναέρθει το θέµα και νοµίζω ότι προσπαθεί ο Πρόεδρος να
δηµιουργήσει κάποιες εντυπώσεις, και τις δηµιούργησε και την
προηγούµενη φορά όταν ήθελα ξανά να απαντήσω και διεκόπη η
συνεδρία και δεν µου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω. Λοιπόν, για να
το ξεκαθαρίσουµε το θέµα άπαξ, το ζήτηµα του Πειθαρχικού Συµβουλίου
δεν είναι θέµα Πειθαρχικού Συµβουλίου Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ., δεν λειτουργεί
κανένα από τα Πειθαρχικά Συµβούλια των 17 περιφερειακών τµηµάτων
ούτε και του κεντρικού Τ.Ε.Ε..
Από την πρώτη στιγµή που ετέθη το θέµα, δεν θυµάµαι αν ήταν ο
Αλέκος ή από άλλες περιπτώσεις, γιατί όντως έχουν µαζευτεί γύρω στις 6
– 7 περιπτώσεις αυτή τη στιγµή στην ανατολική Κ ρήτη, ως Πρόεδρος
έκανα αυτά τα οποία όφειλα. Συζήτησα µε τον προϊστάµενο του τµήµατος
και του ζήτησα να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες µε γράµµα προς το
Τ.Ε .Ε ., προς τον Πρόεδρο της ∆.Ε. το Γιάννη τον Αλαβάνο, και να µας
ενηµερώσει για το τι γίνεται, και που ακριβώς υπάρχει πρόβληµα, και τι
πρέπει να γίνει από τώρα και στο εξής.
Όντως
υπήρχε
µια
κωλυσιεργία,
όντως
υπάρχει
µεγάλη
καθυστέρηση, και παρά τις συνεχείς οχλήσεις τις οποίες είχαµε εµείς, η
τελευταία πληροφόρηση που είχαµε προ ενός µήνα περίπου ήταν ότι είναι
στο τελικό του στάδιο, βρίσκεται λέει η απόφαση για τον ορισµό των
Πειθαρχικών Συµβουλίων και των εκπροσώπων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε . στο
συρτάρι του Υφυπουργού Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε . και ο οποίος δεν ξέρουµε,
άγνωστο για ποιο λόγο, δεν υπογράφει τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να
υπογραφούν για να οριστούν οι εκπρόσωποι.
Εγώ λοιπόν πέρα από το να κάνω τις οχλήσεις, να στείλω το
γράµµα δεν ήξερα τι άλλο θα µπορούσα να κάνω για να δώσω λύση σε
ένα γενικότερο ζήτηµα και όχι σε ένα ζήτηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ανατολικής Κ ρήτης.
Άρα λοιπόν δεν είναι θέµα ολιγωρία της ∆ιοικούσας εδώ του
τµήµατος µας, ήταν ένα πρόβληµα το οποίο όµως, η ενηµέρωση που έχω
αυτή τη στιγµή από τα στελέχη του τµήµατος µας, αυτές τις ηµέρες,
δόθηκε µία λύση από τη ∆.Ε . του Τεχνικού Επιµελητηρίου να
προχωρήσουµε στη σύσταση των Πειθαρχικών Συµβουλίων, πέρα από τις
όποιες καθυστερήσεις του ΥΠΕΧ Ω∆Ε . Κ αι αυτή τη στιγµή εξετάζεται το
όλο θέµα και νοµίζω ότι το επόµενο δεκαήµερο θα δοθεί λύση µονοµερώς
από το Τεχνικό Επιµελητήριο, θα δοθεί λύση στο επόµενο δεκαήµερο.
Αυτή είναι η ενηµέρωση που έχω να σας κάνω και αυτή είναι η
ενηµέρωση που µου έγινε και εµένα από το κεντρικό Τ.Ε.Ε.. ∆εν είναι
όµως, και προς άρση κάθε παρεξήγησης επειδή µπορεί να δηµιουργηθεί
λάθος η εικόνα, είτε καθυστέρηση, είτε η δικιά µας επιθυµία να µη
λειτουργήσει το Πειθαρχικό Συµβούλιο στην ανατολική Κ ρήτη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι εγώ θα δευτερολογήσω και
θα πω το εξής, δεν λέω ότι υπάρχει δόλος...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ

σ ελ ί ς 1 1 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. /Τ. Α. Κ .

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι προβλέπεται από το νόµο, δεν λέω
ότι υπάρχει δόλος, υπάρχει µία καθυστέρηση οφειλοµένων ενεργειών.
∆ιαφωνώ µε το έγγραφο που..., κατ’ αρχάς τονίζω και λέω το εξής κ.
Πρόεδρε, είπα στην 4 η παράγραφο ότι τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι
όργανα περιφερειακών τµηµάτων όπως η ∆.Ε. και δεν συγκροτούνται
οµαδικά.
∆ηλαδή όταν έγινε Πρόεδρος ο συνάδελφος Κ ολυβάκης, στην Αθήνα
δεν είχε εκλεγεί Πρόεδρος, δηλαδή επειδή η Α θήνα δεν είχε εκλέξει τον
Πρόεδρο της οφείλαµε και εµείς να περιµένουµε την Αθήνα. Αυτή είναι η
απάντηση σου Πρόεδρε, δηλαδή επειδή δεν το έκαναν τα άλλα τµήµατα
δεν έπρεπε να το κάνουµε και εµείς, αυτό κατάλαβα.
Εµένα δεν µε ενδιαφέρει τι κάνουν τα άλλα τµήµατα, εµένα µε
ενδιαφέρει το εξής, ότι νοµικά έπρεπε να συστήσουµε εµείς το Πειθαρχικό
Συµβούλιο.
Το δε έγγραφο το οποίο εστάλη, για µένα κακώς εστάλη εκεί που
εστάλη. Το έγγραφο εστάλη 25.06.2007, πότε αναλάβατε Πρόεδρος κ.
Πρόεδρε;
Πότε συγκροτήθηκε η ∆ιοικούσα;
Τέσσερις µήνες πριν,
25.06.2007 τουτέστιν ένα µήνα µετά την ερώτηση του συναδέλφου
ου
Κλάδου που έγινε 30/5 , εστάλη ένα έγγραφο και εστάλη προς τον
Πρόεδρο Αλαβάνο και στο γραφείο Πειθαρχικού, οι οποίοι σαφώς είναι
αναρµόδιοι να ορίσουν τον εκπρόσωπο, αρµόδιος είναι να το ορίσει ο
Υπουργός ΠΕ.Χ Ω.∆.Ε..
Άρα εκεί έπρεπε να σταλεί και γράφω στην
επερώτηση µε την επισήµανση ότι, κ. Υπουργέ εάν δεν ορίσεις εµείς θα
προχωρήσουµε, διότι έχοµε υποθέσεις οι οποίες περιµένουν.
Έχω δηλώσει πολλές φορές δηµόσια ότι το σοβαρότερο όργανο του
Τ.Ε .Ε . είναι το Πειθαρχικό Συµβούλιο και δυστυχώς όλοι το έχοµε πάρει
πολύ ελαφρά. ∆εν είµαι ικανοποιηµένος Πρόεδρε από την απάντηση σου
και επισηµαίνω και κάτι άλλο, ότι οι ερωτήσεις που γίνονται προς τη
∆ιοικούσα δεν είναι για να εντυπωσιάσουν κανένα. Εάν, όπως λέει ο
νόµος, απαντούσατε, ικανοποιητικά, ενδεχοµένως δεν θα υπήρχε
επερώτηση.
Γίνεται ένας έλεγχος στη ∆ιοικούσα, ειδικός έλεγχος στη ∆.Ε. δεν
γίνεται για εντυπωσιασµό, να εντυπωσιάσω ποιον; Ή να θίξω ποιον;
Κανένα, εµένα µε ενδιαφέρουνε αυτές οι έξι υποθέσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

µιλάει

εκτός

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, απάντησες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Πρόεδρε, τη γενικεύουµε.

Αλλά τη γενικεύουµε την κουβέντα όµως

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν γενικεύτηκε, είπες εσύ ότι γίνονται
για εντυπωσιασµό, άκαιρη κουβέντα αυτή για µένα, να εντυπωσιάσω
ποιον;
Όχι, ερώτηµα, όχι ρητορική ερώτηση είναι, να εντυπωσιάσω
ποιον; Το έγγραφο το οποίο εστάλη στις 25/6 ο υ κακώς εστάλη, δεν
εστάλη εκεί που έπρεπε να σταλεί για µένα. Οι συνάδελφοι µπορούν να
αντιληφθούν το θέµα πως ετέθη.
Λοιπόν έληξε και αυτό το θέµα.
ΘΕΜΑ 3 ο
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Προτάσε ις – τοποθετήσε ις – παρατηρήσε ις
επί θεµ άτων σχετικών µ ε τη δραστηριότητα και
λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, προχωρούµε στο 3 ο θέµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ χεις κάνει άλλη µία επερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι αυτή δεν είναι, αυτή έχει..., όχι
αυτή είναι παλιά, συζητήθηκε την περασµένη φορά, η επερώτηση για τα
τέσσερα θέµατα έχει συζητηθεί, είναι από την προηγούµενη φορά εκεί.
Θέµα 3 ο , προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων
σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..
Επειδή καµία εισήγηση δεν έχει κατατεθεί, προχωρούµε στο
επόµενο θέµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Επερωτήσεις; Ε, βέβαια, έχω πει ότι
σ’ αυτά τα θέµατα εδώ µέσα εντάσσονται µικροθέµατα, τα οποία δεν
αξίζουν τον κόπο να υπάρχει ιδιαίτερη εισήγηση και να έχει αποσταλεί.
Έχω ξεκαθαρίσει και έχω πει ότι, στην έναρξη της συνεδρίασης θα
πρέπει να υπάρχει µια εισήγηση την οποία θα την κρίνει το Προεδρείο και
από ‘κει και πέρα θα κουβεντιάσουµε επί του θέµατος. Α πό τη στιγµή
που δεν έχει κατατεθεί, όπως το αναφέρω, δεν έχει κατατεθεί καµία,
προχωρούµε στο επόµενο θέµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στη διαδικασία δεν είναι διαδικασίες...
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έ λα στο βήµα, έλα στο βήµα να
καταγραφεί τουλάχιστον. Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Έ χει δίκιο ο Πρόεδρος, παράλειψη ότι δεν είχα καταθέσει
κάτι γραπτό, άλλη φορά θα το κάνουµε το διαδικαστικό. Ε ίχα κατά νου
όµως ότι επειδή έληξε µια φάση κινητοποιήσεων σε σχέση µε το
ασφαλιστικό και υπάρχει ένα ερωτηµατικό τι θα ακολουθήσει, έχω τη
γνώµη ότι θα έπρεπε να κάνουµε κάποια συζήτηση σε σχέση µε το τι
έγινε και που βρισκόµαστε. ∆ηλαδή στο διάστηµα το ενδιάµεσο από την
«Α» κατακλυστήκαµε από µηνύµατα SMS ξέρω ‘γω κ.λ.π. ότι πάµε να
υπογράφουµε το δηµοψήφισµα, αύριο γίνεται ετούτο, αύριο γίνεται το
άλλο, στο e – mail επίσης διάφορα µηνύµατα µονόπλευρα.
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Εδώ που είµαστε ζωντανοί τώρα και δεν είµαστε mail δεν κάνει να
κάνουµε καµιά συζήτηση; Ας το αφήσουµε για την επόµενη συνεδρίαση
αφού είναι διαδικαστικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν να το έχετε υπόψη σας όλοι,
ξεκαθάρισα τι είναι αυτό το 3 ο θέµα, έτσι;
ΘΕΜΑ 4 ο
Ε φαρµ ογή των διατάξε ων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984
στο συνάδε λφο Ε µ µανουήλ ∆ολαψάκη
ο

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, το 4
θέµα το οποίο είναι εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.
1486/1984 στο συνάδελφο Εµµανουήλ ∆ολαψάκη.
Ο συνάδελφος Εµµανουήλ ∆ολαψάκης απουσίασε από τις
συνεδριάσεις της «Α» που έγιναν την 03.10.2007, την 07.11.2007 και την
12.11.2007, δηλαδή έχει συνολικά τρεις συνεχόµενες απουσίες.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994, µέλη της «Α» που απουσιάζουν
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται
υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο
εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α ».
Με το έγγραφο 6766/27.11.2007 ο Πρόεδρος της «Α » ζήτησε από το
συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις.
Ο συνάδελφος απάντησε µε το από 04.12.2007 έγγραφο το οποίο
σας διαβάζω.
«Α» Τµήµατος, υπόψη κ. Ποβάσκη Ριχάρδου, Προέδρου.
Σας ενηµερώνω ότι 03.10.2007 δεν µπόρεσα να παραστώ στη
συνεδρίαση της «Α» λόγω απουσίας µου από το Ηράκλειο για λόγους
επαγγελµατικούς.
Στις συνεδριάσεις 7 και 12.11.2007 υπήρχε λάθος ενηµέρωση,
φιλικά Μανόλης ∆ολαψάκης.
Ο συνάδελφος είναι παρών και αν επιθυµεί µπορεί να λάβει το λόγο
πριν προχωρήσουµε στη µυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από τον
κανονισµό. ∆εν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις τίποτα.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μια ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, όχι. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία, µυστική ψηφοφορία είναι µάλιστα. Εάν
θέλεις µπορείς...
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Πρόεδρε ευχαριστώ που µου έδωσες το λόγο για να πω
δυο λόγια για το θέµα αυτό.
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∆εν θα µιλήσω για τον εαυτό µου, ούτε θα πω τίποτα σχετικά για τις
ηµεροµηνίες και τους λόγους που έχω προβάλει στο χαρτί εντελώς
περιληπτικά και χωρίς καµιά ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά θα ήθελα να δώσω
µια σηµασία σε ορισµένα µέτρα τα οποία µε την ευκαιρία που θα
κουβεντιάσουµε για το Θεσµικό Πλαίσιο θα έπρεπε να δει κανείς τι
σηµαίνει παρουσία και µη παρουσία µέσα σε ένα όργανο, τι σηµαίνει
απαξίωση από το άτοµο αυτό του οργάνου, είναι πολύ – πολύ σηµαντικό
να απαξιώνεται το όργανο αυτό και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
αλλά και σε ένα βάθος χρόνου.
Είναι πάρα πολύ άσχηµο για µένα µετά από 32 χρόνια να βλέπω σε
δύο συνεχόµενες Α ντιπροσωπείες να περνάει ο Μανόλης ο ∆ολαψάκης
από ένα..., ή ο κ. Κ ολυβάκης ο συνάδελφος, ή ο Σενετάκης, από µια
διαδικασία που οι συνάδελφοι απ’ έξω δεν ξέρανε, όλοι µε ρωτούσανε,
καλά βρε από Πειθαρχικό περνάς; Μου λένε.
Λοιπόν νοµίζω ότι θα έπρεπε..., ναι βέβαια το άρθρο 7§12 όλα αυτά
τα λέει εν λευκώ, όµως υπάρχει µια χρόνια τακτική Πρόεδρε που ο
άνθρωπος που στέλνει κάποιο µήνυµα και λέει στον Πρόεδρο αν αυτά
είναι δικαιολογηµένα ή όχι, παίρνει την ευθύνη και λέει στην αυτή...,
κρίνω εγώ σαν Πρόεδρος και είναι δικαιολογηµένος ή όχι στηριζόµενος σε
κάποια νοµικά τερτίπια, όχι µόνο αυτό.
Νοµίζω ότι θα έπρεπε τα θέµατα αυτά να είναι πάρα πολύ
υποβαθµισµένα, και εγώ αν µπορούσα να προτείνω έτσι για να δώσω και
µια ουσία στα λόγια µου, στο Θεσµικό Πλαίσιο θα προτείνω τα άτοµα τα
οποία απαξιώνουν από τον άλφα ή βήτα τρόπο την παρουσία τους στο
όργανο να κρίνονται από τις παρατάξεις και αυτές να αποβάλλουν ή όχι
ένα µέλος της «Α ». Ε υχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ ατ’ αρχάς να σου διευκρινίσω ότι δεν
σου έδωσα εγώ το δικαίωµα του λόγου, σου το δίνει ο νόµος και ο
κανονισµός, δεν είναι προσωπικό το θέµα.
Σε δεύτερη φάση, επειδή κατά σύµπτωση και στην Αθήνα προχθές
δηµιουργήθηκε ένα τέτοιο θέµα και διαγράψανε µία συνάδελφο, και ετέθη
θέµα από ορισµένες παρατάξεις, να το αποφασίσουν οι παρατάξεις. Οι
παρατάξεις δεν νοµιµοποιούνται, εγώ αν ήµουν σε µια παράταξη δεν
νοµιµοποιείται κανένας να µε καθαιρέσει από µέλος της «Α», ό,τι και να
κάνει.
Αν είµαι στην ΠΑΣΚ, ο ίδιος ο Παπανδρέου αν µου πει φύγε, δεν
έχει το δικαίωµα, και αν είµαι στη ∆Κ Μ ο ίδιος ο Καραµανλής, κανείς δεν
έχει το δικαίωµα να µου ζητήσει να φύγω ει µη µόνο το Σώµα. Γι’ αυτό
και προβλέπει ο νόµος και λέει υποχρεωτική αντικατάσταση, η
αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση του Σώµατος, για να αποφασίσει το
Σώµα πρέπει να µπει ως θέµα.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ποιο, η διαγραφή;

∆ιαγράφεται και µπαίνει η «Α» µε 49.

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αντικαθίστανται µε τον επιλαχόντα.
Και λέει σε ένα άλλο άρθρο ότι, η «Α» λειτουργεί µέχρι να έχει τη νόµιµη
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απαρτία, σε περίπτωση που πέσει κάτω από το µισό γίνονται εκλογές στο
τµήµα. Αν αυτή τη στιγµή η ΠΑΣΚ αποφασίσει να παραιτηθεί και οι
αντικαταστάτες να παραιτηθούν και αποχωρήσει όλη η ΠΑΣΚ µε
παραιτήσεις, η «Α» θα λειτουργεί, προβλέπεται από τις διατάξεις, θα
ξαναγίνουν εκλογές όταν πέσει κάτω στο 25.
Λοιπόν παρακαλώ να εκλεγούν τρεις ψηφολέκτες, ένας από κάθε
παράταξη, θα πρότεινα Πρόεδρο πουν’ τον; Που είναι ο Ταβερναράκης;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ένας από την ΑΜΑΚ ...

Προτείνω Πρόεδρο τον Ταβερναράκη,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Θα ‘ρθει ο Ταβερναράκης.
Τη
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφο Β ρέντζου, και το συνάδελφο Μιχάλη Χ ωραφά; Λόγω ηλικίας
δηλαδή, εντάξει;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν να βάλουµε εσένα; Ναι, λοιπόν
ο συνάδελφος Φουρναράκης. Συνάδελφοι εδώ είναι, θα δοθούν στον
καθένα, υπάρχουν φάκελοι να µπουν τα ψηφοδέλτια. Τώρα θα σου πω.
Λοιπόν συνάδελφοι θα σας δοθούν τρία..., παρακολουθείτε, τρία
ψηφοδέλτια.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ναι ας έχουν..., ευτυχώς που είχε
εκλογές η ΕΜ∆Υ∆Α Σ και µας έχουν βάλει και το παραβάν. Λοιπόν,
συνάδελφοι να ξεκαθαρίσουµε, παρακαλώ, παρακολουθείτε συνάδελφοι;
Σας ζήτησα να επιταχύνουµε τις διαδικασίες παρακαλώ µη µιλάτε,
συνάδελφε Βαϊλάκη, µετά θα έχετε όλο το χρόνο µέχρι να γίνει η
ψηφοφορία να βγείτε έξω, να τα πείτε, να τα βρείτε.
Λοιπόν, θα σας δοθεί ένα ψηφοδέλτιο που γράφει παραµονή, τα
έχουµε κάνει έτσι για να µην υπάρχουν µε το ναι ή όχι σφάλµατα,
αντικατάσταση και θα σας δοθεί και ένα λευκό, θα το βάλετε ο καθένας
στο φάκελο που θα σας δοθεί, εσείς ως...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν θα σας δώσω τώρα..., εσείς θα
τα δίνετε, δεν θα µοιράσω εγώ τίποτα, όχι εσείς, ναι πες µου, ναι.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Παράδειγµα,
ο
συνάδελφος
∆ολαψάκης, ο συνάδελφος Κ ολυβάκης και ο συνάδελφος Σενετάκης στην
ψηφοφορία τους δεν θα ψηφίσουν όσον αφορά το άτοµο τους, αλλά είναι
παρόντες.
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∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βεβαίως. ∆εν άκουσα;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι να τα βάλουµε, όλα µαζί; Επειδή
είσαι µηχανικός δεν σου απαντώ, για σκέψου γιατί δεν πρέπει να είναι
όλα µαζί.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Σταµατάκης εδώ είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
προχωρήσουµε. Σταµατάκης.

Παρακαλώ,

κάντε

ησυχία

να

ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Πουν’ τον;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περίπου τη σειρά σας τη θυµάστε.

Έ λα στο παραβάν θα πηγαίνετε και

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ες, άνοιξε το να το δείτε.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και θα είναι και κλειστός ο φάκελος ε;
Β άννα, Σφακιανάκη;
Βάννα έλα, Κα Σφακιανάκη,
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ:
Κλάδος; Βρέντζου είσαι µετά, Ασσαριωτάκης;
Ε ίναι εδώ;
Λείπει,
Πετράκης;
Λείπει, Μαυρογιάννης;
Μαυρογιάννης; Μονιάκης; Έλα
Μαυρογιάννη. Τζαβλάκη; Παιδιά η Τζαβλάκη λείπει;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Απούσα.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Τρουλλινός; Τρουλλινός; Μαστοράκη; Μαστοράκη
όχι, Τσιχλής; Κ ασαπάκης; Μανιαδή; Η Τριαµατάκη είναι άρρωστη.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Κολυβάκης; Η Τριαµατάκη λείπει, ο Αγαπάκης λείπει
ε; Ο Μάξιµος λείπει; Ο Φραγκιαδάκης λείπει; Ο Γολοβάνης; Η Μανιαδή
ψήφισε έτσι; Ο Αγαπάκης λείπει, ο Σενετάκης λείπει, ο Φραγκιαδάκης
λείπει, Γολοβάνης; Γολοβάνης;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λείπει.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ:
Κ απετανάκης;
Χωραφάς, Ριχάρδο είσαι µετά.

Ματίνα; Ο Παπαδάκης λείπει;

Ο
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ναι, µετά το Χωραφά, η Κ υπριωτάκη ψήφισε, Χ ωραφάς
ψηφίζει. Χωραφά ψήφισες; Φανουράκης, Ορφανός; Ινιωτάκης Πέτρος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ινιωτάκη στο παραβάν. Να
το, ολόκληρο παραβάν, παρακαλώ να µπαίνετε µες στο παραβάν.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Τζούλια έρχεσαι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να µπαίνετε µέσα στο παραβάν.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Β αϊλάκης;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στο παραβάν.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ:
Πασχαλίδης λείπει έτσι;
Ο Μαµουλάκης λείπει;
Μαµουλάκης; Λείπει. Α λιφιεράκης; (αλλ αγή κασέ τας) Κ ουρλετάκης
λείπει, Τσαγκαράκη;
Α ποστολάκης;
∆ολαψάκης δεν ψηφίζει,
Ταβερναράκης λείπει, Μπριλάκης;
Ταβερναράκη έλα να ψηφίσεις,
Ταβερναράκη ψηφίζεις, να µείνει ή να φύγει ο ∆ολαψάκης.
ΤΑΒΕΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Για το ∆ολαψάκη;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παραβάν, έχει κόλλα.

Παρακαλώ Ταβερναράκη µέσα στο

ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ:
Ροµπογιαννάκης, Ροµπογιαννάκης;
Κ ενδριστάκη;
Γρηγοράκης;
Κρασανάκης;
Λείπει, Κ ρασανάκης;
Λείπει, Αλεξάκη.
Καφετζάκης;
Λείπει, εδώ είναι;
Κ αφφετζάκης; Καραβελάκης;
Τελειώσαµε; Τελειώσαµε. Τι θα βάλω εγώ τώρα ότι δεν συµµετέχει;
Κάτι πρέπει να γράψω. ∆εν είναι το ίδιο πράγµα; Τι βάζω εδώ; Βάζω
δεν συµµετέχει στο ∆ολαψάκη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρών.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Κ αι στους άλλους απών;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρών. Λοιπόν, ο επόµενος.

Παύλα είναι απών, εντάξει, αυτό είναι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Παρακαλώ συνάδελφοι, παρακαλώ
συνάδελφοι, θα καλέσω αυτούς που δεν έχουν ψηφίσει, συνάδελφοι οι
διαδικασίες, Κ ώστα, οι διαδικασίες συνεχίζονται, δεν είναι διάλειµµα.
Λοιπόν καλούνται οι συνάδελφοι, Πατρικαλάκη Ε λευθερία, Α σσαριωτάκης
Ζαχαρίας, Πετράκης Ιωάννης, Τζαβλάκη Κ αλλιόπη, Τρουλλινός Γεώργιος,
Μαστοράκη Ελένη, Τσιχλής Ιωάννης, Τριαµατάκη Χαρίκλεια, Α γαπάκης
Γεώργιος, Σενετάκης Μάξιµος, Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ, Γολοβάνης
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Μιχαήλ, Καπετανάκης Μηνάς, Παπαδάκης Ιωάννης, Φανουράκης
Κωνσταντίνος εδώ δεν τον έχετε, ψήφισες; Μα δεν τον βάλατε εδώ.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ποιον;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το Φανουράκη.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Α , συγνώµη, ψήφισε, ψήφισε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ψήφισε ναι, µα επειδή τον θυµάµαι γι’
αυτό, Πασχαλίδης Θεόδουλος, Μαµουλάκης Χ αράλαµπος, Κ ουρλετάκης
Γεώργιος, Α ποστολάκης Σπυρίδων, Κρασανάκης Αντώνιος, δεν έχουνε
ψηφίσει.
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία.
Παρακαλώ µετρήστε τα να
συνεχίσετε, πόσα πρέπει να είναι τα βγάλατε;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28..., εγώ τους βγάζω 30, 30 τους βγάζω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πόσα είναι;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: 30.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 30 και είναι 30 µέσα, Ο.Κ . ξεκινάτε την
αποσφράγιση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
δώσω µετά κάτω.

Γράψτε τα, ναι γράψτε τα γιατί θα τα

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στους φακέλους ή στα ψηφοδέλτια;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι στα ψηφοδέλτια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν εδώ θα γράψετε, Εµµανουήλ
∆ολαψάκης παραµονή, αντικατάσταση, λευκό, παρών, παρών είναι ένα,
στο σύνολο πρέπει να βγουν 30.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: 24 και 5 – 29 και 1 – 30, παρακαλώ δικό σας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε
η διαδικασία, παρόντες 31, ψήφισαν 30 και έχουµε 24 παραµονή, 5
αντικατάσταση, 1 λευκό, 1 παρών, σύνολο 31. Ως εκ τούτου το Σώµα
αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν λόγοι αντικατάστασης του συναδέλφου.
ΘΕΜΑ 5

ο

Ε φαρµ ογή των διατάξε ων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984
στο συνάδελφο Γ εώργιο Κολυβάκη
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάµε στο επόµενο θέµα. Εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο συνάδελφο
Γεώργιο Κολυβάκη.
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Ο
συνάδελφος
Γεώργιος
Κολυβάκης
απουσίασε
από
τις
συνεδριάσεις της «Α» που έγιναν την 07.11.2007, τη 12.11.2007 και την
05.12.2007, δηλαδή έχει συνολικά τρεις συνεχόµενες απουσίες.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984,
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994, µέλη της «Α» που απουσιάζουν
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται
υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο
εκλέχτηκαν, η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α ».
Με το έγγραφο 7165/11.12.2007 ο Πρόεδρος της «Α » ζήτησε από το
συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις.
Ο συνάδελφος απάντησε µε το έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε την
31.12.2007 από τη γραµµατεία του τµήµατος το οποίο σας διαβάζω.
Προς τον Πρόεδρο της «Α» του Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ .. Σχετικά, αριθµός
πρωτοκόλλου 7165/11.12.2007.
Σε απάντηση του µε αριθµό πρωτοκόλλου 7165/11.12.2007
εγγράφου σας, σας ενηµερώνω ότι την 07.11.2007 απουσίαζα από τις
εργασίες της «Α» όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι λόγω καθόδου
στο Ηράκλειο του αρχηγού της Α ξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γεωργίου
Παπανδρέου και άτυπη συµφωνία των παρατάξεων περί µη συµµετοχής.
Την 12.11.2007 απουσίαζα στην Ιταλία λόγω λήψεως πτυχίου του
γιου µου.
Κ αι την 05.12.2007 δεν προσήλθα στην «Α» λόγω των
δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Ηράκλειο εκείνο το
βράδυ.
Το µέλος της «Α» του Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ . Γεώργιος Κ ολυβάκης.
Ο συνάδελφος είναι παρών και αν επιθυµεί µπορεί να λάβει το λόγο
πριν προχωρήσουµε στη µυστική ψηφοφορία όπως προβλέπεται από τον
κανονισµό.
Συνάδελφοι, ο συνάδελφος Κολυβάκης, κάντε ησυχία να
ακούµε.
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, εγώ θα συµφωνήσω µε τον Πρόεδρο ότι το
Σώµα είναι εκείνο βάσει του νοµοθετικού πλαισίου το οποίο αποφασίζει
για την αντικατάσταση ή όχι ενός µέλους της «Α » που απουσιάζει τρεις
συνεχείς συνεδριάσεις. Α υτό λέει το θεσµικό πλαίσιο και µέχρις ότου
αλλάξει έτσι θα πρέπει να αποφασίζει το Σώµα.
Και εγώ που είµαι υποψήφιος προς αντικατάσταση έστειλα την
επιστολή, την οποία πιο µπροστά πιστεύω να ακούσατε, την αιτιολόγηση
την οποία µετέφερα, και µπορεί η δεύτερη αιτιολόγηση που απουσίαζα
στο εξωτερικό να µην είναι πιστευτή, αλλά τουλάχιστον η πρώτη
αιτιολόγηση που έχει να κάνει µε την κάθοδο του αρχηγού της
Αξιωµατικής Α ντιπολίτευσης και η τελευταία που έχει να κάνει µε τη
βροχόπτωση που γινόταν εκείνο το βράδυ στην τρίτη συνεδρίαση, είναι
σε όλους γνωστή, εποµένως δεν χρειάζεται επιπλέον αιτιολόγηση.
Εκείνο το οποίο ήθελα να πω, όταν εφαρµόζουµε τις διατάξεις τις
καταστατικές που επιβάλλουν οι νόµοι, κανείς δεν µπορεί να πει τίποτα.
Και βεβαίως δεν είναι στην αρµοδιότητα του Προέδρου, ο Πρόεδρος
διαβάζει την αιτιολόγηση και το Σώµα κρίνει θετικά ή αρνητικά για την
παραµονή ή την αντικατάσταση. Θα ήθελα όµως να επισηµάνω στο Σώµα
επί τη ευκαιρία αυτή ότι θα πρέπει και το Προεδρείο να συµπεριφέρεται
ισόνοµα για όλα τα µέλη της «Α» και αυτό δεν το έπραξε στην
προηγούµενη συνεδρίαση, όπου για το ίδιο θέµα έκρινε ο Πρόεδρος ότι η
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αιτιολογία ήταν πειστική και δεν προχώρησε στο να ζητήσει την
αιτιολόγηση τη µυστική του Σώµατος.
Στην προκειµένη περίπτωση δύο τινά συµβαίνουν ή η δικιά µας
αιτιολόγηση δεν είναι πειστική, οπότε τη φέρνει στο Σώµα για να
ψηφίσουν και να αποφασίσει το Σώµα ή ο Πρόεδρος αυθαιρετεί και
λειτουργεί παράνοµα και καταχρηστικά. Εγώ κρίνω..., ο καθένας από
σας µπορεί να κρίνει την συµπεριφορά και στις δυο περιπτώσεις και όχι
βεβαίως γιατί την προηγούµενη φορά η συνάδελφος ή ο οποιοσδήποτε
δεν είχε µια αιτιολογία πειστική, καθόλου, δεν το συζητώ, αλλά δεν είναι
θέµα του Προέδρου να κρίνει την πειστικότητα της αιτιολόγησης, είναι
θέµα του Σώµατος.
Ή εφαρµόζουµε λοιπόν τη διάταξη αυτή όπως την εφαρµόζει
σήµερα στο Σώµα ή την εφαρµόζει ο Πρόεδρος, όχι όταν µας βολεύει
έτσι, και αλλιώς, και αλλιώτικα και να µην πω και την άλλη την παροιµία.
Αυτά ήθελα να πω. Ε υχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι δεν σκόπευα να µιλήσω,
σαφώς ο συνάδελφος αναφέρεται στη συνάδελφο Τζούλια Μπαρτολότσι.
Και τις δύο φορές που αιτιολόγησα την απουσία της και την
αποδέχτηκα, απευθύνθηκα στο Σώµα και είπα αν έχει κανείς αντίρρηση.
Ο συνάδελφος Κ ολυβάκης δεν είχε το θάρρος να σηκωθεί και να πει έχω
εγώ αντίρρηση, πρώτη παράγραφος.
∆εύτερη παράγραφος όσον αφορά τη συνάδελφο Μπαρτολότσι, η
Κα
Μπαρτολότσι
µου
έφερε
πιστοποιητικά,
τουτέστιν
ιατρικές
γνωµατεύσεις, οι οποίες είναι στο φάκελο και ανέφερα ότι υπάρχουν
ιατρικές γνωµατεύσεις, ότι όλο αυτό το διάστηµα της απουσίας της δεν
ήταν εις θέση να αντιµετωπίσει επαγγελµατικά θέµατα, µετακινήσεις
κ.λ.π.
Έ χω εδώ όλες τις ιατρικές βεβαιώσεις, τις οποίες όµως ο
συνάδελφος Κολυβάκης αν θέλει µπορεί να τις ζητήσει εγγράφως να του
τις δώσω.
Και ερχόµαστε τώρα, ερχόµαστε τώρα στις αιτιάσεις του
συναδέλφου Κολυβάκη. Όπως και την περασµένη φορά σας είχα πει, αν
θυµάστε, δεν υπάρχει οµαδική κάλυψη σφάλµατος, το γεγονός ότι υπήρχε
άτυπη συµφωνία, τι θα πει άτυπη συµφωνία; ∆εν το καταλαβαίνω αυτό τι
θα πει άτυπη συµφωνία. Ά τυπη συµφωνία του ΠΑ ΣΟΚ , της ΠΑ ΣΚ µε τη
∆ΚΜ; Είχαν έρθει τότε και της ∆Κ Μ και της ΠΑΣΚ µέλη. Εδώ µέσα
υπάρχει άνθρωπος της ΠΑ ΣΚ ο οποίος ήρθε και µάλιστα είπε ότι κύριοι
επειδή εγώ είµαι µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας έρχοµαι και υπογράφω,
είναι η συνάδελφος Τσαγκαράκη, η συνάδελφος Τριαµατάκη ήρθε και
υπέγραψε. Άρα άτυπη συµφωνία..., αυτή η συµφωνία ήταν µεταξύ της
ΠΑΣΚ η οποία ενηµέρωσε το Σώµα και τους άλλους ότι δεν θα έρθει η
ΠΑΣΚ λόγω αυτού του θέµατος.
Σε δεύτερη φάση, η 05.12.2007 συνάδελφοι «δεν προσήλθα στην
«Α» λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών», 5/12 ο υ . 5/12 ο υ συνάδελφοι θα
σας πω πόσοι ήρθαν. Λοιπόν τα µέλη τα παρόντα, 5/12 ο υ συνάδελφοι
ήταν 33, αυτούς δεν τους επηρέασαν οι καιρικές συνθήκες συνάδελφοι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: 33 βρεγµένα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 33 βρεγµένα άτοµα, ήταν ο ∆ολαψάκης
εδώ σ’ εκείνη τη θέση και παραπονιόταν και έλεγε ότι είµαι µούσκεµα, το
θυµάσαι;
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∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: 11:00 η ώρα που φύγαµε, σας έκανα την παρατήρηση ότι
έλος πια, δεν µπορούµε να κάτσουµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βεβαίως, ήσουν µούσκεµα θυµάσαι.
Λοιπόν, ήταν συνάδελφοι 33 άνθρωποι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
υπογράψει;

Στην

πρώτη

συνεδρίαση

την

άτυπη

πόσοι

είχανε

συµφωνία

πόσοι

είχανε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποια;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
υπογράψει;

Σ’

αυτή

που

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πότε ήταν;

λέτε

άτυπη

Η άτυπη συµφωνία, θα σου πω τώρα,

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
έτσι;

Όχι ήρθαν..., λοιπόν 7/11 ο υ φεύγεις

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τώρα τι κάνουµε; Θα αρχίσει η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τώρα θα αρχίσει, 9 άτοµα ήταν
παρόντα. Και εκείνο που θα ήθελα να σας ενηµερώσω, συνάδελφε
Κολυβάκη, για µένα η αιτιολογηµένη σου απουσία ήταν τότε που πήγες
στην Ιταλία την οποία εγώ την αποδέχοµαι ως αληθή, δεν βλέπω το λόγο
για τον οποίο θα έλεγες ψέµατα, για µένα οι άλλες δύο δεν είναι
αιτιολογηµένες, δυστυχώς για σένα, για µένα προσωπικά.
Και όσον αφορά τη συνάδελφος Μπαρτολότσι δεν την γνώριζα ούτε
από χθες, ούτε σ’ αυτή τη θέση κ. Κ ολυβάκη κάνω χάρες, ούτε ζητώ
χάρες, έτσι;
Λοιπόν, και εκείνο που θα ήθελα να σας πω εγώ κ.
Κολυβάκη είναι ότι θέλω να πείτε στο Σώµα πόσες φορές ήρθατε,
υπογράψατε και φύγατε, εκτός από τις δύο τελευταίες που είσαστε
συνέχεια εδώ πέρα γιατί έγινε αυτό το θέµα, και δηλώσατε στην αρχή ότι
µπορεί να γίνονται προσπάθειες λέτε να µε βγάλουν, αλλά εγώ θα
εργαστώ για την «Α». Το Σώµα ξέρει πόσες φορές ήρθατε και πόσες
φορές φύγατε.
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα µπορούσες να µη µιλήσεις.
Λοιπόν προχωρούµε συνάδελφοι στην ψηφοφορία, οι ψηφολέκτες
είναι ίδιοι.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ:
Λοιπόν Σταµατάκης, Πατρικαλάκη, Ρουκουνάκης,
Σφακιανάκη.
Ο
Σταµατάκης
ψήφισε,
Πατρικαλάκη
απούσα,
ο
Ρουκουνάκης ψηφίζει, Κ λάδος; Β ρέντζου; Ασσαριωτάκης; Πετράκης;
Μαυρογιάννης;
Η Β άννα έφυγε, ψήφισε.
Μονιάκης;
Τζαβλάκη;

Συ νε δ ρί α σ η 5α

9 η ς Απρ ιλ ί ου 20 08

σελίς

22

Τρουλλινός; Μαστοράκη; Τσιχλής; Κ ασαπάκης; Μονιάκης ψηφίσατε.
Μανιαδή; Τριαµατάκη; Ο Κολυβάκης παρών, Α γαπάκης; Σενετάκης;
Φραγκιαδάκης; Γολοβάνης; Καπετανάκης; Κ υπριωτάκη; Κ . Αγαπάκη
περάστε, Ματίνα πέρασε, Παπαδάκης;
Χ ωραφάς.
Ποβάσκη;
Φανουράκης;
Ορφανός;
Ινιωτάκης;
Μπαρτολότσι;
Βαϊλάκης;
Πασχαλίδης; Μαµουλάκης; Αλιφιεράκης; Β αϊλάκη ψήφισες; Όχι, η
Μπαρτολότσι είναι µέσα;
Β αϊλάκη έµπα µέσα.
Κουρλετάκης;
Τσαγκαράκη; Α ποστολάκης; ∆ολαψάκης; Ταβερναράκης; Μπριλάκης;
Φουρναράκης,
Μαρνέλλος;
Ροµπογιαννάκης;
Κ ενδριστάκη;
Γρηγοράκης;
Κρασανάκης; Λοιπόν ο Ταβερναράκης ψήφισε, ο
Μπριλάκης ψήφισε φαντάζοµαι ε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, Αλεξάκη;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ο Ταβερναράκης ψήφισε, ο Μαρνέλλος είναι µέσα;
Μαρνέλλος; Μαρνέλλος, Ροµπογιαννάκης; Ποιος έχει ψηφίσει τώρα;
Κενδριστάκη, η Κ ενδριστάκη ψηφίζει τώρα. Ο Γρηγοράκης ψηφίζει τώρα;
Αλεξάκη ψήφισε, Κρασανάκης δεν είναι εδώ, ο Ρ οµπογιαννάκης είναι
µέσα, ο Μαρνέλλος ψήφισε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Καφφετζάκης;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ο Μαρνέλλος ψήφισε; Κ αφφετζάκης;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Φώναξε του.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Μαρνέλλος είναι εδώ; Κ αραβελάκης;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο Μαρνέλλος που είναι συνάδελφοι;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Κ αραβελάκης είναι µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για δώσε µου το.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Α ν είναι ο Τρουλλινός εδώ ας του...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Περίµενε τώρα, θα τους διαβάσω εγώ,
τη δεύτερη φορά εγώ τους διαβάζω.
Συνάδελφοι θα εκφωνηθούν τα ονόµατα όσων δεν έχουν ψηφίσει και
όσοι δεν έχουν ψηφίσει να έρθουν να ψηφίσουνε σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 13, παρακαλώ.
Πατρικαλάκη Ελευθερία,
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Τζαβλάκη Κ αλλιόπη, Τρουλλινός Γεώργιος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, στο παραβάν. Μαστοράκη
Ελένη, Τσιχλής Ιωάννης, Τριαµατάκη Χ αρίκλεια, Σενετάκης Μάξιµος,
Φραγκιαδάκης Ε µµανουήλ, Γολοβάνης Μιχαήλ, Καπετανάκης Μηνάς,
Παπαδάκης Ιωάννης, Πασχαλίδης Θεόδουλος, Μαµουλάκης Χαράλαµπος,
Κουρλετάκης Γεώργιος, Αποστολάκης Σπυρίδων, Μαρνέλλος Ιωάννης,
Κρασανάκης Α ντώνιος.
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Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία συνάδελφοι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Μαρνέλλος δεν ψήφισε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ούτε τον είδα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Μαρνέλλος ψήφισε ή δεν ψήφισε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν τον έχουν σηµειωµένο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ειρήνη ο Μαρνέλλος δεν ψήφισε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν ψήφισε ο Μαρνέλλος, δεν ψήφισε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Περίµενε ένα λεπτό.

Έ να λεπτό να τον πάρω τηλέφωνο.

ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι δεν ψήφισε.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ο.Κ. εντάξει, εντάξει, λοιπόν 31 και 1 παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και 1 παρών εντάξει. Μετρήστε τα.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: 31 εντάξει. (αλλαγή κασέ τας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι κάντε ησυχία να
ανακοινώσω το αποτέλεσµα.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας. Ψ ήφισαν 31 άτοµα
και 1 παρών.
Λοιπόν παραµονή 22 άτοµα, αντικατάσταση 6, λευκά 3, παρών 1.
Οπότε το Σώµα αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν λόγοι αντικαταστάσεως
του συναδέλφου Κ ολυβάκη από την «Α ».
Λοιπόν, προχωρούµε στο 6 ο θέµα, συνάδελφοι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆ύο ήρθαν και έφυγε ένας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιοι δύο ήρθαν;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
λέγεται;

Έ νας από την ΠΑ ΣΚ δεν ξέρω..., Αλιφιεράκης, πως

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ νας ήρθε ο Τρουλλινός.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και ένας από την ΠΑΣΚ ήρθε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και ο Γιάννης αυτός που τηλεφώνησες.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Γιάννης δεν ψήφισε αλλά…....Ναι,
ναι εντάξει. Ένα λεπτό, όχι ψήφισε…...., ο Α γαπάκης ήρθε, συνάδελφοι
ήρθε ο συνάδελφος Αγαπάκης και ο συνάδελφος Τρουλλινός και εν τω
µεταξύ έφυγε ο συνάδελφος ο Μαρνέλλος, αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν
να µη µιλάς να ακούς, ή πες στους δικούς σου να µη µιλάνε για να
ακούτε.
ΘΕΜΑ 6 ο
Ε φαρµ ογή των διατάξε ων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984
στο συνάδε λφο Μάξιµ ο Σε νε τάκη
Λοιπόν, ο συνάδελφος Μάξιµος
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σενετάκης απουσίασε από τις συνεδριάσεις της «Α» που έγιναν την
07.11.2007, τη 12.11.2007 και την 05.12.2007, δηλαδή έχει συνολικά
τρεις συνεχόµενες απουσίες.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984,
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994, µέλη της «Α» που απουσιάζουν
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται
υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο
εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της «Α ».
Με το έγγραφο 7166/11.12.2007 ο Πρόεδρος της «Α » ζήτησε από το
συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις.
Ο συνάδελφος απάντησε µε το από 24.03.2008 έγγραφο το οποίο
σας διαβάζω.
Προς το Προεδρείο της «Α» Τ.Ε .Ε. Τµήµα Ανατολικής Κ ρήτης.
Ο
υπογραφόµενος
Μάξιµος
Γεωργίου
Σενετάκης
Πολιτικός
Μηχανικός Ε ΜΠ και εκλεγµένο µέλος της «Α» του Τµήµατος Ανατολικής
Κρήτης...,
παρακαλώ
µπορείτε
να
κάνετε
ησυχία,
συνάδελφε
Ρουκουνάκη, δεν φταίει ο Ρουκουνάκης σαφώς έτσι; Ά λλος φταίει.
Σε απάντηση του 7166/11.12.2007 σχετικού εγγράφου σας στο
οποίο µε καλείτε να απολογηθώ για τις απουσίες µου από τη συνεδρίαση
του Σώµατος της «Α » κατά τις 07.11, 12.11 και 05.12 θα ήθελα να σας
ενηµερώσω ότι, στις 07.11 υπήρχε άτυπη συνεννόηση ενόψει της
επίσκεψης του Γεωργίου Παπανδρέου, στις 12.11 βρισκόµουνα στην
Αθήνα για επαγγελµατικούς λόγους, και στις 05.12 λόγω κακοκαιρίας
αντιµετώπισα ζηµιά στο εργοτάξιο του Β ενιζελείου Νοσοκοµείου στο
οποίο είµαι υπεύθυνος.
Παρακαλώ όπως θεωρήσετε τις απουσίες µου δικαιολογηµένες. Με
εκτίµηση ο αιτών Σενετάκης Μάξιµος. Ο συνάδελφος δεν είναι παρών.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ο συνάδελφος είναι παρών και αν
επιθυµεί µπορεί να λάβει το λόγο πριν προχωρήσοµε στη µυστική
ψηφοφορία όπως προβλέπει ο κανονισµός.
ΣΕ ΝΕΤΑΚΗΣ: ∆εν έχω να πω κάτι...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆εν έχεις να πεις, Ο.Κ.
προχωρούµε στην ψηφοφορία. Οι ψηφολέκτες είναι οι ίδιοι.

Λοιπόν,

ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ:
Σταµατάκης;
Πατρικαλάκη;
Ρουκουνάκης;
Σφακιανάκη;
Κ λάδος;
Β ρέντζου µετά, µετά από τον Κλάδο,
Ασσαριωτάκης;
Πετράκης;
Μαυρογιάννης;
Βρέντζου είσαι µετά ε;
Τώρα, τώρα ψήφισε, έλα, δώσε τα στην κυρία. Μονιάκης; Τζαβλάκη;
Τρουλλινός; Μαστοράκη; Τσιχλής; Ο Μονιάκης είναι µέσα. Κ ασαπάκης;
Μανιαδή;
Τριαµατάκη;
Κ ολυβάκης;
Αγαπάκης;
Φραγκιαδάκης;
Γολοβάνης; Καπετανάκης; Κ υπριωτάκη; Σενετάκης παρών, Παπαδάκης;
Και Χ ωραφάς µετά από τη Ματίνα, µετά τη Ματίνα είσαι εσύ. Ποβάσκη;
Φανουράκης; Φανουράκης; Ορφανός; Ινιωτάκης; Εσένα σε είδα, το
Φανουράκη δεν τον είδα. Μπαρτολότσι;
Ο Ινιωτάκης ψήφισε έτσι;
Βαϊλάκης;
Πασχαλίδης;
Μαµουλάκης;
Α λιφιεράκης;
Α λιφιεράκης;
Κουρλετάκης; Τσαγκαράκη; Πασχαλίδης, Μαµουλάκης, δεν είναι εδώ,
Αλιφιεράκης είναι µέσα;
Ναι.
Αποστολάκης;
∆ολαψάκης;
Ταβερναράκης;
Μπριλάκης και Φουρναράκης. Ρ οµπογιαννάκης;
Ροµπογιαννάκης, Κ ενδριστάκη, Γρηγοράκης, Κρασανάκης, Αλεξάκη,
Καφετζάκης; Καφετζάκης; Έλα, έλα, Κ αραβελάκης; Εδώ, η Κ ενδριστάκη
ψήφισε; Ναι; Ψήφισε η Κενδριστάκη ε; Πήγαινε πίσω, παιδιά να πάει
ένας πίσω, έχει και πίσω.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Για µέτρα µου.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Λοιπόν 24 και 1 παρών.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι έγινε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει όλα υπό έλεγχο.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Μας έλειπε µία σελίδα και µας βγαίνανε λιγότερα, λέµε
µα τι γίνεται; 32 συν 1 παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 32 είναι πάλι;
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Συν 1 παρών, προηγουµένως ήταν 31 συν 1 παρών, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 συν 1 παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Παρακαλώ συνάδελφοι θα διαβάσω
αυτούς που δεν έχουν ψηφίσει, Πατρικαλάκη Ελευθερία, Α σσαριωτάκης
Ζαχαρίας, Πετράκης Ιωάννης, Τζαβλάκη Καλλιόπη, Μαστοράκη Ελένη,
Τσιχλής Ιωάννης, Τριαµατάκη Χ αρίκλεια, Φραγκιαδάκης Εµµανουήλ,
Γολοβάνης
Μιχαήλ,
Καπετανάκης
Μηνάς,
Παπαδάκης
Ιωάννης,
Πασχαλίδης
Θεόδουλος,
Μαµουλάκης
Χαράλαµπος,
Κ ουρλετάκης
Γεώργιος, Αποστολάκης Σπυρίδων, Μαρνέλλος Ιωάννης, Κρασανάκης
Αντώνιος. Λοιπόν ψήφισαν 32 και 1 παρών.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: 32 παραµονή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι 32 ψήφισαν.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Παρών είναι ο Μάξιµος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ο Μάξιµος, τώρα ήρθε κατάλαβες;
Ψήφισε ο Κολυβάκης που δεν ψήφισε πριν γι’ αυτό είναι 32, επειδή θες
να ξέρεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η
ψηφοφορία, παρακαλώ µπορείτε να καθίσετε γιατί θα µπούµε στο
επόµενο θέµα, παρακαλώ οι απ’ έξω να µπούνε.
ΦΟΥΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Ε γώ υπόγραψα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν, παρόντες 33, ψήφισαν 32,
παραµονή 27, αντικατάσταση 4, λευκό 1, παρών 1. Ως εκ τούτου το
Σώµα απεφάνθη ότι δεν χρειάζεται αντικατάσταση του συναδέλφου.
ΘΕΜΑ 7 ο
Πρόγραµ µ α δράσης της
Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι προχωρούµε στο επόµενο
θέµα το οποίο είναι πρόγραµµα δράσης Νοµαρχιακής Ε πιτροπής
Λασιθίου. Ε ίναι η προβλεπόµενη από το νόµο ενηµέρωση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με το έγγραφο αριθµός πρωτοκόλλου
40/25.01.2008 ο Πρόεδρος της Ν.Ε . µας κοινοποίησε το πρόγραµµα
δράσης της Ν.Ε. Λασιθίου το οποίο και σας διαβάζω.
Πρόγραµµα δράσης 2007 – 2009, Νοµαρχιακή Ε πιτροπή Λασιθίου.
Η εκλεγείσα Ν.Ε. Λασιθίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ. για το χρονικό διάστηµα
2007 – 2009 πρέπει να διαδραµατίσει το ρόλο που θεσµικά καλύπτει το
Τ.Ε .Ε ., δηλαδή του τεχνικού συµβούλου της πολιτείας και παράλληλα να
φροντίσει να υποστηρίξει τους µηχανικούς σε όλα τα δίκαια αιτήµατα
τους.
Οφείλει να πιέσει όχι µόνο τους ΟΤΑ , αλλά και πολιτειακούς
παράγοντες για να αναστραφεί στο µέτρο του δυνατού το αναπτυξιακό
έλλειµµα που υπάρχει στο νοµό µας. Το πλαίσιο δράσης προβλέπει τους
βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα περιστρέφεται το έργο της.
Συναντήσεις µε ΤΕ∆Κ, Νοµάρχη και ∆ηµάρχους του νοµού, ώστε να
παρουσιαστούν τα προβλήµατα και οι προτεραιότητες των ΟΤΑ και να
εντοπιστούν οι τοµείς όπου το Τ.Ε.Ε . µπορεί να συµβάλει.
Στη
διαδικασία αυτή το Τ.Ε.Ε. θα προτείνει τα έργα εκείνα τα οποία θεωρεί
ότι θα πρέπει άµεσα να προωθηθούν και θα αναλάβει τις σχετικές
πρωτοβουλίες.
Συνάντηση µε προϊσταµένους πολεοδοµικών γραφείων τεχνικών
υπηρεσιών, αρχαιολογία και δασική υπηρεσία για να τεθούν υπόψη τα
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προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι µηχανικοί και να
εξεταστούν οι βέλτιστοι τρόποι αντιµετώπισης.
Οι περισσότερες υπηρεσίες στο νοµό είναι υποστελεχωµένες, µε
αποτέλεσµα τη µεγάλη καθυστέρηση των υποθέσεων και κατ’ επέκταση
την αδυναµία προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων λόγω καθυστερήσεων.
Στενή παρακολούθηση και παρεµβάσεις στα ΣΧΟΟΑΠ που
εκτελούνται από τους ∆ήµους και θα οριοθετήσουν την ανάπτυξη του
νοµού µας κατά τις επόµενες δεκαετίες.
∆ιενέργεια ηµερίδων για πορεία έργων στον Β.Ο.Α .Κ., ανάδειξη των
προβληµάτων και λήψη αποφάσεων σχετικά µε το µέλλον του έργου,
λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια και τα ποσά που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση του έργου.
Ενιαία διαχείριση υδάτινων πόρων νοµού.
Το πρόβληµα της
λειψυδρίας αναµένεται να γίνει εντονότερο τα επόµενα χρόνια και θα
πρέπει να αναληφθούν άµεσα δραστικά µέτρα.
ο
ΕΣΠΑ, καταγραφή προτάσεων για το 4 Κ .Π.Σ. και παροχή βοήθειας
σε ∆ήµους και Νοµαρχία για µεγιστοποίηση της απορρόφησης.
Προβλήµατα από τη λειτουργία του Εθνικού Κ τηµατολογίου και
προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Μεγάλες επενδύσεις στην
περιοχή Τοπλού, συνέπειες και σύσταση φορέα ελέγχου του έργου.
∆ηµιουργία Μόνιµων Επιτροπών περιβάλλοντος και χωροταξίας,
πολεοδοµίας,
αρχιτεκτονικής
και
πολιτιστικής
κληρονοµιάς,
για
επεξεργασία και γνωµοδότηση επί των αντιστοίχων θεµάτων που
παρουσιάζονται στο νοµό. Αντικατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του
γραφείου ΤΣΜΕ∆Ε Αγίου Νικολάου µε µηχανογράφηση και πρόσληψη
δευτέρου υπαλλήλου.
Συµµετοχή σε επιτροπές των ∆ήµων και της Νοµαρχίας για την
αντιµετώπιση καίριων προβληµάτων.
Προσπάθεια ενίσχυσης των ∆ήµων στην προετοιµασία φακέλων
διακήρυξης µελετών µε βάση το Ν.3316/2004, δεδοµένου ότι µόνο τρεις
∆ήµοι έχουν επαρκώς στελεχωµένη τεχνική υπηρεσία.
Ενηµέρωση συναδέλφων για το νέο τρόπο υπολογισµού αµοιβών
του Τ.Ε .Ε..
Πίεση προς τη ∆ιοικούσα του Τ.Ε .Ε . για ανάληψη δράσεων σχετικά
µε τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Σύσφιξη σχέσεων µεταξύ των µηχανικών και ειδικότερα µε τους
νέους συναδέλφους µε την ανάπτυξη της µέγιστης δυνατής εσωτερικής
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα µέλη της.
Ίσως το τελευταίο να είναι το µεγαλύτερο στοίχηµα για τη νέα
Νοµαρχιακή Ε πιτροπή, ώστε να καταφέρει να συσπειρώσει τους
συναδέλφους και να τους πείσει για το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει
το Τ.Ε .Ε ..
Άγιος Νικόλαος Οκτώβριος 2007, Μιχάλης Χωραφάς – Πρόεδρος
Νοµαρχιακής Λασιθίου.
Ανοίγει κατάλογος για ερωτήσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι την περασµένη. Λοιπόν ο
συνάδελφος Ορφανός, ερωτήσεις έτσι; Όχι τοποθετήσεις, άλλος; Κ αι
εγώ θέλω να κάνω µια ερώτηση. Συνάδελφε Ορφανέ στο βήµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτή είναι η ερώτηση σου;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα είναι διαδικαστική. Ο συνάδελφος
Ορφανός ρωτάει αν µπαίνει σε ψηφοφορία, όχι δεν µπαίνει σε
ψηφοφορία, απλώς υπάρχει εκ του νόµου υποχρέωση να ενηµερώνεται η
«Α».
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω συνάδελφε εάν θυµάσαι, πόσες
συνεδριάσεις έχετε κάνει, αν είναι ικανοποιητικές είναι σε αριθµό και αν
όχι γιατί; Α υτό µόνο ήθελα να ρωτήσω, άµα θες έλα στο βήµα. Α ν δεν
θυµάσαι δεν χρειάζεται να..., αν δεν θυµάσαι δεν πειράζει, δεν θυµάσαι;
Είσαι ικανοποιηµένος δηλαδή από το πλήθος; Ναι σήκω, και αν δεν είσαι
ικανοποιηµένος θα πρέπει να λάβεις κατά τη γνώµη µου µέτρα. Ναι
παρακαλώ συνάδελφοι.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Λοιπόν, είναι προφανής ο σκοπός της ερώτησης Πρόεδρε,
δεν είµαι ικανοποιηµένος και εγώ από τον αριθµό των συνεδριάσεων που
έχουν γίνει, αν και αυτό θα πρέπει να κριθεί υπό δύο κριτήρια πιστεύω,
ένα είναι το προσωπικό το δικό µου σαν νέος Πρόεδρος και ένα είναι σε
σύγκριση µε το τι γινότανε στο παρελθόν, γιατί πάντα ότι γίνεται σήµερα
συγκρίνεται και µε αυτό που γινόταν πριν.
Γνωρίζοντας λοιπόν την κατάσταση που επικρατούσε επί χρόνια στη
Νοµαρχιακή Ε πιτροπή Λασιθίου δεν µπορώ να πω ότι είµαι και
απογοητευµένος, αλλά σίγουρα δεν είµαι ευχαριστηµένος µε τον αριθµό
των συνεδριάσεων που έχουν γίνει και κυρίως µε το γεγονός ότι όσες
έχουν γίνει, αν εξαιρέσουµε ίσως την πρώτη, είναι µε την ελάχιστη
πλειοψηφία. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ανοίγει κατάλογος για τοποθετήσεις,
θέλει κανείς συνάδελφος να τοποθετηθεί; Όχι. Έ ληξε το θέµα.
ΘΕ ΜΑ 10 ο
Απορροφήσε ις χρηµ ατοδοτικού
προγ ράµ µ ατος ΘΗΣΕΑΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία
πρόταση, να τροποποιήσουµε τη σειρά συζητήσεως των θεµάτων, επειδή
στο επόµενο θέµα που θα σας προτείνω, συµµετέχει και ο συνάδελφος
Καπετανάκος και θα µας αναλύσει ορισµένα πράγµατα. Θα ήθελα να
ο
ο
τροποποιηθεί η σειρά, αυτή τη στιγµή συζητήθηκε το 7 θέµα, το 10 θέµα
απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος ΘΗΣΕΑ Σ να συζητηθεί
αµέσως µετά. Η τροποποίηση θέλει οµόφωνη απόφαση του Σώµατος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συµφωνείτε,
οµόφωνα,
οπότε
τροποποιείται η σειρά.
Λοιπόν επειδή ο συνάδελφος Κ απετανάκης
απουσιάζει, µου ζήτησε να διαβάσω την εισήγηση που έφερε, το θέµα το
εισηγείται η ∆Κ Μ. Θα σας διαβάσω την εισήγηση και έπ’ αυτών ό,τι
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ερωτήσεις έχετε να κάνετε ο συνάδελφος Κ απετανάκος θα είναι εις θέση
να απαντήσει, και θα κάνετε και ορισµένες τοποθετήσεις.
Λοιπόν, εισήγηση για την απορρόφηση των κονδυλίων του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”.
Πρόσφατα δόθηκαν στη
δηµοσιότητα από την Περιφέρεια Κρήτης οικονοµικά στοιχεία που
αφορούν στην απορρόφηση των κονδυλίων του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος ΘΗΣΕΑ Σ από τους ∆ήµους της Κρήτης. Τα στοιχεία είναι
το λιγότερο απογοητευτικά, καθώς η απορρόφηση των χρηµάτων είναι
εξαιρετικά χαµηλή.
Υπάρχουν ∆ήµοι που η απορρόφηση είναι µηδέν τα εκατό, όπως για
παράδειγµα οι ∆ήµοι Επισκοπής, Μοιρών, Τυµπακίου, Τεµένους, Μακρύ
Γιαλού, Οροπεδίου Λασιθίου και Σητείας, που για εγκεκριµένη συνολική
κατανοµή 8.163.310€ έχουν απορρόφηση µηδέν τα εκατό.
Υπάρχουν επίσης πολλοί ∆ήµοι που οι απορροφήσεις τους
κυµαίνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα της τάξης του 5 έως 15% και
συνολικά τα στοιχεία αναφέρουν ότι, από τα 169.725.169,01€ του ΘΗΣΕΑ
έχουν απορροφηθεί µέχρι σήµερα 45.535.778,03€.
∆ηλαδή ποσοστό
απορρόφησης µόνο 26,82% .
Επειδή
η
ωρίµανση,
δηµοπράτηση
και
κατασκευή
των
αναπτυξιακών έργων του ΘΗΣΕΑ έχει άµεση σχέση µε το επάγγελµα του
µηχανικού, εκπόνηση µελετών, κατασκευή δηµοσίων έργων κ.λ.π.,
πρέπει η «Α» του Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ . να λάβει θέση.
Να σηµειωθεί επίσης ότι τα αναπτυξιακά έργα των ∆ήµων είναι
συνήθως µικροµεσαία έργα που εκτελούνται συνήθως από µικροµεσαίους
εργολήπτες και άρα τα χρήµατα αυτά στηρίζουν οικονοµικά συναδέλφους
εργολήπτες µηχανικούς και επίσης τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές
των εκτελουµένων έργων.
Προτείνουµε λοιπόν να αποφασίσουµε για τη σύνταξη επιστολής
του Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ., η οποία θα απευθύνεται προς τους ∆ήµους της
ανατολικής Κρήτης και θα ζητάµε:
 1.- Την άµεση εκπόνηση και προώθηση των µελετών και όλων των
απαραιτήτων ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή αναπτυξιακών
έργων µε τη χρηµατοδότηση του ΘΗΣΕΑ, και.
 2.- Την απορρόφηση του συνόλου των χρηµάτων του ΘΗΣΕΑ, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα για την διεκδίκηση επιπλέον χρηµάτων από το
πρόγραµµα αυτό.
Σε µια εποχή που τα αναπτυξιακά έργα είναι µονόδροµος και που
υπάρχει µεγάλη ανάγκη για την κατασκευή υποδοµών προς τους πολίτες,
είναι κρίµα οι ∆ήµοι να µην προβαίνουν στις απαραίτητες γραφειοκρατικές
ενέργειες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων.
Για τη ∆Κ Μ, Μηνάς Κ απετανάκης.
Και σας έχει µοιραστεί µε την προηγούµενη πρόσκληση και από
πίσω υπάρχουν διάφοροι πίνακες, πληροφοριακοί πίνακες.
Λοιπόν ανοίγει κατάλογος για ερωτήσεις.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφε Βαϊλάκη πάλι δεν
παρακολουθείς.
Είπα προηγουµένως ότι είναι ο συνάδελφος
Καπετανάκος ο οποίος ελπίζω ότι θα µπορεί, επειδή δυστυχώς ο
συνάδελφος Καπετανάκης και ο συνάδελφος Γολοβάνης έχουνε αγώνα
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σήµερα µε την οµάδα µπάσκετ του Τεχνικού Επιµελητηρίου, είναι παίκτες
και έχουν πάει στον αγώνα.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι να γίνουν οι ερωτήσεις, να µιλήσει
και επί απαντήσεων και τοποθέτηση να κάνει σχετική, εάν µπορεί να
απαντήσει, είπαµε εάν µπορεί.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Εγώ θέλω να συµπληρώσω λίγο την εισήγηση, επειδή
τα στοιχεία τα έχω δώσει εγώ στο Μηνά τον Καπετανάκη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Να συµπληρώσω λίγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Αν µπορώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι βεβαίως και µπορείς, δεν ξέρω τι
είδους ερωτήσεις για να απαντήσεις και στις ερωτήσεις, εντάξει. Λοιπόν
ο συνάδελφος Κ απετανάκος έχει το λόγο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Για τον κατάλογο ποιοι θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όποιος θέλει να µιλήσει να σηκώσει το
χέρι του, ναι. Για ερωτήσεις.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
χέρι είπα.

∆εν είπα να µιλάνε, να σηκώνουν το

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν θα κλείσει ο κατάλογος.
συνάδελφε Καπετανάκο έχεις το λόγο.

Λοιπόν

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ:
Ε υχαριστώ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι την
εισήγηση που έκανε ο κ. Κ απετανάκης ο Πρόεδρος της ∆Κ Μ,
συνεργαστήκαµε µαζί, θέλουµε αν είναι δυνατόν το Τεχνικό Επιµελητήριο
να µας βοηθήσει για την υλοποίηση του προγράµµατος ΘΗΣΕΑ .
Το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ είναι το πρόγραµµα για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, είναι προϋπολογισµού για 5 χρόνια..., τα στοιχεία που έχει
δώσει ο Μηνάς δεν είναι ακριβώς, δεν ξέρω γιατί τα έγραψε έτσι. Το
πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ για την Κρήτη ανέρχεται στα 193.000.000€, και
επιπλέον έχει ένα πρόγραµµα επιπλέον το 20% που λέµε του ΘΗΣΕΑ, το
οποίο είναι περίπου τα 40.000.000€. ∆ηλαδή έχουµε ένα πρόγραµµα
ΘΗΣΕΑΣ για την Κρήτη 233.000.000€.
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Θα ήθελα να πω ότι το πρόγραµµα στο ΠΕ Π το οποίο είναι
περισσότερα χρόνια, είναι περίπου τριπλάσιο αλλά είναι και για
περισσότερα χρόνια.
∆ηλαδή θέλω να τονίσω ότι είναι αρκετά τα
χρήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δίνονται στην Κ ρήτη για το
ΘΗΣΕΑ.
Πως έγινε η κατανοµή αυτή; Η κατανοµή έγινε µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα µετά από συνεργασία µε τις τέσσερις ΤΕ∆Κ της
Κρήτης και εξ αυτών το 38% πήγε στο νοµό Ηρακλείου των χρηµάτων, το
26% στο νοµό Χανίων, το 19% στο νοµό Ρεθύµνου και το 17% στο νοµό
Λασιθίου.
Πως έγινε τώρα η κατανοµή στους ∆ήµους; Η κατανοµή στους
∆ήµους έγινε µε κριτήρια πληθυσµιακά, έκτασης, αριθµό ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων, ποσοστό εργαζοµένων στον πρωτογενή τοµέα και τακτικά
έσοδα της χρονιάς κατανοµής. Η χρονιά κατανοµής, ξέχασα να το πω ότι
το πρόγραµµα είναι 2004 – 2009, 31.12.2009 τελειώνει, όπως τελειώνει
το ΠΕΠ 31.12.2008, ο ΘΗΣΕΑΣ τελειώνει 31.12.2009.
Το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει δύο υποπρογράµµατα, το πρώτο είναι
το 45% του προγράµµατος και το δεύτερο είναι το 35% του
προγράµµατος. Η µόνη διαφορά που έχουν αυτά τα δύο είναι ότι στο
45% είναι επιλέξιµα όλα τα έργα, ό,τι έργο µπορεί να φανταστεί κανείς ότι
µπορεί να χρειαστεί ένας ∆ήµος ή ένα ∆.∆., ενώ στο 35% είναι πάλι όλα
τα έργα περίπου εκτός από οδοποιία, αναπλάσεις και οικοδοµικά,
∆ηµαρχεία δηλαδή δεν είναι στο 35%.
Από το ποσό του 45% και από το ποσό του 35% υπάρχει ένα ποσό
8% απ’ αυτά τα δύο δηλαδή, από το 45 το 8% πάει σε διαδηµοτικά έργα
τα οποία συνήθως µπαίνουν µε πρόταση της ΤΕ∆Κ, και ένα άλλο στο
35% πάλι είναι 8% που µπαίνουν πάλι διαδηµοτικά έργα, τα οποία όπως
είπα και πριν και το 45 και το 35 γίνονται συνήθως µετά από πρόταση της
ΤΕ∆Κ .
Προβλήµατα τώρα..., µάλλον προτού φτάσουµε..., τι;
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Είπα 35...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: 35 και 45.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: ...και 45, 80, το 20% το είπα προηγουµένως.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Το 20 είναι..., εµείς έχουµε 193 και το 20% που είναι
40, το 20% όµως θα ήθελα..., θα τα πω πιο κάτω, θα τα πω πιο κάτω.
Και για το 35, και για το 45%, και για το 8% των διαδηµοτικών, ένα έργο
γίνεται, όπως γίνεται και παντού βέβαια, γίνεται µια προένταξη µε
πρόταση του ∆ήµου, πάει σε µια τεχνική επιτροπή νοµών που υπάρχει
που είναι στην ουσία υπάλληλοι της ΤΥ∆Κ, συνάδελφοι δηλαδή µηχανικοί,
και µετά περνάει στην επιτροπή παρακολούθησης του ΘΗΣΕΑ και γίνεται
η προένταξη. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και η οριστική ένταξη.
Εκείνο που θα ήθελα να πω και είναι η διαφορά και γι’ αυτό κάναµε
και την κίνηση σαν Περιφέρεια που ζητάµε τη βοήθεια, γι’ αυτό
δηµοσιοποιήσαµε τα στοιχεία, είναι ότι οι διαδικασίες δεν είναι οι
διαδικασίες του ΠΕ Π, είναι πολύ πιο ελαστικές. ∆ηλαδή ούτε τη µάνα µας
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και τον πατέρα µας ζητάµε από άποψη µελετών, τα έχουµε απλοποιήσει
λιγάκι τα πράγµατα.
∆υστυχώς όπως είπα προηγουµένως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα
έργα είναι η ΤΥ∆Κ και προϊσταµένη αρχή ο ∆ήµος. Πολλοί ∆ήµοι, όπως
φαίνεται και από τους πίνακες που σας µοίρασε ο συνάδελφος
ο
ο
Καπετανάκης, στο 4 έτος του προγράµµατος.., είµαστε στο 4 έτος του
προγράµµατος, δηλαδή µένει ακόµα το ’08 και το ’09, έχουν απορροφήσει
µηδέν τα εκατό.
Αυτό νοµίζω ότι είναι λυπηρό και αν θέλετε να σας διαβάσω τους
∆ήµους που έχουνε...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αξίζει το κόπο.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Στο 35% π.χ. υπάρχει ο ∆ήµος Επισκοπής, υπάρχει ο
∆ήµος Μοιρών, ο ∆ήµος Τυµπακίου, ο ∆ήµος Τεµένους, συγνώµη αυτά τα
στοιχεία – µην παρεξηγηθώ – είναι πριν από ένα µήνα, υπάρχει
πιθανότητα τώρα να µην είναι στο µηδέν να είναι στο 5. ∆ήµος Τεµένους,
∆ήµος Μακρύ Γιαλού, ∆ήµος Οροπεδίου Λασιθίου, ∆ήµος Σητείας, ∆ήµος
Βάµου, βλέπετε Σητείας έχει τεχνική υπηρεσία, ∆ήµος Θερίσου, ∆ήµος
Καντάνου, ∆ήµος Μηθύµνης και η Κοινότητα Γαύδου.
∆ηλαδή από
αυτούς όλους τους ∆ήµους το µόνο που θα µπορούσα έτσι να
δικαιολογήσω είναι η κοινότητα Γαύδου η οποία µπορεί να µην έχει
µηχανικό, να µην έχει ετούτο, να µην έχει το άλλο.
Και ∆ήµοι µεγάλοι π.χ. ο ∆ήµος Αρκαλοχωρίου έχει µια
απορρόφηση 2,05%, και πολλά άλλα, όποιος θέλει τα στοιχεία υπάρχουνε
κ.λ.π.
Επίσης στο 45% έχουµε δυο ∆ήµους πάλι και εκεί που έχουνε
µηδέν τοις εκατό και ο µεγαλύτερος σε απορρόφηση είναι στο Ρέθυµνο
ένας ∆ήµος, ο ∆ήµος Λάµπης µε απορρόφηση 72%.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ είναι, για να προλάβω
ίσως
κάποια
ερώτηση,
είναι
γιατί
υπάρχει
αυτή
η
χαµηλή
απορροφητικότητα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εύλογη δεν είναι; Συγνώµη.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Ε ύλογη, εύλογη, γι’ αυτό τη θέτουµε και εµείς µήπως
µπορούµε να κάνουµε κάτι µη χαθούν τα λεφτά.
Επειδή σας ξαναείπα ότι οι διαδικασίες είναι αρκετά εύκολες, αυτό
δεν το κατηγορεί κανείς να πει π.χ. ότι έχουµε µια διαδικασία και ζητάται
η µελέτη να έχει ετούτο, να έχει το άλλο κ.λ.π. Η µόνη εξήγηση που
τυχόν δίνω εγώ και τη δίνουνε και άλλοι είναι, επειδή του χρόνου είναι
έτος εκλογών για τους ∆ήµους, µήπως θέλουνε να αφήσουνε όλα τα έργα
προς το τέλος. Ε ίναι µια εξήγηση, την οποία βέβαια δεν την υιοθετώ,
λέω τι ακούγεται.
Άλλη εξήγηση είναι ότι αλλάξανε ορισµένοι ∆ήµοι, σας είπα ότι για
να µπει ένα έργο στο πρόγραµµα ΘΗΣΕΑ Σ, εάν δεν έχει οριστική ένταξη
µπορεί να το αλλάξει ο ∆ήµος.
Αρκετοί ∆ήµαρχοι λοιπόν µε τις
τελευταίες εκλογές που βγήκανε αλλάξανε όλα τα έργα ή τα περισσότερα
έργα, αυτό έχει µια καθυστέρηση. Εµείς για να τους βοηθήσουµε µέχρι
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και το 2009, τις πιστώσεις του 2009 µπορούνε να τις απορροφήσουνε
από τώρα, δηλαδή τους έχουµε ελεύθερα να απορροφήσουνε όλα τα
χρήµατα.
Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ πολύ και ότι
ερωτήσεις θέλει κάποιος... (αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν είναι γραµµένοι Ορφανός,
Τρουλλινός, Καραβελάκης, Κ λάδος, Ποβάσκη, Κασαπάκης, άλλος;
∆ολαψάκης, Βαϊλάκης, άλλος; Θα κλείσει..., Φανουράκης, άλλος; Λοιπόν
ξαναδιαβάζω τον κατάλογο, Ορφανός, Τρουλλινός, Καραβελάκης,
Κλάδος, Ποβάσκη, Κ ασαπάκης, ∆ολαψάκης, Βαϊλάκης Φανουράκης,
έκλεισε ο κατάλογος. Ο συνάδελφος Ορφανός στο βήµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
συνάδελφος Τρουλλινός, στο βήµα.

Α ποσύρεις;

Παραιτείσαι.

Ο

ΤΡ ΟΥΛΛ ΙΝΟΣ: Ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είµαστε τώρα.

Ερώτηση στο βήµα, µα ερωτήσεις

ΤΡ ΟΥΛΛ ΙΝΟΣ: Εγώ παρά το ότι ο συνάδελφος Καπετανάκος µας έδωσε
µια εξήγηση, µας είπε δηλαδή ότι οι διαδικασίες είναι πολύ πιο εύκολες
και µας έδωσε και µια επαρκή εξήγηση λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει
ίσως είναι έτος εκλογών το επόµενο, βλέπω κατ’ αρχήν ότι υπάρχουνε
µεγάλες διαφορές ανάµεσα στο 35 και στο 45, στο 45 υπάρχει µια
τεράστια απορροφητικότητα, µια µεγάλη, πολύ µεγάλη απορροφητικότητα,
στο 35 δεν υπάρχει. Μήπως, εγώ επιµένω, µήπως εν πάση περιπτώσει
τα προαπαιτούµενα είναι τέτοια και τόσα που δεν επιτρέπουνε µε τις
ισχνές υπηρεσίες που έχουνε να τα φτιάξουνε;
Γιατί π.χ., να κάνω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για να γίνει
κατανοητό, µέρος της δαπάνης του ΘΗΣΕΑ µπορεί να είναι και η µελέτη
ωρίµανσης του έργου;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
επανέρχεται.

Λοιπόν,

ο

συνάδελφος

Ορφανός

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Να κάνω την ερώτηση που ήθελα για να µην απασχολήσω
στην τοποθέτηση µου.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, που είναι και διαδικαστικό αλλά και
ουσιαστικό, ο συνάδελφος Κ απετανάκης έκανε την ερώτηση από την
πλευρά της ∆Κ Μ, ο κ. Καπετανάκος έκανε την επεξήγηση υπηρεσιακά, ως
υπηρεσιακός της Περιφέρειας. Ποιος απόψε..., επειδή εγώ θέλω στην
τοποθέτηση µου να τοποθετηθώ και πολιτικά σε ορισµένα ζητήµατα,
ποιος από την πλευρά της ∆ΚΜ απόψε θα υπερασπιστεί αυτή την
τοποθέτηση της ∆Κ Μ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Α υτή τη στιγµή υπάρχουν τέσσερα
άτοµα, όποιος κρίνει ότι µπορεί να..., πέντε άτοµα ναι, θέλει να
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τοποθετηθεί, θα τοποθετηθεί, αν όχι, δεν θα τοποθετηθεί κανένας, θα τα
διαβάσετε στα πρακτικά και τελείωσε.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Καραβελάκης.

Ε ντάξει.

Λοιπόν,

ο

συνάδελφος

ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Την αρχική ερώτηση που είχα να κάνω µάλλον ο κ.
Καπετανάκος την απάντησε, εκτιµώ ότι έτσι µάλλον θα πρέπει να είναι
όσον αφορά τις εκλογές, απλά πριν πάρει το Τ.Ε.Ε . θέση µπορείτε να
µας ενηµερώσετε εσείς σαν ∆ιαχειριστική Αρχή, οι ∆ήµαρχοι είτε σε
επίπεδο ΤΕ∆Κ – είτε συνολικά έχουν ενηµερωθεί για τον τρόπο µε τον
οποίο γίνεται αυτό το έργο; Ξέρουνε δηλαδή την απλότητα ή εν πάση
περιπτώσει την ελαστικότητα αυτού του προγράµµατος και συνεχίζουνε
να λένε όχι; Γιατί µου κάνει εντύπωση, µου έκανε εµένα εντύπωση
δηλαδή ο ∆ήµος Σητείας µε µια οργανωµένη τεχνική υπηρεσία και να έχει
0% απορροφητικότητα, αυτό ήθελα να ξέρω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ λάδος.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: ∆ύο ερωτήσεις, η µία είναι συνέχεια της ερώτησης του Στέλιου
του Ορφανού. Στο πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ στα 193 συν το 20% τι ποσοστό
είναι..., τι ποσό είναι για µελέτες, γιατί ξέρω ότι υπάρχει µεγάλο ποσοστό
για µελέτες και µάλιστα δεν έχουµε και απορρόφηση εκεί, µία
συγκεκριµένη ερώτηση πολύ σηµαντική. Του Τρουλλινού, συγνώµη, ο
Τρουλλινός το είπε, συγνώµη ο Τρουλλινός ο Γιώργος.
Και δεύτερον, υπάρχουν ορισµένες οφειλές, δεν είναι πολλές, αλλά
υπάρχουνε αρκετές οφειλές από το Ε ΠΤΑ. Κοιτάξτε ορισµένα έργα..., το
ΕΠΤΑ έληγε 31/12/2006, ορισµένοι συνάδελφοι είχανε κάποια έργα των
οποίων η προθεσµία έληγε µε την προθεσµία του ΕΠΤΑ , ήταν αδύνατον
λοιπόν ξέρω ‘γω να υποβληθεί ο λογαριασµός και να πληρωθεί, γιατί τα
χρέη του ΕΠΤΑ δεν µεταφέρονται στο ΘΗΣΕΑ;
∆ηλαδή υπάρχουνε
συνάδελφοι που είναι απλήρωτοι κάτι χρόνια ας πούµε.
Λοιπόν το
δεύτερο ερώτηµα είναι αυτό, γιατί δεν µεταφέρονται τα χρέη του ΕΠΤΑ
στο ΘΗΣΕΑ από τους ∆ήµους ας το πούµε ή σε συνεργασία µε την
Περιφέρεια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα ήθελα να κάνω
την εξής ερώτηση, υπάρχει η δυνατότητα τροποποιήσεως, και από ποιον
εξαρτάται, της κατανοµής αυτής στους ∆ήµους ούτως ώστε να
απορροφηθούν όλα αυτά τα λεφτά ή είναι τελειωµένη υπόθεση ότι αυτά τα
λεφτά ανήκουν σε κάθε ∆ήµο και αν δεν τα απορροφήσει θα χαθούν;
Μπορεί να τα πάρει η Περιφέρεια, όχι να αποποιηθεί ο ∆ήµος, γιατί
κανένας δεν θα αποποιηθεί, η Περιφέρεια έχει τη νοµική δυνατότητα να
κάνει µια νέα κατανοµή κατά την κρίση της για να απορροφηθούν αυτά τα
χρήµατα να µην πάνε χαµένα; Ο συνάδελφος Κασαπάκης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στο βήµα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καθυστερούµε.

Όχι,

εδώ,

εδώ

σταµάτα

να

µην

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το πρόβληµα είναι ότι αυτή τη στιγµή ένας που θα άκουγε
απ’ έξω λέει, είναι δυνατόν οι ∆ήµοι να µη θέλουνε να κάνουν έργο;
Οπότε το δικό µου το ερώτηµα είναι, µήπως και οι ∆ήµοι, οι ίδιοι οι ∆ήµοι
πρέπει να βάλουνε κάποια χρήµατα, κάποιο ποσοστό, και έτσι οι ∆ήµοι
λένε αφού δεν έχουµε εµείς λεφτά δεν µπορούµε να κάνουµε αυτά τα
έργα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Α πό ‘κει και ύστερα είναι γνώστες και οι ίδιοι οι πολίτες
των ∆ήµων αυτών ότι ο ∆ήµος τους ή ο ∆ήµαρχος τους αρνείται να κάνει
αυτή την απορρόφηση; Α υτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος ∆ολαψάκης.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Α π’ ότι παρακολούθησα από τους συνάδελφους το κύριο
ερώτηµα είναι το θέµα των µελετών, εκεί θα σταµατήσω για λίγο γιατί τα
ποσοστά αγαπητέ κύριε συνάδελφε Νίκο, τα ποσοστά για τις επιλέξιµες
δαπάνες των µελετών δεν είναι γνωστά στους ∆ήµους.
Αυτή τη στιγµή έχοντας επαφή µε πάρα πολλούς ∆ήµους του
Ηρακλείου αλλά και του Λασιθίου, πληθώρα µελετών που προτείνουνε να
µπούνε στο ΘΗΣΕΑ και προσπαθούνε να αλλάξουν τα αρχικά τους
πλάνα, την προένταξη, µε µοναδικό σκοπό ότι όλες οι µελέτες θα
καλυφτούν σαν υποέργα µέσα στην αρχική τους πρόταση. Αυτό θα ήθελα
µια απάντηση αν µπορεί να ισχύσει.
Και ένα τελευταίο για να βοηθήσω το Τ.Ε .Ε., αλλά και όχι µόνο το
Τ.Ε .Ε ., στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να κινητοποιηθούνε όλες οι
υπηρεσίες και να γίνει πραγµατικά κατανοητό αυτό που είπατε στην αρχή
ότι δεν είναι οι διαδικασίες του ΠΕ Π, είναι διαδικασίες τις οποίες
µπορούνε να καλύψουµε από το πλάνο των έργων που έχουνε βάλει για
την επόµενη πενταετία πάνω από το 30%, µε πολύ εύκολη διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Β αϊλάκης.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Α , συγνώµη και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Ζητώ συγνώµη, αυτό που ειπώθηκε προηγουµένως για
την ανακατανοµή, υπάρχει ένα dead line, µια καθοριστική ηµεροµηνία,
στην οποία θα γίνει η ανακατανοµή και θα ανακοινωθεί προς τους ∆ήµους
να µπορούνε να υποβάλουνε καινούργια προγράµµατα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Β αϊλάκης.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Λοιπόν βασικά µε κάλυψε, κυρίως ο συνάδελφος ο Κ λάδος,
αλλά θα επανέλθω εγώ. Το ερώτηµα µου Νίκο είναι το εξής, υπάρχουν
µελέτες και σε τι ποσοστό, νοµίζω το ρώτησε το ίδιο ο Αλέκος, και αν
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αυτές οι µελέτες χωρίζονται µε τη λογική του 35 – 45 σε οδοποιία, γιατί
είπες ότι στο 35 δεν µπαίνει οδοποιία ενώ στο 45 µπαίνουνε τα πάντα.
Εάν αυτό συµβαίνει και για τις µελέτες, το ίδιο πράγµα, και σε τι ποσοστό
είναι όλα αυτά ας πούµε. ∆ηλαδή όταν λέµε 35 – 45 είναι όλα ένα
µπλάστρι ας πούµε ή έχει ξεχωριστεί τι είναι για µελέτες, τι είναι για
έργα;
Με το Ε ΠΤΑ ήθελα και εγώ να επανέλθω, διότι πραγµατικά εκεί ενώ
βλέπω ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα θα µπορούσε να υπάρξει αν
κονδύλια που είναι στο Ε ΠΤΑ και έχουν παραµείνει και δεν έχουν
πληρωθεί, θα µπαίνανε, θα µπορούσε να γίνει απορροφητικότητα, δηλαδή
τι γίνεται µε το Ε ΠΤΑ;
Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, σχετικά µ’ αυτό που είπες
για την κατανοµή του ’09, δηλαδή κάποιος ∆ήµος τώρα εάν αυτή τη
στιγµή έρθει ένας λογαριασµός από ένα ∆ήµο ο οποίος καλύπτει τα
υπόλοιπα του ’08 µπορεί να ισχύσει και του ’09 από τώρα;
Ο
οποιοσδήποτε ∆ήµος;
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Μπορεί.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Αυτό είναι καλό, αυτά.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανουράκης.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Μας είπατε ότι το πρόγραµµα ήτανε 2004 – 2009, ήθελα
να ρωτήσω πότε εγκρίθηκε..., πότε θεωρήθηκαν τα έργα ποια είναι
ενταγµένα, πότε δηλαδή εγκρίθηκε το πρόγραµµα αυτό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Σταµατάκης.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ή θελα να ρωτήσω για το Ε ΠΤΑ, αλλά καλύφτηκα από
τον Α λέκο τον Κ λάδο και το Γιάννη το Βαϊλάκη. Να βάλω µια άλλη
ερώτηση, επειδή στην εισήγηση της ∆ΚΜ, αλλά και σ’ αυτά που µας είπε
ο συνάδελφος Καπετανάκος ζητάται η βοήθεια του Τ.Ε.Ε. και εκ µέρους
της Περιφέρειας δηλαδή, στο να φανεί µεγαλύτερη η απορρόφηση, αν
έχουνε σκεφτεί κάποιο τρόπο που µπορεί το Τ.Ε.Ε. να βοηθήσει στην
κατεύθυνση αυτή να µας τον προτείνουν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
το λόγο.

Λοιπόν, συνάδελφε Καπετανάκο έχεις

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Έχω γράψει, σύµφωνα µε τις ερωτήσεις, µπορεί οι
ερωτήσεις να είναι δυο – τρεις οι ίδιες, ο συνάδελφος Τρουλλινός είπε το
35 έχει µικρή απορρόφηση το 45 µεγαλύτερη, ναι διότι άρχισε, έχετε
δίκιο, άρχισε αργότερα το 35%, άρχισε λίγο αργότερα, δηλαδή πρώτα
άρχισε το 45 και µετά το 35.
Επίσης ένα ερώτηµα αν είναι και η µελέτη µέσα, µπορεί να είναι και
η µελέτη.
Καραβελάκης ο συνάδελφος, απαντάω ότι η διαδικασία είναι πολύ
απλή και την ξέρουνε σαφώς και οι ∆ήµαρχοι, αλλά θα το πω µετά.
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Ο συνάδελφος ο Κ λάδος, σαφώς µπορούνε οι µελέτες να µπούνε
σαν υποπρόγραµµα, µπαίνει η µελέτη. Η άποψη, επειδή κουβεντιάζω µε
όλους τους ∆ηµάρχους σε όλη την Κ ρήτη, αυτοί δεν θέλουνε µελέτες µε
την έννοια την εξής, δεν ξέρω, συνάδελφος µηχανικός είµαι και ίσως δεν
θα έπρεπε να το πω αυτό αλλά θα πω και την προσωπική µου άποψη, µε
αυτό που γίνεται τώρα µε τον Υπουργό ∆ηµοσίων Έ ργων, µε τη
διαδικασία που έχει, καθυστερεί πολύ η µελέτη.
Ένας ∆ήµαρχος λοιπόν σου λέει εγώ θέλω να απορροφήσω τα
λεφτά µου, αν κάνω µελέτη χάθηκα. Κάτι που κάνουνε οι ∆ήµαρχοι το
οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι και το καλύτερο, σπάνε τις µελέτες τους.
∆ηλαδή θέλουνε να κάνουνε ένα βιολογικό σε ένα ∆ήµο και κάνουνε
τοπογραφικό στην Κοινότητα τάδε, τοπογραφικό στην Κ οινότητα τάδε,
αποτύπωση εδώ και αποτύπωση εκεί πέρα και το κάνουνε για να
µπορούνε να κάνουνε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. ∆εν
συµφωνούµε σ’ αυτά αλλά δεν µπορούµε και να επέµβουµε, αυτό θα
ήθελα να πω, διότι δεν µπορούµε να επέµβουµε. Η διαδικασία..., ότι
προτείνει ο ∆ήµαρχος είµαστε υποχρεωµένοι αν είναι σύµφωνα µε τις...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: ∆εν είναι παράνοµη. Ετέθηκε από άλλο συνάδελφο,
εκτός από τον κ. Κ λάδο, από το συνάδελφο Κλάδο για το ΕΠΤΑ, όπως
σωστά είπες το Ε ΠΤΑ τελείωνε το 2006.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Μπράβο, λοιπόν από ‘δω και πέρα επειδή έχουµε
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ:
πολλά τέτοια παραδείγµατα µπορεί να το βάλει ο ∆ήµος, πως θα
πληρωθεί όµως µετά; Αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ, πως θα πληρωθεί,
διότι θα είναι...
ΚΛΑ∆ ΟΣ: Πιστοποιηµένοι λογαριασµοί.
Εµείς στο ΘΗΣΕΑ θέλουµε καινούργιο έργο.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ:
Υπάρχει..., και διάφοροι ∆ήµοι προσπαθούνε να πάρουνε χρήµατα από το
20% για να το κάνουν αυτό, εµείς δεν λέµε πάλι όχι, δεν ξέρω όµως ποια
είναι η διαδικασία.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Θα σας το πω µετά.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Ναι, οι ∆ήµοι δεν θέλουν να χάσουν τα 100 ευρώ που
έχουνε. Έ χουµε όµως ζητήσει σε περιπτώσεις, σε όλους τους νοµούς,
χρήµατα από το 20% τα οποία 20% έχουν έρθει και δεν µπορούν να
κάνουν τη διαδικασία µετά να είναι νόµιµο διότι το έργο έχει γίνει, ο
Επίτροπος δεν πληρώνει, έχει διάφορες διαδικασίες, εκεί δηλαδή
σκοντάφτουµε, εµείς δεν έχουµε αντίρρηση.
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Τώρα όσον αφορά το 20% που είπε ο συνάδελφος, ίσως επειδή δεν
το κατάλαβε ο συνάδελφος Βαϊλάκης, θα έλεγα το εξής, ότι το 20%
µπορεί να πάει σε οποιοδήποτε µε κάποια διαδικασία, έγγραφο του
Περιφερειάρχη και µοιράζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
πάει τα λεφτά κατ’ ευθείαν στο ∆ήµο, µε µια διαδικασία απλή.
∆ηλαδή να πω ένα απλό παράδειγµα, το πολιτιστικό του ∆ηµάρχου
Ηρακλείου τα 4 εκατοµµύρια...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Του ∆ήµου Ηρακλείου, µε συγχωρείς, ανακαλώ, του
∆ήµου Ηρακλείου...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
Πάλι έκανα το λάθος, του ∆ήµου Ηρακλείου, τα 4
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ:
εκατοµµύρια είναι από το 20%.
Τα σφαγεία στον Κουλούκωνα 2
εκατοµµύρια είναι από το 20% και πολλά άλλα έργα τέτοια, πάρα πολλά
έργα, και εδώ στο Ηράκλειο κ.λ.π., µικρότερα.
Τα διαδηµοτικά, το 8% που έλεγα προηγουµένως, έχουν δοθεί 5,5
εκατοµµύρια στα σκουπίδια του ∆ήµου Ηρακλείου, 5,5 εκατοµµύρια είναι
στα σκουπίδια του ∆ήµου Ηρακλείου.
Ο συνάδελφος Ποβάσκη είπε αν µπορεί να αλλάξει η κατανοµή, όχι
δεν µπορεί να αλλάξει η κατανοµή, η κατανοµή είναι αυτή, τα λεφτά είναι
αυτά, εάν φτάσει η ώρα και δεν γίνει παράταση στο πρόγραµµα, που είναι
σαφές νωρίς από τώρα, θα χαθούν τα λεφτά, να το πούµε έτσι ευθέως,
θα χαθούν τα λεφτά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
∆ήµους;

∆ηλαδή τα αδιάθετα δεν µπορεί να πάνε σε άλλους

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Όχι, ανακατανοµή από τον ένα ∆ήµο
µπορούν να πάνε, ό,τι λεφτά πήρανε οι ∆ήµοι πήρανε,
κατανοµή ας πούµε σε οποιονδήποτε ∆ήµο είναι ∆ήµος
από το 35% – 1.708.428,30€. ∆ηλαδή θέλω να πω ότι
αλλάξει.

στον άλλο δεν
και αν δεις η
Α ρκαλοχωρίου
δεν µπορεί να

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Με αυτεπιστασία άµα ήταν όµως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βοηθήστε τη διαδικασία συνάδελφοι.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Κασαπάκης είπε αν δίνει ποσοστό ο
∆ήµος, ούτε 1 ευρώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και τι διάολο δεν τα κάνουνε...
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Ούτε 1 ευρώ.
Ο συνάδελφος ∆ολαψάκης, τα ποσοστά µελετών, δεν υπάρχει
ποσοστά µελετών, µπορεί να βάλει ότι µελέτες θέλει, ό,τι θέλει.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
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ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Όχι, ό,τι θέλει, θέλει να βάλει όλα µελέτες, θα βάλει
όλα µελέτες, εµείς τα εγκρίνουµε.
Επίσης, αυτό το οποίο το απάντησα νοµίζω προηγουµένως στο
υποέργο..., µπορεί να µπει ένα υποέργο, ένα έργο..., ένας βιολογικός
καθαρισµός µελέτη – υποέργο, κατασκευή – έργο. Η άποψη µόνο είναι
ότι δεν τα βάζουνε διότι δεν προλαβαίνουνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Ο συνάδελφος Βαϊλάκης...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βαϊλάκη, Σενετάκη, Κ ολυβάκη.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Νοµίζω απάντησα είναι ότι, δεν υπάρχουν ποσοστά
στις µελέτες, ό,τι µελέτες θέλουνε µπορούνε να τις βάλουνε.
Ο συνάδελφος Φανουράκης, πότε ξεκίνησε το πρόγραµµα, περί το
Σεπτέµβριο του 2004. Όχι ακριβώς τον Ιανουάριο, Σεπτέµβριο. Συγνώµη
δεν πρόλαβα να γράψω την ερώτηση του συναδέλφου Σταµατάκη.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:
Ποια η πρόταση προς το
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)

Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ....,

(δεν

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Α, ναι, ναι, εµείς δεν έχουµε πρόταση, δεν έχουµε
πρόταση, απλώς δηµοσιοποιήσαµε τα στοιχεία µήπως...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ξυπνήσει κανείς.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ:
...µήπως κυνηγάνε το ∆ήµαρχο..., εγώ δηλαδή αν
ήµουνα δηµότης Γαζίου θα κυνηγούσα το ∆ήµαρχο, ο οποίος ∆ήµος
Γαζίου έχει µια απορρόφηση 5%.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Να βάλω και κάτι άλλο πριν τελειώσεις, αν υπάρχει µία
(...) απόφαση που να λέει ότι οι οφειλές του Ε ΠΤΑ µεταφέρονται στο
ΘΗΣΕΑ, θα υπάρξει πρόβληµα πληρωµής από τον Ε πίτροπο;
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ:
Επίτροπος είναι...

Α υτό δεν το ξέρω, δεν µπορώ να απαντήσω, ο

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:
Ε ίναι πολιτικό δηλαδή το θέµα ή δεν είναι;
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)

(∆εν

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Ο Επίτροπος είναι Ε πίτροπος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν οι ερωτήσεις τελείωσαν.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Η διαδικασία λέω, η διαδικασία είναι χρονοβόρα δεν
είπα δύσκολη, χρονοβόρα. ∆ηλαδή λένε οι ∆ήµαρχοι ότι αν βάλω µια
µελέτη, µέχρι να µου την εγκρίνετε, να τη φτιάξει κάποιος, να τη
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δηµοπρατήσει, να την προκηρύξω, να φτιαχτεί η µελέτη κ.λ.π. όλοι
ξέρουµε ότι έχει µια διαδικασία και λέει ο ∆ήµαρχος δεν προλαβαίνει.
Εµείς είµαστε υπέρ των µελετών, µακάρι να βάλουν όλες τις
µελέτες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οι ερωτήσεις τελείωσαν. ∆εν κατάλαβε
την ερώτηση, ένα λεπτό συνάδελφε Κ απετανάκο. Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: ∆εν ακούω, συγνώµη δεν ακούω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Σταµατάκη, δεν ακούµε.

∆εν

ακούµε

τίποτα

συνάδελφοι,

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Αµέσως, έγινε η κατανοµή και αµέσως το δώσαµε. Ο
κάθε ∆ήµος δηλαδή ξέρει πόσα λεφτά θα πάρει και µάλιστα ξέρει ότι
µπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αυτό είναι το κυριότερο, δεν επεµβαίνουµε
καθόλου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Μια διευκρίνιση, οι πόροι από πού έρχονται;
κοινοτικοί..., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)

Ε ίναι

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Κοινοτικοί είναι οι περισσότεροι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΟΣ: Χάνονται.
Ανοίγει κατάλογος τοποθετήσεων,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ορφανός, Κολυβάκης, Κ λάδος, άλλος τοποθέτηση; Α γαπάκης, άλλος;
Λοιπόν σας διαβάζω τον κατάλογο, Ορφανός, Κ ολυβάκης, Κ λάδος,
Αγαπάκης, Κασαπάκης, Σφακιανάκη και έκλεισε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και Μπριλάκις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και Μπριλάκις; Σφακιανάκη είπα.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πρόσκληση θέλετε.

Μα γιατί δεν το σηκώνετε;

Ε ιδική

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ναι εντάξει.
Λοιπόν συνάδελφοι ο
κατάλογος
έκλεισε,
Ορφανός,
Κ ολυβάκης,
Κλάδος,
Αγαπάκης,
Κασαπάκης, Σφακιανάκη, Μπριλάκης, Τρουλλινός.
Χρόνο 4 λεπτά ο
καθένας.
Θέλω να πω το εξής, να απαντήσω, επειδή εγώ διάβασα την
εισήγηση, η εισήγηση όπως σας τη διάβασα λέει, προτείνουµε λοιπόν να
αποφασίσουµε τη σύνταξη επιστολής όπου θα περιλαµβάνονται το πρώτο
και το δεύτερο, το άλφα και το βήτα, την έχετε στα χέρια σας, αυτή είναι η
πρόταση. Υπάρχει πρόταση να απευθυνθεί ερώτηµα στους ∆ήµους.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι ερώτηµα, όχι ερώτηµα, δεν λέει ερώτηµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
πρότασης...

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Όχι,

την

άµεση

εκπόνηση

της

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε Ορφανέ έχεις το λόγο.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Πρόεδρε, να κάνω χρήση ενός δίλεπτου λόγω εκπροσώπου
παρατάξεως εντάξει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι ο ειδικός οµιλητής της..., αλλά δεν
υπάρχει άλλος. Συνάδελφοι έχετε υπόψη σας για τους ειδικούς οµιλητές.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Λοιπόν, όπως θέτει την ενηµέρωση η ∆Κ Μ και µε τις
διευκρινίσεις του κ. Κ απετανάκου, θεωρώ ότι η ενηµέρωση που έχει το
Σώµα είναι αποσπασµατική και όχι πλήρης, έτσι ώστε να δηµιουργείται η
εντύπωση ότι φταίνε οι ∆ήµοι γι’ αυτό έγιναν και οι αντίστοιχες ερωτήσεις
και κατά συνέπεια να καταλήγουµε σε προτάσεις του στυλ να κάνουµε
συστάσεις ή να στείλουµε επιστολές στους ∆ήµους, γιατί θεωρώ ότι αυτή
η ενηµέρωση που κάνει η ∆ΚΜ είναι παραπλανητική και δεν συµφωνώ µε
τον τρόπο που θέτει το ζήτηµα.
∆ιαφωνούµε δηλαδή, ως παράταξη
διαφωνούµε µε τον τρόπο που θέτει το ζήτηµα.
Και νοµίζω ότι οι αποσπασµατικές ενηµερώσεις δεν διευκολύνουνε
την ενηµέρωση του Σώµατος και είµαστε ένα Σώµα υποτίθεται υπεύθυνων
τεχνικών που θα έπρεπε να έχει όχι άγνοια αλλά γνώση των ζητηµάτων,
και εδώ είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα που κατ’ εξοχήν θα έπρεπε να
έχουµε γνώση, κατά συνέπεια όλοι θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώση του
θέµατος.
Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι το να λέµε ότι υπάρχει ένα
πρόγραµµα αναπτυξιακό µε 193 εκατοµµύρια για την Κ ρήτη έτσι όπως
τίθεται, το οποίο έχει απορροφητικότητα πάρα πολύ πίσω, και
χρησιµοποιούν και εκφράσεις του στυλ «θα χαθούν τα λεφτά εάν δεν
απορροφηθούνε», δεν είναι σωστό, δεν δίνει την πραγµατική διάσταση
του προγράµµατος.
Η πραγµατική διάσταση αγαπητοί συνάδελφοι είναι η εξής, για να
ξέρουµε δηλαδή και ορισµένα από τα τρέχοντα στην Αυτοδιοίκηση και
είναι ένα κατ’ εξοχήν πολιτικό θέµα.
Την ιδέα τέτοιου είδους
προγραµµάτων την είχε η προηγούµενη Κ υβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Όταν
πριν από κάµποσα χρόνια, 10 χρόνια ξεκινούσε τον Καποδίστρια, δηλαδή
τις συνενώσεις των Κ οινοτήτων σε ∆ήµους αν θυµάστε είχε θεσπίσει τη
λεγόµενη προίκα του Καποδίστρια, δηλαδή τι είχε κάνει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ; Είχε παρακρατήσει πόρους της Α υτοδιοίκησης, λεφτά δηλαδή
των ∆ήµων απ’ αυτά που µαζεύει ο κρατικός προϋπολογισµός για να τα
δώσει στους ∆ήµους, δεν τα έδωσε το ΠΑ ΣΟΚ στους ∆ήµους, είπε όµως
ότι όποιες κοινότητες και ∆ήµοι εθελοντικά προχωρήσουνε σε συνενώσεις
θα πάρουνε ένα µέρος απ’ αυτή την προίκα.
∆ηλαδή προίκισε η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ µε λεφτά των ∆ήµων τους
∆ήµους, µε λεφτά των ∆ήµων. ∆εν ήταν δηλαδή λεφτά του δηµοσίου, δεν
ήταν των δηµοσίων επενδύσεων. Προχώρησε όπως προχώρησε και µε
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προβλήµατα, αυτό το ΕΤΠΑ το προηγούµενο..., το ΕΠΤΑ το
προηγούµενο, είχε και Ε ΤΠΑ, το ΕΠΤΑ προχώρησε µε προβλήµατα.
Ήρθε λοιπόν η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2004 και στην
ουσία την ίδια τακτική, δηλαδή ένα πρόγραµµα που παρακρατεί πόρους
της Αυτοδιοίκησης, θεσµοθετηµένους πόρους της Αυτοδιοίκησης, και δεν
τους αποδίδει αλλά τους οµαδοποιεί σε κάποιο πρόγραµµα και λέει αυτό
το πρόγραµµα θα το δώσω µε κάποιους όρους στους δικαιούχους, στους
∆ήµους δηλαδή, αυτό έκανε η Κ υβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
∆ηλαδή τι θέλω να πω; Αυτά δεν είναι λεφτά του δηµοσίου, είναι
λεφτά των ∆ήµων, είναι λεφτά των ∆ήµων και όταν φτάνουµε ακόµα και
σε ορολογία της µορφής, κινδυνεύουνε να χαθούνε, δηλαδή από πού θα
χαθούνε από το δικαιούχο;
Από το δικαιούχο;
Τίνος είναι, της
Κυβέρνησης του δηµοσίου; Ε ίναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο ότι αυτά
τα λεφτά είναι της Αυτοδιοίκησης, είναι των ∆ήµων, δεν µπορεί καν να
υπάρχει στην ορολογία, όταν χρησιµοποιούµε δηλαδή..., όταν αναλύουµε
αυτό το πρόγραµµα την ορολογία «θα χαθούνε», θα χαθούνε από το
δικαιούχο δηλαδή λέµε. ∆εν είναι κοινοτικά, δεν είναι κοινοτικά, είναι
λεφτά της Αυτοδιοίκησης, δεν είναι όπως είναι το ΠΕΠ, ο κ. Κ απετανάκος
µίλησε για κάποια λεφτά του ΠΕΠ που είναι κοινοτικά, εδώ στο ΘΗΣΕΑ
όπως και στο προηγούµενο το Ε ΠΤΑ δεν είναι κοινοτικά, είναι της
Αυτοδιοίκησης από τους θεσµοθετηµένους ξανάλεω πόρους, µε κάποια
µικρή συµβολή του δηµοσίου.
Ο ΘΗΣΕΑ Σ λέει ότι κάπου το 30% , δεν θυµάµαι ακριβώς το
ποσοστό συµµετοχής µας, µπορεί να µας το πει ο κ. Καπετανάκος, της
χρηµατοδότησης θα είναι από τις δηµόσιες επενδύσεις, ένα µικρό
ποσοστό. ∆εν µιλάω για το 35 και 40 τα δύο υποπρογράµµατα που είπε,
όχι δεν έχει να κάνει αυτό που λέω τώρα, νοµίζω ότι ήταν κάπου το 26%
για να ξεφύγω από το 35 και 45, των πόρων του ΘΗΣΕΑ θα τα δώσει το
κράτος από τις δηµόσιες επενδύσεις, δεν υπάρχουν κοινοτικά λεφτά εδώ
µέσα για να χαθούνε.
Και για να σας πω λίγο, για να έχετε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα,
από τους θεσµοθετηµένους πόρους που συγκεντρώνει µέσα από τη
φορολογία, τις διάφορες φορολογίες το κράτος για να δώσει στην
Αυτοδιοίκηση, για να αποδώσει µάλλον γιατί είναι λεφτά της
Αυτοδιοίκησης το δηµόσιο, το κράτος µε τρεις τρόπους δίνει στην
Αυτοδιοίκηση.
Το πρώτο είναι οι κεντρικοί, δεν κάνω µεγάλη αναφορά για να µη
φάω και το χρόνο, το πρώτο είναι οι Κ εντρικοί Α υτοτελείς Πόροι. Αυτοί
που δίνονται δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισµό µε λεφτά της
Αυτοδιοίκησης στους ∆ήµους για να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες.
Το δεύτερο είναι η ΣΑΤΑ , η ΣΑ ΤΑ δεν είναι Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, είναι επίσης λεφτά της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή είναι η
συλλογική απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ε ίναι λεφτά που τα κρατάει
δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών για να τα αποδώσει και τα αποδίδει µε
τη διαδικασία της ΣΑ ΤΑ , όπου δηλαδή µε βάση κάποια κριτήρια λέει σε
κάποιες Νοµαρχίες να αυτά µοιράστε στους ∆ήµους του νοµού σας και τα
µοιράζουνε µε κάποια κριτήρια, είναι λεφτά της Αυτοδιοίκησης.
Ο τρίτος είναι ο ΘΗΣΕΑ Σ, πρώην ΕΠΤΑ τώρα ΘΗΣΕΑΣ, που και
αυτά είναι λεφτά της Α υτοδιοίκησης, όπου κρατάει λοιπόν από τους
πόρους που µαζεύει το κράτος ένα ποσό και λέει σε όλη την Ε λλάδα αυτά
θα πάρει η Αυτοδιοίκηση, µε κάποιους όρους όµως, οι δικαιούχοι δηλαδή
θα πάρουν τα λεφτά τους µε κάποιους όρους και προϋποθέσεις, εύκολες
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διαδικασίες που λέει ο κ. Κ απετανάκος, δεν θα διαφωνήσω σ’ αυτό,
εύκολες διαδικασίες, θα πάρουν τα λεφτά τους λοιπόν οι δικαιούχοι. Κ αι
κρατάει και µια ρεζέρβα, για να εξηγήσω και το 20% τι είναι, το συν 20%
κρατάει και µια ρεζέρβα ο Υπουργός για να µπορεί και ο ίδιος είτε να το
πω κόσµια να καλύπτει ανάγκες δηµοτικές, ή διανοµαρχιακές, ή ξέρω ‘γω
Περιφερειακές ή για να κάνει παιχνίδι να το πω αλλιώς, µε µια άλλη
ορολογία. Να πει δηλαδή ξέρεις θέλει 4 εκατοµµύρια ευρώ το πολιτιστικό
κέντρο; Πάρε τα από το 20% του ΘΗΣΕΑ , θέλει και ο Κ ουλούκωνας άλλα
ξέρω ‘γω τόσα, πάρε τα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε έχεις ένα λεπτό.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ένα λεπτό.
Εγώ νοµίζω, µε αυτή την εικόνα που δεν ξέρω αν την αµφισβητεί
κανείς ότι, το πρώτο που θα έπρεπε να διαµαρτυρηθεί το Τεχνικό
Επιµελητήριο που είναι ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της πολιτείας αλλά
και των πολιτών, το πρώτο που θα έπρεπε να διαµαρτυρηθεί είναι γιατί
το κράτος και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας ∆ηµοκρατίας συνεχίζει την τακτική
και να παρακρατεί πόρους από την Αυτοδιοίκηση, που έχουνε φτάσει σε
8 εκατοµµύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα οι πόροι που παρακρατεί και δεν
αποδίδει, από λεφτά που είναι της Αυτοδιοίκησης, δεν είναι του κράτους.
Τα µαζεύει µέσω της φορολογίας εισπρακτικά, διαδικαστικά, αλλά είναι
της Αυτοδιοίκησης, γιατί λοιπόν τα αποδίδει µε τόσες παρακρατήσεις και
µε τόσες άλλες διαδικασίες και δεν τους τα δίνει να πει δικά σας είναι
κάντε ό,τι θέλετε.
Κ ακοδιαχείριση;
Θα αναλάβετε και την πολιτική
ευθύνη.
Αλλά δεν είναι του κράτους, τι θα πει θα χαθούνε; ∆εν µπορεί να
χαθούνε, να διαµαρτυρηθεί και το Τεχνικό Επιµελητήριο προς το κράτος
ακόµα και στο ενδεχόµενο να χαθούνε.
Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χαθούνε, θα ξαναγίνει η µοιρασιά και στα
Περιφερειακά Συµβούλια και πανελλαδικά στο Υπουργείο, αλλά όπως
υπέθεσε ο κ. Καπετανάκος εξηγώντας το γιατί οι ∆ήµαρχοι δεν
απορροφούνε, επειδή είναι εκλογές ενδεχόµενα του χρόνου, το ίδιο λέω
και εγώ. Τώρα το έχετε ακούσει νοµίζω όλοι ετοιµάζεται ο Καποδίστριας
2, όπου δηλαδή θα έχουµε ευρύτερες συνενώσεις ∆ήµων και θα έχουµε
και συνενώσεις Νοµαρχιών και κρατάει και η Κυβέρνηση µε αυτό τον
τρόπο δηλαδή µε το ότι δεν υπάρχει µεγάλη απορροφητικότητα σε τέτοιου
είδους προγράµµατα, ότι µένουν απλήρωτα και άλλα προγράµµατα, οι
εργολάβοι ιδιαίτερα ξέρουνε πόσα καθυστερούµενα υπάρχουνε. Κ ρατάει
λοιπόν το κράτος για να τα δώσει σαν προίκα στον Καποδίστρια 2,
δηλαδή τα λεφτά της Αυτοδιοίκησης θα τα δώσει δεύτερη φορά σαν
προίκα όπως...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε έληξε ο χρόνος.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...το προηγούµενο παράδειγµα του ΠΑ ΣΟΚ .
Υπάρχει ένα ερώτηµα για να τελειώσω, γιατί οι ∆ήµοι δεν
απορροφούνε; Σαφώς οι ∆ήµοι έχουνε ευθύνες, γιατί είτε δεν έχουνε
µελέτες, µην ξεχνάµε όµως ότι οι ∆ήµοι δεν έχουνε τεχνικές υπηρεσίες,
πάρα πολλοί ∆ήµοι εξυπηρετούνται από την ΤΥ∆Κ. Θα έλεγα – και ας το
λάβουνε υπόψη και οι συνάδελφοι δηµόσιοι υπάλληλοι – σ’ αυτές τις
υπηρεσίες θεωρώ ότι είναι άθλιες, από πλευράς δηλαδή τεχνικής, οι
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συνθήκες παραγωγής τεχνικού έργου από τις τεχνικές υπηρεσίες των
∆ήµων αλλά και την ΤΥ∆Κ . ∆ηλαδή υποφέρουνε όσοι συναλλάσσονται µε
την ΤΥ∆Κ ή µε τις τεχνικές υπηρεσίες των ∆ήµων, υποφέρουνε
πραγµατικά, εκτός ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις συναδέλφων που
κάνουνε καλά τη δουλειά τους.
Εγώ έχω χρόνια να δω προϋπολογισµό από ∆ήµο σωστό, και
σήµερα πάλι σε δηµοπρασία ήµουνα όλο λάθη έχουνε οι προϋπολογισµοί,
ανάθεµα το ένα excel δεν µπορούνε να το δουλέψουνε; Ή ας πούµε οι
επιβλέψεις είναι απαράδεκτες, δεν υπάρχει καµία επίβλεψη ουσιαστική.
Εν πάση περιπτώσει και από πλευράς µελετών...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ ληξε ο χρόνος συνάδελφε, έληξε ο
χρόνος.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Άρα, τι θέλω να πω για να καταλήξω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μια λέξη να κλείσεις.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Για να καταλήξω θέλω να πω ότι, θα πρέπει να ζητηθεί από
τους ∆ήµους µεγαλύτερη ευθύνη στη διαχείριση των δικών τους
χρηµάτων, αλλά όµως θα πρέπει να καταγγελθεί και η τακτική των
Κυβερνήσεων διαχρονικά ότι τα λεφτά της Α υτοδιοίκησης τα παρακρατούν
και τα διαχειρίζονται σαν καπετάνιοι όπως θέλουνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Εντάξει.
Συνάδελφοι από τη ∆ΚΜ
ποιος θα είναι ο ειδικός οµιλητής; Ο συνάδελφος Κ ολυβάκης.
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ: Συνάδελφοι µια και λείπει ο Πρόεδρος να κάνω τον ειδικό
εισηγητή εγώ. Θα πω κάτι, πριν από ένα χρόνο που έφυγε ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ο Μουσουρούλης και
πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης είχε πει τότε, επειδή προερχότανε από
τους κοινοτικούς ότι, πράγµατι διαπίστωσε ότι τα χρήµατα τα οποία
έρχονται στην Ελλάδα είναι λίγα για να καλύψουν το αναπτυξιακό
έλλειµµα, αλλά δυστυχώς και αυτό σε επιστολή που µας απέστειλε
αποχωρώντας µας το έκανε γνωστό, ότι και αυτά τα λίγα χρήµατα που
έρχονται στην Ελλάδα δεν έχουµε την ικανότητα να τα απορροφήσουµε.
Αυτή είναι µια διαπίστωση η οποία έχει γίνει σε ανώτατο επίπεδο
και ο ίδιος ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών ο κ. Μουσουρούλης την είχε κάνει, γιατί ως Κ οινοτικός δεν
µπορούσε ίσως να καταλάβει ότι στην Ε λλάδα φωνάζουµε για λεφτά, να
έρθουν λεφτά, αλλά και αυτά τα λεφτά που µας έρχονται τελικά
κινδυνεύουµε να τα χάσουµε γιατί δεν µπορούµε να τα απορροφήσουµε.
Η ∆Κ Μ έφερε αυτό το πρόβληµα να το κάνει γνωστό στην «Α » για
να ευαισθητοποιηθεί η «Α » και τα µέλη της και να δούνε ότι ενώ υπάρχει
και ένα πακέτο, ένα πρόγραµµα, άσχετα από πού είναι τα λεφτά σ’ αυτό
το πακέτο, δεν θα καθίσουµε σ’ αυτό να ερευνήσουµε την προέλευση των
χρηµάτων, ενώ υπάρχει ένα πακέτο και θα µπορούσε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση να το απορροφήσει σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα της
πενταετίας και δεν µε ενδιαφέρει αν µια στιγµή ζητηθεί παράταση ή όχι
ένας χρόνος κατόπιν συνεννόησης, και να µπορεί να διεκδικήσει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και πρόσθετους πόρους γιατί θα τους έχει απορροφήσει και
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θα έχει αναπτύξει την περιοχή του, παρ’ όλα αυτά λένε ότι δικαιολογίες,
δεν έχουµε µελέτη, δεν έχουµε µηχανικό, το ένα και το άλλο κ.λ.π.
Οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι λοιπόν σ’ αυτούς που έχουν πάει τα
κονδύλια, έχουν σοβαρότατες ευθύνες, και θα έπρεπε να έχουν την
ικανότητα τουλάχιστον να ξεπερνάνε αυτά τα προβλήµατα, είτε που έχουν
να κάνουν µε προγραµµατισµό µε την ανάθεση στις µελέτες, είτε να
είχανε διάφορους άλλους τρόπους σαν άρχοντες Τοπικής Α υτοδιοίκησης
να στριφογυριστούν και αυτά τα χρήµατα όχι µόνο να τα απορροφήσουν
αλλά να έχουν απαίτηση να απορροφήσουν και να ζητήσουν περισσότερα
χρήµατα, διότι αν αυτά που σου δίνουνε δεν τα απορροφάς δεν έχεις και
κανένα λόγο να απορροφήσεις.
Και όταν εµείς φωνάζουµε σαν Τεχνικό Επιµελητήριο ότι εδώ
υπάρχει ένα αναπτυξιακό έλλειµµα χρόνια και ότι δεν µπορούµε να το
καλύψουµε, είτε σε Εθνικό, είτε σε Περιφερειακό, είτε σαν Τοπική
Αυτοδιοίκηση και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει πράγµατι ένα πακέτο, δεν µε
νοιάζει από πού είναι αυτό το πακέτο, και έχουµε µια απορρόφηση
χαµηλή και δεν µπορούµε να ανέβουµε πάνω, θα πρέπει εµείς σαν
Τεχνικό Επιµελητήριο, σαν θεσµοθετηµένος σύµβουλος της πολιτείας να
σκύψουµε πάνω στο πρόβληµα να πούµε ποιος φταίει και τι µπορούµε να
κάνουµε σαν Τεχνικό Ε πιµελητήριο. Φταίει ο Θεός, φταίει η Κυβέρνηση
που λέει ο συνάδελφος ο Ορφανός, φταίνε οι ∆ήµοι, φταίνε όλοι – όλοι, οι
πολλοί, είµαστε όλοι άξιοι της τύχης µας και να κάτσουµε λοιπόν και να
πιάσουµε το κεφάλι µας ή θα πρέπει σε κάποια φάση, µολονότι οι
διαδικασίες όπως είπε ο συνάδελφος ο Κ απετανάκος και δεν διαφώνησε
κανείς είναι πολύ απλές. Και ξέρουµε όλοι και τις µελέτες της ΤΥ∆Κ ή
κάτι αντίστοιχες πως είναι, και δεν είναι δα και τόσες δουλειές τις οποίες
δεν θα µπορούσαν να προγραµµατίσουν µε ένα µηχανικό, ένας µικρός
Καποδιστριακός ∆ήµος.
Υπάρχει πρόβληµα λοιπόν, υπάρχει πρόβληµα στην απορρόφηση
και υπάρχει πρόβληµα και στην ανάπτυξη, διότι αν δεν γίνεται
απορρόφηση απ’ αυτά τα χρήµατα βεβαίως η ενδοχώρα, οι ∆ήµοι οι
µικροί, οι Καποδιστριακοί δεν µπορούν να αναπτυχθούνε, και δεν θα
περιµένω βεβαίως τον Καποδίστρια 2 για να δούµε πως θα ενοποιήσει,
πως θα κάνει τεχνικές υπηρεσίες ή πως θα πιστοποιηθούν τώρα µε το 4 ο
οι τελικοί δικαιούχοι να έχουνε µια επάρκεια για να µπορούν να κάνουν
έργα.
Εµείς το βάλαµε σαν ∆Κ Μ να λάβουν γνώση τα µέλη της «Α », να
ευαισθητοποιηθούνε, και από την άλλη µεριά να το κάνει γνωστό και η
«Α» προς τους ∆ήµους όλους αυτούς και να τους ζητήσει µια εγρήγορση
σ’ αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία την οποία την κύρια ευθύνη την
έχουνε οι ∆ήµοι, από ‘κει και µετά όλα τα άλλα εντάξει.
Εδώ λέµε, και το λέγαµε και προχθές στον Υπουργό θα πάρουµε
τόσα λεφτά από το ΕΣΠΑ και µακάρι λέει προχθές, ειπώθηκε ότι το Ε ΣΠΑ
συνολικά µαζί µε τα τοµεακά που ήρθε ο Παπαθανασίου στη Βασιλική του
Αγίου Μάρκου θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατοµµύρια για την Κρήτη. Κ αι
µακάρι να έχουµε τη δυνατότητα να απορροφήσουµε αυτά τα χρήµατα,
διότι και στο 3 ο λέγαµε λίγα – λίγα τα λεφτά, και στο τέλος τελειώνοντας
το 3 ο να δούµε τελικά όταν κάναµε το λογαριασµό και τη σούµα απ’ όλα
αυτά τα λίγα – λίγα τι θα έχουµε απορροφήσει.
Εποµένως σαν «Α», το λέει νοµίζω και το έγγραφο µέσα,
λαµβάνουν γνώση. Από ‘κει και έπειτα εγώ πιστεύω ότι η «Α » θα πρέπει
πράγµατι να αποταθεί σε όλους αυτούς τους ∆ήµους και να πει, εδώ
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διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια χαµηλή απορροφητικότητα, µπορεί να
υπάρχουν χίλιοι λόγοι αλλά η Τοπική Α υτοδιοίκηση οφείλει να επισπεύσει
τις διαδικασίες, να κινηθεί, να ενεργοποιηθεί, να ζητήσει τεχνικούς
συµβούλους, τεχνική παροχή – δεν ξέρω – µε οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο για να µπορεί να καλύψει το έλλειµµα της και να µπορεί να έχει και
απαιτήσεις και επιπλέον χρηµατοδοτήσεων.
∆εν νοµίζω στο τέλος ότι θα εγκαλέσουµε τη ∆ΚΜ γιατί έφερε µία
εισήγηση, η οποία µπορεί να έχει τα κενά της ή να µην έχει πλήρη
πληροφόρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θέτει ένα ουσιαστικό θέµα στο
Σώµα της «Α».
Παρακαλώ συνάδελφοι ησυχία.
Θα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πάµε στον επόµενο ειδικό οµιλητή, είναι από την ΑΜΑΚ , είναι ο Κ λάδος,
ο Τρουλλινός και η συνάδελφος Σφακιανάκη, οι ειδικοί οµιλητές
προηγούνται.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Έ τσι το λέει ο κανονισµός,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
προτάσσονται των άλλων, το λέει ο κανονισµός δεν είναι δική µου
απόφαση, ποιος θα είναι ο ειδικός;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, έχουν τέσσερα λεπτά.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συνάδελφοι απ’ όσα έχουνε ειπωθεί µέχρι τώρα, φαίνεται
πολύ καθαρά ότι έχουµε φρακάρει, και πως έχουµε φρακάρει; Α π’ όλα
αυτά που λέµε και έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών το Τεχνικό Επιµελητήριο
και έχει εντοπίσει τα προβλήµατα.
Εδώ πέρα και σ’ αυτή την αίθουσα και όχι µόνο έχουνε γίνει πάρα
πολλές ηµερίδες, έχουνε γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουνε γίνει
πάρα πολλές οµάδες εργασίας από το Τεχνικό Ε πιµελητήριο, χρόνια
τώρα, σε βαθµό να λέµε ότι δεν ασχολούµαστε στενά µε τα
επαγγελµατικά προβλήµατα για να ασχολούµαστε µ’ αυτά.
Βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί πάντα το συνδέαµε µε την
παράµετρο που και η εισήγηση έχει, και που λέει ότι αφορά τους µικρούς
και µεσαίους µηχανικούς, µελετητές και εργολήπτες.
Θα έπρεπε λοιπόν αν ήταν να ασχοληθούµε µε το θέµα, να
πάρουµε σαν αφετηρία όλα αυτά που έχουµε πει. Φτάνουµε δηλαδή σε
µια κατάσταση σήµερα όπου δεν λειτουργεί πια κανείς ορθολογισµός,
∆ήµοι δεν θέλουν να πάρουν τα λεφτά, η Περιφέρεια θέλει να τα δώσει
αλλά κανείς δεν τα παίρνει, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εγώ νοµίζω
ότι φταίει όλο το σύστηµα όπως είναι οργανωµένο, σαφώς φταίει η
Κυβέρνηση που έδωσε το µοντέλο, γιατί όταν έφτιαχνε τον Κ αποδίστρια
και τις κακές αυτές ανεπαρκείς τεχνικές υπηρεσίες που δεν είναι τεχνικές
υπηρεσίες, είναι ένας και ενάµισης µηχανικός σε κάθε ∆ήµο, κάποιοι
λέγανε ότι δεν µπορούσανε να σταθούνε.
Όταν επί σειρά ετών σερνότανε ότι θα διαλυθεί η ΤΥ∆Κ και εµείς
λέγαµε να ενισχυθεί, και το έχουµε πει πάρα πολλές φορές για να παίξει
το ρόλο της γιατί δεν είναι βιώσιµη η τεχνική υπηρεσία σε κάθε ∆ήµο,
ούτε αυτό γινότανε και ούτε ακόµα και σήµερα έχει λυθεί.
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Μην ερχόµαστε λοιπόν στο σηµείο σήµερα να λέµε και να
εντοπίζουµε ότι φταίνε οι ∆ήµοι. Οι ∆ήµοι τελικά µε τον τρόπο που
εκλέγονται, όταν τελικά προτιµάνε οι ∆ήµαρχοι σήµερα να χάσουνε λεφτά
παρά να προκηρύξουν µια µελέτη γιατί θα είναι έτοιµη στο τέλος της
τετραετίας και γιατί φοβούνται µη δεν βγούνε και τη βρει ο επόµενος,
αυτό πια είναι η παρακµή.
Όταν η τελευταία φορά που ήρθαν εδώ πέρα οι ∆ήµαρχοι, το έχω
ξαναπεί, ήτανε γιατί είχε βγει εκείνο τον καιρό µια νοµοθεσία που τους
έδινε την εντύπωση ότι µπορούσανε να πετύχουνε µε το Τεχνικό
Επιµελητήριο προγραµµατικές συµβάσεις για να κάνουν τις µελέτες εκτός
νοµοθεσίας και µέσα από ένα είδος οµάδων εργασίας και το Επιµελητήριο
αρνήθηκε, δεν ξανάρθανε. Στις εκδηλώσεις µας έρχονται ελάχιστοι και
έρχονται µόνο για ειδικά θέµατα.
Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι, αν θέλουµε να προσεγγίσουµε το θέµα
είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα έπρεπε να το πιάσουµε σε βάθος, να
µιλήσουµε για όλα αυτά τα θέµατα από την αρχή, γιατί το µόνο που δεν
έχει κανένα νόηµα σήµερα είναι να στείλουµε ένα γράµµα στους
∆ηµάρχους και να τους εγκαλέσουµε που δεν απορροφούν τα λεφτά, είναι
έως και γελοίο. Το λέω γιατί ούτε κανένα στόχο θα πετύχουµε, µε ένα
γράµµα δηλαδή δεν θα αλλάξει η κατάσταση και το µόνο που θα
πετύχουµε είναι να γελάσουνε, να σταθούνε απέναντι και να πούνε ότι
είµαστε έξω από την κατάσταση.
Αν θέλουµε να ανοίξουµε ένα διάλογο είτε µε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση που έχει τις λιγότερες ευθύνες σε σχέση µε την Κυβέρνηση,
αν και έχει πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες µε τον τρόπο που
συµπεριφέρεται κατά τη γνώµη µου, είτε θέλουµε να µιλήσουµε µε τις
υπηρεσίες και τους συναδέλφους που δουλεύουνε είτε µηχανικούς των
∆ήµων που το θέλουνε πάρα πολύ και αυτό το βλέπουµε και στην
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, είτε θέλουµε να µιλήσουµε µε τους µελετητές που δεν
σταυρώνουν πια µελέτη παρά µόνο αν έχουµε κουµπάρο να τους δώσει
µια απ’ ευθείας ανάθεση απ’ αυτό τον κατακερµατισµό που ειπώθηκε
πριν που είναι ο µόνος τρόπος που αναθέτουν οι ∆ήµοι µελέτες να το
κάνουµε, αλλά θέλει πολύ χρόνο και πολύ δουλειά. Εµείς συµφωνούµε,
µε ένα γράµµα βέβαια δεν συµφωνούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ ασαπάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καλύφτηκα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καλύφτηκε. Ο συνάδελφος Μπριλάκις
ως ειδικός οµιλητής και αυτός έχει περισσότερο χρόνο, της ΠΑ ΣΚ.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Η Βάννα θυµάται καλά τι έχουµε πει µέχρι τώρα και µε
κάλυψε σε πολλά, αλλά επιγραµµατικά πρέπει να πω δυο – τρία
πράγµατα. Κ. Καπετανάκο να σηµειώσεις, η Πανελλήνια Οµοσπονδία
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στο συνέδριο του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου το 2005 στην Αθήνα
είχε βγει ο εκπρόσωπος και είχε ζητήσει να προσληφθούνε 2.000
µηχανικοί άµεσα στο δηµόσιο για να στελεχωθούνε οι τεχνικές υπηρεσίες.
Επίσης η ΠΕΣΕ∆Ε στα συνέδρια της έχει ζητήσει να στελεχωθούν οι
τεχνικές υπηρεσίες και ζητήσαµε και στους Καποδιστριακούς ∆ήµους
τότε, το 2005 που δεν είχε ακόµα φανεί καλά το πρόβληµα, τώρα
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φάνηκαν τα αποτελέσµατα ότι οι ∆ήµοι οι Κ αποδιστριακοί πρέπει να
φτιάξουνε τεχνικές υπηρεσίες σοβαρές όχι µε ένα µηχανικό διετούς
εµπειρίας αλλά έστω να πάρουνε νέους, άπειρους, αλλά να τρέξουνε και
να τους κάνουνε σεµινάρια και δεν ξέρω τι.
Ο 3316, εµείς οι µηχανικοί, θέλουµε να εφαρµοστεί, οι ∆ήµοι τον
θεωρούνε κάτι σαν την ελονοσία, δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να γίνουνε
σεµινάρια να εκπαιδευτούνε όλοι οι τεχνικοί στον 3316 να µάθουνε να
φτιάχνουνε φακέλους έργου για να µπορούν µετά να αναθέσουνε µελέτη.
∆εν ξέρουµε, δεν θέλουνε, βαριούνται, δεν προλαβαίνουνε.
Η προϊσταµένη αρχή, σηµείωνε κ. Καπετανάκο, η προϊσταµένη αρχή
έχουµε ζητήσει να καταργηθεί ο νόµος 171 που προβλέπει η προϊσταµένη
αρχή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αίσχος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφε, µε
διακοπή, έχω την αίσθηση ότι είσαι εκτός θέµατος.

συγχωρείς

για

τη

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: ∆εν είµαι εκτός θέµατος...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γιατί δεν είσαι εκτός θέµατος;
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
...διότι δεν µπορούν να προχωρήσουνε τα θέµατα της
ωρίµανσης των έργων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εδώ υπάρχει µια συγκεκριµένη
πρόταση, εδώ δεν θα συζητήσουµε αν έχουν υπαλλήλους, δεν έχουν
υπαλλήλους, γιατί υπάρχει το πρόβληµα και γιατί δεν υπάρχει...
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Εµείς κάνουµε πρόταση τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...εδώ ξέρουµε υπάρχει ένα πρόβληµα.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
Το πρόβληµα αυτό
καταλαβαίνεις, κάνουµε προτάσεις.

κάνουµε

προτάσεις,

αν

δεν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή να προτείνουµε
στους ∆ήµους να προσλάβουν υπαλλήλους;
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: ∆εν θα προτείνουµε στους ∆ήµους...
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εδώ
πρόταση, µια συγκεκριµένη εισήγηση.

υπάρχει

µια

συγκεκριµένη

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
...δεν θα προτείνουµε στους ∆ήµους, γιατί ο ∆ήµος
απλούστατα δεν µπορεί να κάνει τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ούτε ο κ. Κ απετανάκος µπορεί να
κάνει, δεν εκπροσωπεί το δηµόσιο.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
Ε γώ θέλω απλώς να ξέρει τι λέµε εµείς και του λέω
σηµείωνε τι λέµε εµείς, και τι έχει λεχθεί εδώ σε διάφορα συνέδρια, σε
διάφορους φορείς πανελλήνια, το θέµα είναι πανελλήνιο δεν είµαστε µόνο
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εµείς εδώ, µόνο η Κ ρήτη έχει αυτή την υστέρηση; Η Ελλάδα βουλιάζει,
εγώ έτσι το βλέπω. Απαγορεύεται δηλαδή το πρόβληµα να είναι γενικό
και πρέπει να είναι άρον – άρον ατοµικό..., (δεν αποδίδεται καθαρά,
µιλάει συγχρόνως µε τον κ. Πρόεδρο της «Α»)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι συνάδελφε, αλλά έρχεται το Σώµα,
έχει µια συγκεκριµένη εισήγηση, αν είναι δυνατόν.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Εµείς θέλουµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α γαπητέ µου όταν κρίνω ότι κάποιος
είναι εκτός θέµατος του στερώ το λόγο και του λέω... (αλλαγή κασέτας)
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: ...κάνουµε προτάσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Αυτή τη στιγµή κάνουµε προτάσεις και οι προτάσεις αυτές
δυστυχώς είναι πανελλήνιες, δεν µπορούνε να λυθούνε από ‘δω τοπικά
και εξήγησα γιατί.
Ε άν δεν γίνουνε σεµινάρια, να προσληφθούν
µηχανικοί, να οργανωθούν υπηρεσίες, να µην έχουµε προϊσταµένη αρχή
∆ηµοτικούς Συµβούλους που θέλουνε µία µελέτη ασφαλτικά στο αόριστο,
και έρχεται µετά ο Α ντιδήµαρχος και λέει εδώ θα ρίξεις άσφαλτο στην
πόρτα της Μαρίας, λοιπόν τέτοιες µελέτες οι µηχανικοί δεν θέλουνε να
κάνουνε, υπάρχει κόντρα. Ε γώ σας δίνω και µια ερµηνεία γιατί αυτή τη
στιγµή δεν προχωράνε, υπάρχει κόντρα του τεχνικού κόσµου µε την
πολιτική εξουσία, δεν µπορούµε να τα βρούµε, εµείς θέλουµε διαδικασίες,
αυτοί θέλουνε να κάνουνε χύµα. Και όσο και αν είστε ελαστικοί, που λέτε
ότι είναι οι διαδικασίες εύκολες, δεν µπορείτε να καταργήσετε τη
νοµοθεσία, δεν µπορείτε, η νοµοθεσία υπάρχει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε πριν κατέβεις, να σου κάνω
µια ερώτηση, η εισήγηση λέει «προτείνουµε να αποφασίσουµε τη σύνταξη
επιστολής», είσαι υπέρ της σύνταξης ή κατά της σύνταξης;
Να
καταλάβω, ένα λεπτό να καταλάβω γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει αυτή τη
στιγµή αν είναι υπέρ.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
Συγνώµη, η επιστολή πρέπει να είναι όχι προς τους
∆ήµους, αλλά να είναι θέση του Επιµελητηρίου προς όλο τον κόσµο, τις
εφηµερίδες, δελτίο τύπου κ.λ.π.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος Κλάδος.

Εντάξει,

ο

επόµενος

οµιλητής

ο

ΚΛΑ∆ ΟΣ: Εγώ πάντως δεν θα εγκαλέσω τη ∆Κ Μ, τη συγχαίρω για την
ιδέα αυτή που είχε και µάλιστα το συνάδελφο Κ απετανάκη ο οποίος την
έφερε και στο σύλλογο και συζητήσαµε πολύ ώρα. Οι ανησυχίες του είναι
πραγµατικές, η αγωνία του είναι πραγµατική, τη συµµεριζόµαστε.
Το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ είναι ένα πρόγραµµα το οποίο..., τώρα
εµείς ξέρουµε ότι επιδοτείται από Κ οινοτικά χρήµατα, µπορεί να έχει δίκιο
ο συνάδελφος Ορφανός, δεν ξέρω αν έχει φύγει, σαν ∆ηµοτικός
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Σύµβουλος ξέρει περισσότερα.
∆εν µας αφορά όµως αυτό, δεν το
εξετάζω καθόλου, στο κάτω – κάτω...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΛΑ∆ ΟΣ:
Με συγχωρείτε, το κράτος είναι υποχρεωµένο..., µε
συγχωρείτε αν δεν ήταν οι κοινοτικοί πόροι δεν θα έπρεπε να γινόταν
έργα; ∆εν κατάλαβα.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΚΛΑ∆ ΟΣ: Υπάρχει πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων σας υπενθυµίζω
αυτή τη στιγµή...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μη διακόπτεις συνάδελφε.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: Τώρα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σταµατήστε.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: ...µε διακόπτεις εσύ τώρα, µε συγχωρείς.
Το κράτος είναι υποχρεωµένο να κάνει δηµόσια έργα, παίρνει λεφτά
απ’ όλους µας και πρέπει να κάνει πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,
µεθαύριο όταν σταµατήσουν τα Κοινοτικά θα σταµατήσουµε και εµείς, θα
γίνονται όλα µε Σ∆ΙΤ; Είναι το επόµενο θέµα.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΚΛΑ∆ ΟΣ: Λοιπόν ωραία, ίσως να έχεις εσύ δίκιο, εγώ δεν επιµένω εκεί
πέρα, δεν το εξετάζω όµως αυτό.
Η ανησυχία µου είναι ότι αυτό το πρόγραµµα όπως και το ΠΕ Π και
το ΟΠΑΑ Χ τουλάχιστον..., και τα δύο ΟΠΑΑΧ βέβαια από τους εθνικούς
πόρους έχουµε µεγάλη ταλαιπωρία στις πληρωµές, χρωστάνε ήδη από
τον Ιούλιο, το άλλο ΟΠΑΑ Χ ας πούµε του Υπουργείου Γεωργίας, αυτά τα
προγράµµατα είναι για µας ό,τι καλύτερο, διότι παίρνουµε τα χρήµατα µας
και ειδικά το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει και λιγότερη γραφειοκρατία, και
για να ενταχθεί ένα έργο, σε σχέση µε το ΠΕ Π πάντα και στην
απορρόφηση ας πούµε είναι µια σειρά που την τηρούµε ας πούµε.
Λοιπόν αιτιολόγηση τώρα.
Εποµένως σε σχέση µε την
χρηµατοδότηση θα σου πω το εξής, ότι δηµόσια έργα είναι υποχρέωση
της πολιτείας προς την κοινωνία, είναι υποχρέωση της πολιτείας αυτό
ακριβώς.
Λοιπόν το 45% τώρα του ΟΠΑΑ Χ το πρώτο σκέλος, εξηγώ τώρα,
εκεί βλέπουµε περισσότερη απορρόφηση, εκεί ήταν ενταγµένα όλα τα
έργα, στο 35% µειώνεται απότοµα η απορρόφηση πάρα πολύ σε σχέση
µε το 45 επειδή αφαιρούνται έργα οδοποιίας, αναπλάσεων, κατασκευή
∆ηµαρχείων και κάποιων άλλων έργων, περιορίζει το αντικείµενο.
Επίσης εξ αρχής ήτανε µέσα και οι µελέτες, ελάχιστη απορρόφηση
έχει γίνει από µελέτες, δηλαδή ελάχιστοι ∆ήµοι, ας πούµε ο ∆ήµος
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Γοργολαΐνη, κάτι ∆ήµοι που βλέπετε και έχουνε τεράστιες απορροφήσεις,
τεράστιες, µεγάλες όπως ας πούµε ο ∆ήµος Λάµπης, ∆ήµος
Γεροποτάµου, ∆ήµος ας πούµε Α ρκαδίου και αυτά, αυτοί έχουνε κάνει...,
ξέρω δηλαδή, έχουνε κάνει µελέτες, έχουνε κάνει µελέτες πιο µπροστά
και είχανε έτοιµα έργα για ωρίµανση, άρα λοιπόν το πρώτο θέµα είναι
θέµα µελετών. ∆εν ξέρω, είναι ερµαφρόδιτη η κατάσταση στους ∆ήµους
που δεν θέλουνε, αυτοί όµως που θελήσανε, εντάξανε έργα στο ΘΗΣΕΑ
και πήρανε χρήµατα, και είχαν απορρόφηση σε σχέση µε το ∆ήµο Σητείας
ας πούµε.
∆εύτερο θέµα, είναι αυτό που λέει ο συνάδελφος ο Μπριλάκης είναι
η οργάνωση των ∆ήµων, δηλαδή έχουνε ανάγκη από µηχανικούς, δεν
έχουν τεχνικές υπηρεσίες, κάναµε ∆ήµους, που µπορεί να φταίνε οι ∆ήµοι
τυπικά αλλά πως; Αφού τους έχουµε απογυµνώσει, έχουµε µία ΤΥ∆Κ και
έχει ο κάθε άνθρωπος 15 έργα ας πούµε, ο κάθε επιβλέπων, πως θα
προχωρήσει.
Επίσης ένα άλλο θέµα είναι ότι οι ∆ήµοι ορισµένα έργα τα
συγχρηµατοδοτούνε από το ΘΗΣΕΑ, δηλαδή βγάζουν έργο ας πούµε
100.000 και βάζουνε αυτοί τα 50 ξέρω ‘γω και τα άλλα 50 από το ΘΗΣΕΑ
και κάπου κολλάει αυτό, διότι πρέπει να είναι ενταγµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου και να έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια.
Λοιπόν η πρόταση, η πρόταση που κάνω εγώ αυτή τη στιγµή είναι
να γίνει µια ηµερίδα, θα συµµετέχουν, θα τη διοργανώσουν το Τεχνικό
Επιµελητήριο, ο σύλλογος εργοληπτών και η Ε Μ∆Υ∆ΑΣ και θα έχουν
κληθεί η ΤΕ∆Κ και όλοι οι ∆ήµοι, όχι απαραίτητα οι ∆ήµαρχοι, από τον
κάθε ∆ήµο..., εννοώ της ανατολικής Κρήτης έτσι;
Ή αν θέλετε στο
Ηράκλειο µία και στο Λασίθι µία για να είµαστε πιο..., και όλοι οι ∆ήµοι
και εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ και εκπρόσωπος όλων των ∆ήµων, ένας από
κάθε ∆ήµο την οποία θα τη διοργανώσει το Τ.Ε.Ε ., η Ε Μ∆Υ∆ΑΣ και ο
Σύλλογος Ε ργοληπτών εδώ, να εξετάσουµε το θέµα, να δούµε πως
µπορούµε να βοηθήσουµε, γιατί αυτό το θέµα τουλάχιστον για µας τους
εργολήπτες είναι υψίστης σηµασίας, υψίστης.
Θεωρώ και εγώ την
επιστολή..., ότι είναι εντελώς άτοπο να στείλουµε επιστολή τώρα να
εγκαλούµε κάποιον τον οποίο εµείς τον κάναµε ανίσχυρο ας πούµε.
Εµείς εννοώ το κράτος ας πούµε, εντάξει. Λοιπόν αυτή είναι η πρόταση
µου, τελειώνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Α γαπάκης.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε εγώ θα είµαι σύντοµος απλώς θέλω να
κάνω µια διαπίστωση και εγώ από την πλευρά µου έχοντας πάρε – δώσε
µε αρκετούς..., συνάδελφοι, έχοντας πάρε – δώσε µε αρκετούς
∆ηµάρχους, θα έλεγα µε πάρα πολλούς ∆ηµάρχους της Κρήτης λόγω της
δουλειάς, ήθελα να κάνω µια διαπίστωση και µια επισήµανση πάνω σ’
αυτά που συζητάµε. Κατ’ αρχήν βλέπω άπειρα και απίθανα αιτήµατα από
όλους σχεδόν τους ∆ήµους µε τους οποίους έρχοµαι σε επαφή, και είναι
οι περισσότεροι, για θέµατα αποκλειστικής αρµοδιότητας τους που ζητάνε
από άλλες υπηρεσίες, παράδειγµα υπηρεσίες της Περιφέρειας, υπηρεσίες
του ΥΠΕΧ Ω∆Ε κ.λ.π. πράγµατα τα οποία είναι δικά τους θέµατα και µου
κάνει πολλές φορές εντύπωση πως δεν προετοιµάζουν µια µελετούλα µε
τις ίδιες δυνάµεις που διαθέτουν µέσω της τεχνικής υπηρεσίας που έχουν
ή µέσω κάποιου άλλου τρόπου και να κοιτάξουν να ενταχθούν σε κάποιο
πρόγραµµα όπως εν προκειµένω για το ΘΗΣΕΑ που µιλάµε.
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Απίθανα αιτήµατα θα έλεγα, από µικρούς και µεγάλους ∆ήµους,
αδιακρίτως.
Μου έχει κάνει εντύπωση από ∆ήµους όπως ο ∆ήµος
Ηρακλείου, που βέβαια έχει ένα µεγάλο πρόγραµµα – είναι αλήθεια –
έργων τόσο στο ΠΕΠ όσο και στο ΘΗΣΕΑ που ζητάνε και αυτοί διάφορα
πράγµατα. ∆εν συζητάω τώρα για µικρότερους ∆ήµους που πιθανότατα
να µην έχουν τη δυνατότητα καν οργάνωσης και εν πάση περιπτώσει
κωδικοποίησης των µελετών τους και των προβληµάτων τους.
Ένα παράδειγµα το οποίο δεν έχει άµεση σχέση, αλλά µου έχει
κάνει τεράστια εντύπωση και έχει πάρει και δηµοσιότητα στις εφηµερίδες,
µου κάνει το εξής, ∆ήµος Ηρακλείου παράδειγµα, υποτίθεται
οργανωµένος, αγαπητέ Γιώργο, υποτίθεται µε τεχνικές υπηρεσίες…...
Εντάξει, όχι δεν……………., ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος µου έχει κάνει ένα
τεράστιο……………, και έχω έρθει και σε ευθεία ρήξη για το θέµα αυτό το
εξής, υποτίθεται ότι έχει µια υπηρεσία κυκλοφορίας, σηµάνσεων,
ηλεκτροφωτισµού κ.λ.π. και περιµένει από άλλες υπηρεσίες µε
µηδενικούς πόρους να πάνε να αλλάξουνε µια λάµπα σε ένα φανάρι,
άσχετο θέµα αλλά παράδειγµα λέω. Θέλω να πω απίθανα αιτήµατα,
άπειρα αιτήµατα από υποτίθεται ισχυρούς οικονοµικά ∆ήµους.
Λοιπόν, η επισήµανση η δική µου έχει να κάνει ότι το πρόβληµα
κατά τη γνώµη µου είναι στην οργάνωση και στη στελέχωση των
υπηρεσιών, συγκεκριµένα των τεχνικών υπηρεσιών των ∆ήµων. Εκεί
κατά τη γνώµη µου εντοπίζω κατ’ αρχήν εγώ το πρόβληµα, ότι δεν είναι
σε θέση και απλές µελετούλες πολλές φορές ή οι υπηρεσίες τους είναι
λίγο αποδιοργανωµένες, πολλές φορές δεν υπάρχει και η στελέχωση
προκειµένου κάποια πράγµατα απλά να τα δροµολογήσουν και να τα
διεκδικήσουν µέσα από κάποια προγράµµατα. Το έχω διαπιστώσει πάρα
πολλές φορές από όλους σχεδόν τους ∆ήµους.
Λοιπόν, συµφωνώ µε τους προηγούµενους συναδέλφους που είπαν
ότι το πρώτο πράγµα είναι η σύνταξη των µελετών. Το να θέλει να
φτιάξει κάποιος ένα δρόµο ας πούµε, για παράδειγµα, δεν έχει καµιά
ιδιαίτερη δυσκολία το να συντάξεις µια µελέτη, ακόµα µε εξωτερικούς
συνεργάτες, ακόµα µε προσωπικό όταν ζητήσουν βοήθεια από άλλους.
Νοµίζω ότι η επισήµανση και η δηµοσιοποίηση του θέµατος σε
εφηµερίδες και από την πλευρά του Τεχνικού Επιµελητηρίου θα
ενεργοποιήσει παράγοντες, φορείς, αλλά και πολίτες, προκειµένου
κάποιοι ∆ήµοι να οργανωθούν. Έ χουµε ακόµα ένα χρόνο, ενάµισι χρόνο
και να διεκδικήσουµε µέσα από τεκµηριωµένα αιτήµατα και µελέτες.
∆εν έχω και εγώ την καλύτερη εικόνα όπως σας είπα πριν από την
τεκµηρίωση και τη διεκδίκηση των ∆ήµων, το µόνο που ξέρουν οι
περισσότεροι είναι θέλω αυτό, µα πως το θέλεις αυτό; ∆εν πρέπει να
τεκµηριώσεις, δεν πρέπει να στοιχειοθετήσεις;
Εποµένως όπως ανέφερε ο συνάδελφος ο Κ απετανάκος, αφού ο
ΘΗΣΕΑΣ είναι ένα πρόγραµµα το οποίο έχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία
λήξης και απ’ ότι µας πληροφορεί έχει και Κοινοτικούς πόρους και
εθνικούς πόρους, είναι κάτι αν κατάλαβα καλά αντίστοιχο του ΠΕ Π σε
άλλη κλίµακα, νοµίζω ότι είναι κρίµα να χαθούν πόροι από έλλειψη
οργάνωσης, από έλλειψη προγραµµατισµού και πολλές φορές και
ευαισθητοποίησης.
Λοιπόν
κλείνοντας,
νοµίζω
η
παρέµβαση
του
ΤΕ Ε
µε
δηµοσιοποίηση του θέµατος, σήκωµα δηλαδή του θέµατος στις
εφηµερίδες κατ’ αρχήν. Κ αι κατά δεύτερο λόγο και η πρόταση που έκανε
ο συνάδελφος ο Κλάδος µια ηµερίδα δεν βλάπτει να αναπτυχθεί
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προβληµατισµός από όλες τις πλευρές, αλλά οπωσδήποτε παίζει κατά
την ταπεινή µου γνώµη ρόλο και η δηµοσιοποίηση µέσω των µέσων
ενηµέρωσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Τρουλλινός.
ΤΡ ΟΥΛΛ ΙΝΟΣ: Μη µου τρώτε το χρόνο, µη µου τρως το χρόνο.
Λοιπόν εδώ πρόκειται για πλάκα µου φαίνεται, το παιχνίδι είναι
στηµένο και από τα πριν συµφωνηµένο, µα δουλευόµαστε; ∆ηλαδή εδώ
πέρα από τη µια έχουµε υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι ικανές και όχι µόνο
δεν είναι ικανές αλλά απ’ ότι αντιλαµβανόµαστε και για το ∆ήµο
Ηρακλείου π.χ. που τον ξέρουµε πάρα πολύ καλά, όταν πάει να
προσλάβει µηχανικούς τους προσλαµβάνει µε ελαστικές σχέσεις εργασίας
διότι δεν έχει ανάγκες, πως θα κάνει µελέτες; Μπορείτε να µου πείτε
πως διάολο θα κάνει αυτές τις µελέτες τελικά για να απορροφήσει τα
κονδύλια;
Να κάνουµε µια επισήµανση µόνο, µια µικρή επισήµανση, όλα τα
µεγάλα έργα έχουν ώριµες µελέτες, έχουν ωριµάσει οι µελέτες τους και
δηµοπρατούνται, πως διάολο γίνεται αυτό το πράγµα για τα µικρά εργάκια
να µην µπορούν να δηµοπρατηθούνε γιατί δεν υπάρχουν τεχνικές
υπηρεσίες, και για τα µεγάλα έργα να είναι όλες τους οι µελέτες ώριµες,
αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουµε πέσει στην εξής αντίφαση,
από τη µια όλοι οι µικροεργολάβοι, οι µικροµεσαίοι να µην έχουνε
δουλειά, από την άλλη όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των ∆ήµων να είναι
ανίκανες τελικά να φτιάξουνε κάποιες ελάχιστες µελέτες και να έρχονται
αυτοί που τα έχουν οργανώσει να γίνονται και τιµητές, να µας τραβήξουνε
τώρα και το αφτί, άντε τώρα και να φταίνε οι µικροεργολάβοι που δεν
έχουνε δουλειά, άντε και να φταίνε και οι τεχνικές υπηρεσίες οι
ανύπαρκτες που όλα αυτά τα χρόνια έχουνε φροντίσει να µη γίνονται.
Μήπως δουλευόµαστε;
Μήπως το παιχνίδι είναι στηµένο;
Και τα
κονδύλια είναι προκαθορισµένα ότι πρέπει να πηγαίνουνε µόνο σε
µεγαλοεργολάβους; Μισό λεπτό βρε παιδιά. Ναι, ναι δηλαδή..., και αν
τελικά το Τεχνικό Επιµελητήριο πρέπει να πάρει θέση, πρέπει να πάρει
θέση συγκεκριµένη και να µιλάει και να τα λέει ξεκάθαρα, όχι να πάµε να
τραβήξουµε τώρα το αφτί του ∆ήµου Ζαρού που έχει ένα µηχανικό µέσα
που δεν ξέρει που θα τον πρωτοπάει και τι θα πρωτοκάνει γιατί δεν έχει
κάνει να πούµε και µελέτες τελικά σύµφωνα µε το ΘΗΣΕΑ, εδώ
δουλευόµαστε.
Ήθελα να πω ότι ήτανε πάρα πολύ..., δεν δικαιούσαι συνάδελφε
Βαϊλάκης να µιλάς, ο τελευταίος είµαι. Λοιπόν...
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι δεν µιλάω.
ΤΡ ΟΥΛΛ ΙΝΟΣ: Καλά, πλάκα σου κάνω, µίλησε, µίλησε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε...
ΤΡ ΟΥΛΛ ΙΝΟΣ:
Ναι, λοιπόν, όποτε θέλεις.
Συµφωνώ τελικά µε το
συνάδελφο τον Κλάδο ότι πρέπει να γίνει ηµερίδα αν θέλει να παίξει το
ρόλο του το Τεχνικό Επιµελητήριο και να καλέσει βεβαίως τελικά όλους
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τους φορείς τους εµπλεκόµενους και την Περιφέρεια να καταθέσουν τις
απόψεις τους για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγµα, διότι..., ναι.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
κλείσει...

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Λοιπόν, επειδή ο κατάλογος έχει

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Να κάνω µια πρόταση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Θα σωπάσεις συνάδελφε, θα
σωπάσεις; Λοιπόν συνάδελφοι προβλέπεται από τις διαδικασίες, από τον
κανονισµό, µπορεί να ανοίξει ο κατάλογος µε απόφαση του Σώµατος, σε
περίπτωση όµως που...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, που κριθεί ότι η παρέµβαση θα
είναι προς όφελος του θέµατος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι,
εσείς τώρα αποφασίστε. Να του δώσουµε το λόγο;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος, όχι επιτρέπεται,
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Θα πω δυο κουβέντες µόνο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Β αϊλάκης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για τους µελετητές.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι για τους µελετητές ούτε για τα..., κυρίως παίρνω λίγο
απ’ αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Τρουλλινός. Κ ατ’ αρχάς
εγώ δεν διαφωνώ µε το γράµµα, πρέπει όµως να συνταχθεί όχι έτσι, µε
κάπως καλύτερο τρόπο για να τα βάλουµε όλα µέσα ας πούµε.
Η ουσία είναι η εξής τώρα, λέµε τώρα εδώ πέρα ότι οι ∆ήµοι οι
µικροί δεν µπορούν να κάνουνε µελέτες είτε γιατί δεν έχουνε τεχνική
υπηρεσία, προφανώς δεν µπορούνε. Μπορούνε όµως να κάνουνε το εξής
απλό, να κάνουνε µια προγραµµατική σύµβαση µε τη Νοµαρχία όπως
έκανε για παράδειγµα ο ∆ήµος Κ ρουσώνα για να κάνει το δρόµο, πήρε
από το ΘΗΣΕΑ κάποια λεφτά, έκανε µια προγραµµατική σύµβαση µε τη
Νοµαρχία και επιβλέπει το έργο η Νοµαρχία. Χρησιµοποιεί δηλαδή την
τεχνική που η Νοµαρχία έχει µια τεχνική υπηρεσία η οποία εν πάση
περιπτώσει είναι αρκετά οργανωµένη...
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ο∆ΕΥΟ;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι βρε Ο∆ΕΥΟ, οι τεχνικές υπηρεσίες που..., η ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Α υτοδιοίκησης, τι Ο∆Ε ΥΟ;
Ο∆ΕΥΟ δεν υπάρχει, είναι στο µυαλό κάποιων, αυτό που υπάρχει τώρα
συζητάω.
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Αυτό µπορούν να κάνουν οι µικροί ∆ήµοι, εγώ αυτή την παρέµβαση
θέλω να κάνω, δηλαδή µην το λέµε βρε παιδιά δεν µπορούνε, προφανώς
και δεν µπορούνε µε ποιο; Ο ∆ήµος Ζαρού µε το Γιάννη που έχει εκεί
πέρα; Μπορεί όµως ο ∆ήµος Ζαρού να βρει τι θέλει να κάνει και να κάνει
µια προγραµµατική σύµβαση, θα πάρει τα λεφτά από το ΘΗΣΕΑ εύκολα,
να κάνει µια προγραµµατική σύµβαση µε τη Νοµαρχία ή δεν ξέρω µε
ποιον άλλο που έχει τεχνική υπηρεσία, να επιβλέπουν από ‘κει και µέσω
του ∆ήµου γίνονται οι λογαριασµοί, δηλαδή επιβλέπονται από τη
Νοµαρχία, υπογράφονται και πάνε στο ΘΗΣΕΑ , παίρνει τα λεφτά ο
∆ήµος, θέλει µια διαδικασία παραπάνω για το µελετητή αλλά έτσι γίνεται.
Αυτό ήθελα να πω εγώ, δηλαδή νοµίζω ότι κάτι πρόσφερα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
µπορούµε...

Μπράβο,

δεν

είναι

δηλαδή

πανάκεια

να

λέµε

δεν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ευχαριστούµε συνάδελφε τελείωσες.
Λοιπόν συνάδελφοι για να συνοψίσουµε...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ κλεισε το θέµα, έκλεισε, εσύ µίλησες.
Συνάδελφε Β αϊλάκη, συνάδελφε Σταµατάκη, γιατί θα κλείσουµε, θα σας
πω καληνύχτα.
Λοιπόν συνάδελφοι και εγώ προσωπικά συµφωνώ µε µια επιστολή
αλλά όχι µ’ αυτά τα δύο πραγµατάκια, γι’ αυτό θα πρότεινα όπως είπε και
ο συνάδελφος Κολυβάκης δεν εγκαλείται η ∆Κ Μ για την εισήγηση. Ε γώ
θεωρώ..., όχι γιατί τη χρησιµοποίησε, εγώ θεωρώ ότι καλώς έκανε και το
έφερε το θέµα, καλώς συζητήθηκε, διότι πραγµατικά όπως λέει και ο
συνάδελφος
Κ λάδος
υπάρχει
πρόβληµα
και
αναπτυξιακό
και
επαγγελµατικό αν θέλετε.
Και για τους εργολάβους επαγγελµατικά,
καθαρά επαγγελµατικά και αναπτυξιακό, και η δυνατότητα απορροφήσεως
των όποιων χρηµάτων συνάδελφε Ορφανέ. ∆εν µε απασχολεί εµένα από
πού προέρχονται αυτά και θεωρώ ότι όσο ταχύτερα απορροφούνται τα
χρήµατα και εκτελούνται έργα τόσο φτηνότερα είναι.
Λοιπόν γι’ αυτό θα πρότεινα το εξής, υπάρχει και η πρόταση του
συναδέλφου Κλάδου η οποία είναι πολύ σωστή και µε την οποία
συµφωνώ.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: Με τη συνδροµή της Περιφέρειας, ξέχασα να το πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, µε τη συνδροµή της Περιφέρειας
εννοείται δεν ξέρω..., συµφωνεί µάλλον και η Περιφέρεια, νοµίζω ότι και
ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας θα συµφωνούσε και τα µέλη τα άλλα της
∆ιοικούσας. Ε γώ θα πρότεινα το εξής επειδή...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και εµείς συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σταµατάκης ως µέλος...

Τα

µέλη

της

∆ιοικούσας,

και

ο
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ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ως παράταξη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ως παράταξη και η Α ΜΑ Ν συµφωνεί, µε
ποιο θέµα τώρα συµφωνεί;
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Για την ηµερίδα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν εµένα η πρόταση µου είναι η
εξής, αφού την έφερε την εισήγηση η ∆Κ Μ, βλέπω εδώ πέρα είναι τρία
άτοµα της ∆ΚΜ, θα έρθετε σε επαφή µε τον Καπετανάκη ή οποιοδήποτε
της ∆ΚΜ να ετοιµάσει..., γιατί έχω πει ότι µαζί µε τις εισηγήσεις θα
πρέπει να υπάρχει και η απόφαση.
Θα διαβάζεται στο Σώµα, θα
διορθώνεται και θα εγκρίνεται.
Άρα θα πρέπει να προσκοµιστεί µια απόφαση στην επόµενη
συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη για την οποία θα σας έρθει
πρόσκληση και θα αποφασίσουµε τότε και για το ένα θέµα – και για το
άλλο θέµα, στο οποίο κατ’ αρχάς ειδικά για την ηµερίδα νοµίζω ότι δεν θα
έχει κανένας αντίρρηση.
Θες να προσθέσεις τίποτα;
Αν και δεν έχεις το δικαίωµα, ως
Πρόεδρος για την ηµερίδα;
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
µικροφώνου)..., προς την Περιφέρεια και προς την ΤΕ∆Κ νοµού Λασιθίου
– νοµού Ηρακλείου ότι προτείνουµε µία ηµερίδα..., (δεν αποδίδεται
καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι περίµενε ένα λεπτό συνάδελφε,
συνάδελφε Πρόεδρε είπα ότι δεν θα γράψουµε µια επιστολή, µε την
εισήγηση θα έπρεπε να υπάρχει και η απόφαση.
Αυτό το ξέρει ο
συνάδελφος Καπετανάκης και του το είπα.
Λοιπόν, αφού έχουµε τη δυνατότητα την επόµενη Τετάρτη να
συνεδριάσουµε πάλι, θα έρθει, θα διαβαστεί στο Σώµα, το θέµα θα
συνεχιστεί, θα διαβαστεί στο Σώµα και από ‘κει και πέρα θα
αποφασίσουµε και για την ηµερίδα, και για την επιστολή, όπου στην
επιστολή θα αναφέρεται και η ηµερίδα γιατί απ’ ότι φαίνεται συµφωνούµε
όλοι για την ηµερίδα, έτσι δεν είναι;
Λοιπόν συνάδελφοι η ώρα είναι 23:05, έληξε η συνεδρίαση,
καληνύχτα σας.

ΤΟ ΠΡΟΕ ∆ΡΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΡΙΧ ΑΡ∆ ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ
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ΑΝΤΙΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΕΥ ΑΓ Γ ΕΛΙΑ Μ ΑΝΙΑ∆Η

Γ . Γ ΡΑΜΜ ΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

