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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έκτακτη
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 7η
Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος
Της 11 η ς Ιουνίου 2008
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 20: 00

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σ ε λ ί ς 3 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝΤΙ Π ΡΟ ΣΩ ΠΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
ΜΥΡΩΝ
ΜΟΝΙΑΚΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ,
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ.

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 Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος.
4. Ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
5. Ενηµέρωση δραστηριότητας µόνιµης επιτροπής χωροταξίας,
πολεοδοµίας, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.

---------------------
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αρχίζει η έκτακτη συνεδ ρίαση. Είναι
παρόντα 28 µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ ου 6 του
κανονισµού λειτουργίας της Α ντιπροσωπείας περ ιφερειακού τµήµατος
του Τ εχνικού Ε πιµελητη ρίου Ελλάδος, σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 §9
του Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία.
Τα θέµατα της ηµερησίας δι άταξης είναι:
1. Ανακοινώσεις Προεδ ρείο υ.
2. Έλεγχος – ερωτή σεις – επερωτήσεις πρ ος τη ∆.Ε ..
3. Προτάσεις – τοπο θετή σεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε
τη δραστη ριότητα και λειτο υργία του Τ εχνικού Ε πιµελητηρ ίου
Ελλάδος.
4. Ολοκλήρωση το υ Β ορείου Οδικού Ά ξονα Κρή της.
5. Ενηµέρωση
δραστηριότητας
Μ.Ε.
χωροταξί ας,
πολεοδοµί ας,
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Στο Προεδρείο της Α ντι προσωπείας έχει κατατεθεί πρόταση προς
συζήτη ση εκτό ς Η.∆. από την παράταξη Πανεπιστηµονική µε θέµα
Παιδεία. Η σχετική εισήγηση σας έχει αποσταλεί µε mail και υπάρχουν
στο πάνελ ορισµένα αντίγραφα σε έντυπη µο ρφή.
Επειδή η πρόταση έχει υποβληθεί νόµιµα, σύ µφωνα µε το άρθρο
4§5 του κανο νισµού λειτουργίας εισάγεται προς συζήτηση. Επειδή ό µως
το θέµα είναι εκτός Η.∆., ζητείται η έγκριση του Σώµατο ς.
Η απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 4§4 του κανονι σµού λειτο υργίας
ων
των παρόντων µελών και χωρίς
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5
συζήτη ση. Ε άν εγκριθεί θα συζητηθεί ως 6 ο θέµα, δ ηλαδή µετά την
ενηµέρωση
δ ραστηρι ότητας
Μ.Ε.
χωροταξίας,
πολεοδοµίας,
αρχιτεκτονικής και πολιτικής κληρονοµιάς.
Εγκρίνει το Σώµα; Εγκρίνει οµόφωνα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό αν δεν προλάβουµε θα πάει στην
επόµενη, τελευταίο θέµα τ ο βάζουµε, τελευταίο, 6 ο αφού το είπα.
ΘΕ ΜΑΤΑ ΗΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώ σεις Προεδρείου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν προχωρούµε στα θέµατα της
ο
ηµερη σίας διάταξης, θέµα 1 ανακοινώσεις Προεδρείου.
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι τα πρακτ ικά των συνεδριάσεων της
09.04.2008 και της 05.05.2008 έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδ α του
τµήµατος.
Στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας υπεβλήθη η παραί τηση το υ κ.
Γεωργίου Τ ρουλλινο ύ µε το από 05 .05 .200 8 έγγραφο το οποίο και σας
διαβάζω.
Προς τον Πρό εδρο της Α ντιπροσωπείας Τ .Ε.Ε./Τ .Α.Κ.. Παρακαλώ
να δεχτείτε την παραίτη ση µου από το Σώµα της Α ντιπρ οσωπείας και να
προχωρήσετε στην αντικατάσταση µο υ.
Η απόφαση µου αυ τή είναι
συνέχεια και συ νέπεια της άποψης µου ότι το ίδ ιο άτοµο δεν πρέπει να
ασχολείται µε παραπάνω από ένα ό ργανο γι α τα κοινά, γιατί έτσι γίνεται
αναποτ ελεσµατικός. Με τιµή, Γεώργιος Τ ρουλλινός.
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Ως εκ τούτου υπεγράφη τη ν 07.05.2008 από το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας η πράξη αντικατ άστασης του από τον κ. Ε µµανουήλ
Τζανίνη πολιτικό µηχανικό που εί ναι ο αµέσως επόµενος κατά σειρά
εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου, του συνδυασµού Αυτόνοµοι Μηχανικοί
Ανατολικής Κ ρήτης µε το οποίο εκλέχτηκε ο κ. Γεώργιος Τ ρουλλινός.
Ο συνάδελφος Τ ζανίνης γι α όσους δεν τον γνωρίζετε...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να ση κωθεί ο κύριος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...είναι εδώ µπροστά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφε καλωσόρισες και καλή
δουλειά.
Με τα έγγραφα της 28.05.2008 και 30.05.200 8 ο κ. Γεώργιος
Κολυβάκης υπέβαλε την παραίτηση του από µέλος της ∆.Ε. του
Τ.Ε .Ε ./Τ .Α.Κ . και της Αντιπροσωπείας, σας διαβάζω τα έγγραφα.
Προς τη ∆.Ε . το υ Τ .Ε.Ε ./Τ .Α.Κ..
Συνάδελφοι, επαγγελµατικές υ ποχρεώσεις και όχι µόνο µε υποχρεώνουν
να υ ποβάλω την παραίτηση µου από µέλος της ∆.Ε . αλλά και της
Αντιπροσωπείας του Τ .Ε.Ε./Τ .Α.Κ..
Μετά από 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη ∆.Ε . και 25 και
πλέον χρόνια στην Α ντιπροσωπεία, απο χωρώ και τερµατίζω τη
συνδικαλιστική µου πορεία µε την πεποίθη ση ότι προ σέφερα στο Τ .Ε .Ε.
ό,τ ι µπόρεσα και ό,τι είχα να δ ώσω, στην προσπάθεια για ένα καλύτερο
αύριο το υ κλάδου µας, για ένα βιώσιµο περ ιβάλλο ν, για µια καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Με λύπη µο υ αποχωρίζοµαι το Τ .Ε .Ε. αφού έχει ταυτίσει το
µεγαλύτερο κοµµάτι της επαγγελµατι κής µου δι αδροµής µε εκείνη του
συνδικαλισµού, όµως πρέπει κάποτε να παίρνουµε αποφάσεις πάνω από
τις όποιες επιθυ µίες µας και να αφήνουµε τους νεότερους µε τον
ενθουσιασµό που τους διακρίνει να συ νεχίσουν την προσπάθεια για την
επίλυση των προ βληµάτων που δυστυχώς ταλανίζουν τους µηχανικούς.
Ο δρόµος εί ναι δύ σκολος και ανηφορικός, αλλά η ελπίδα πάντα
υπάρχει. Εγώ θέλω να είµαι αισιόδοξος ότι τελικά µε την προσπάθεια
όλων των συναδ έλφων, ο κλάδος των διπλωµατούχων µηχανικών και το
Τ.Ε .Ε . που µας εκπροσωπεί στο σύνολο µας, θα αποκτήσει τη θέση που
του αξί ζει στην αναπτυξιακή δι αδ ικασία της χώρας µας.
Ας µο υ επιτραπεί µε την παρούσα επιστολή να ευχαριστήσω από
καρδιάς όλα εκείνα τα µέλη της ∆.Ε . που στη µακρόχρονη πορεία µου
στη ∆.Ε . συνεργάστηκαν εποικο δοµητικά µαζί µου, όπως επίσης εκείνων
των συναδέλφων που µε εµπιστεύτηκαν, µε τίµησαν µε τη φιλία τους και
µε στήριξαν στη θητεία µου ως Πρόεδρος του Τ.Ε .Ε ./Τ .Α.Κ ..
Με συναδελφικού ς χαιρετισµούς Γεώργιος Κο λυβάκης, αρχιτέκτων
µηχανικός.
Το επόµενο έγγραφο της 30.05.2008 .
Προς τον Πρόεδρο της Α ντιπροσωπείας του Τ .Ε .Ε./Τ.Α .Κ ..
Με την παρού σα επιστολή σας ανακοινώνω την παραίτηση µου από
µέλος
της
Αντιπροσωπείας
του
Τ .Ε.Ε./Τ .Α .Κ.,
το
µέλος
της
Αντιπροσωπείας τάδε.
Θα ήθελα εδώ να κάνω µια επι σήµανση συνάδελφοι, για να την
έχετε υπόψη σας στο µέλλον.
Παραιτείσαι από κάπου που σε έχει
εκλέξει, τα µέλη της ∆ιοικούσας εκλέγονται από την Α ντιπροσωπεί α, αν

Συ νεδ ρία ση 7 η

1 1 η ς Ι ου νίο υ 200 8

σελίς

6

κάποι ος θελήσει να παραιτηθεί από τη ∆ιοικούσα, πρέπει να παραιτηθεί
στην Αντιπροσωπεία.
Και το δεύτερο έγγραφο που αναφέρει µας ανακοινώνει, η
πρωτότυπη που έχει πάει ; ∆εν ξέρω που υπεβλήθη η παραίτηση και
ανακοινώθηκε σ’ εµάς; ∆εν την κατάλαβα αυτή την παραίτηση.
Ως εκ τούτου υπεγράφη τη ν 03.06.2008 από το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας η πράξη αντικατ άστασης του από την κ. Μαρία Λυδάκη
πολι τικό µηχανι κό, πο υ είναι η αµέσως επόµενη κατά σειρά εκλογή ς τ ου
ιδίου ψηφοδελτίου του συνδυασµού ∆ηµοκρατική Κ ίνηση Μηχανικών µε
το οποίο εκλέχτηκε ο κ. Γεώργιος Κολυβάκης στη ν Αντιπροσωπεία.
Υπεγράφη
επίσης η 03.06.2008 από το Πρ οεδρ είο της
Αντιπροσωπείας η πράξη αντικατάστασης του από τον κ. Μιχάλη
Γολοβάνη πολιτικό µηχανικό, που είναι ο αµέσως επόµενος κατά σειρά
εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου νούµερο 4 µε το οποί ο εκλέχτηκε ο κ.
Γιώργος Κολυβάκης στη ∆.Ε..
Η συνάδελφος Λυ δάκη είναι η ξανθιά που κάθεται εκεί αριστερά, αν
δεν την γνωρίζετε.
Ο Μιχάλης Γολοβάνης σας είναι
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γνωστός, δεν τίθεται θ έµα.
Συνάδελφοι τ ελείωσε το θέµα των ανακοινώσεων. Ο Πρόεδρος της
∆ΚΜ µου ζήτη σε να πει δυο λόγια για το ν αποχωρούντα συνάδελφο και
βεβαίως έχει το δ ικαίωµα ό πως και ο συνάδελφος Βαϊλάκης θέλει; Και ο
συνάδελφος Β αϊλάκης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ ησυχία να ακού µε.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν η παραίτηση το υ συναδέλφου του Γιώργου του
Κολυβάκη από τη ∆.Ε. και τη ν Α ντιπροσωπεία του Τεχνικού
Επιµελητηρίου αφή νει σίγουρα ένα µεγάλο κενό τόσο στην παράταξη µας
όσο και στο Τ .Ε.Ε./Τ .Α.Κ.. Έπειτα από 25 χρό νια συνεχούς παρουσίας
και προσφοράς, αποφάσισε δυστυχώς να µη συµµετέχει πλέον στα
όργανα δ ιοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Θα θέλαµε να τον ευχαριστήσουµε για την προσφορά του , τη
µετάδο ση της εµπειρίας του σ’ εµάς τους νεότερους σαν υπο θήκη για το
µέλλον.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Βαϊ λάκη ς. Β αϊλάκη εδώ
είναι το µικρόφωνο, ναι ζήτησε το λόγο.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να πω δυο λόγι α τ α οποία αφορούνε εµένα και
µόνο ας πούµε και όχι την παράταξη, για τη ν παράταξη ίσως µιλήσει
κάποι ος άλλος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ε γώ ευχαριστώ το Γιώργο τον Κ ολυ βάκη που µε τίµησε
τόσα χρόνια µε τη φι λία το υ, θεωρ ώ ότι πρόσφερε στο Ε πιµελη τήριο και
σαν µέλος τη ς Αντιπρο σωπείας, και σαν µέλος της ∆ιοικούσας, και τον
ευ χαριστώ γι’ αυτό.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφο ι καλησπέρ α, νοµίζω οφείλω σαν
Πρόεδρος και εγώ να πω, παρ’ όλο που δεν είναι ο συνάδ ελφος ο
Γιώργος ο Κολυβάκης εδώ, δυο κουβέντ ες, όπως έκανα άλλωστ ε για
όλους τους συναδέλφους οι οποί οι έχουν µακρόχρονη θητεία και
προσφορά. Ο Θεόφιλος ο Τρου λλι νός, ο Αντ ώνης ο Ανη ψητάκης, και
τώρα ο Γιώργος ο Κολυβάκης έχει µια προσφο ρά καταγεγραµµένη 25
χρόνια στην Αντιπρο σωπεία του Τεχνικο ύ Ε πιµελητη ρίου, εκ των οποί ων
τα 18 – αν δεν µε απατά η µνήµη µου – στη ∆.Ε., Α ντιπρόεδ ρος επί
σειρά ετών και Πρόεδρος την τελευτ αία τρι ετία.
Οπωσδήποτε µέσα, αν θ έλετε, και από παραλείψεις, αν θέλετε
µέσα και από αστοχίες ενδεχοµένως της δ ιαδροµής τ ου Γιώργου του
Κολυβάκη, δεν µπο ρεί παρά να αναγνωρίσει κανεί ς στο συνάδελφο τον
αρχιτέκτονα µια συνέπεια για όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε το
Τεχνικό Επι µελητήριο µέσα από τις θέσει ς, είτε των δι ακεκριµένων
ρόλων και θέσεων που εί χε, είτε της προ σφοράς του από άλλες θέσεις,
και γι’ αυτ ό το λόγο έκρι να σκόπιµο και κρίνω σκόπιµο σήµερα να πω
αυτά τα λόγια σαν αποχαιρετιστήριο στον Γιώργο τ ον Κολυβάκη.
Και νοµίζω ότι η συνάδελφος η Μαρία η Λυ δάκη που θα τον
διαδεχτεί, µε τη διάθεση που τη δ ιακρίνει θα συνεχίσει αυτή την
προσφορά από την πλευ ρά της παράταξης, αλλά και µε την προσωπική
της διάθεση σε ότι αφορά τα ζητήµατα του Τ εχνικού Επι µελητηρίου, αλλά
αν θ έλετε και της παράταξης της, γιατί εµείς έχου µε πει κατ’ επανάλη ψη
ότι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να δούµε τα ζητή µατ α της εσωτερικής
λειτουργίας των παρατάξεων µας, να έχουµε ι σχυρές, να έχουµε δυνατές,
να έχου µε παρατάξει ς που λειτου ργούν, ώστε πραγµατικά και το
Επιµελητήριο να µπορέσει να έχει ένα πιο καθοριστικό και πιο σηµαντικό
ρόλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τοποθετηθεί; Όχι.

Άλλος

συνάδελφος

θέλει

να

ΘΕΜΑ 2 ο
Έλεγχος – ερω τήσεις – επερω τήσεις
προς τη ∆.Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρ οχωρούµε στο
έλεγχος – ερωτή σεις – επερωτήσεις προ ς τη ∆.Ε ..
Επειδή σύ µφωνα µε το άρθρο 8§4 το υ κανονισµο ύ
Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος του Τ .Ε .Ε.
ο
έγκυρο αίτη µα δεν έχει κατατεθ εί στο Προεδρείο, το 2
ως µη αναγραφόµενο στην ηµερή σια διάταξη.
ΘΕΜΑ 3

επόµενο

θέµα,

λειτου ργίας της
κανένα σχετικό
θέµα θεωρείται

ο

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις
επί θεµάτω ν σχετικώ ν µε τη δραστηριότητα και
λειτουργία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλ άδος
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προχωρού µε στο επόµενο θέµα, το
οποίο εί ναι προτάσει ς – τοποθετ ήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτ ων
σχετι κών µε τη δραστη ριότητα και λειτο υργία του Τ .Ε.Ε...
Υπάρχει µια πρόταση από τον επιµελητή συνάδελφο Α ντώνη
Κρασανάκη της Μ.Ε . αντισει σµικού σχεδιασµο ύ και πολιτιστικής
προστασίας του Τ .Ε.Ε./Τ .Α .Κ.. Έλα, να τη διαβάσω εγώ;
Λοιπόν αναφέρεται στη στελέχωση τη ς Μ.Ε . αντισεισµικού
σχεδ ιασµού και πολιτιστ ικής προστασίας του Τ .Ε.Ε./Τ .Α .Κ..
ου
θέµατος της Η.∆. στη συνεδρίαση της
Στο πλαί σιο του 3
Αντιπροσωπείας του τµήµατος προτείνοµε, σύµφωνα µε τις δ ιατάξεις τ ου
άρθρου 1§2 του κανονισµού λειτου ργίας των Μ.Ε. του Τ.Ε .Ε . και
περιφερειακών τµηµάτων του Τ .Ε .Ε., όπως ψη φίστηκε από τη
συνεδρίαση της 10.02.1990, να εγκριθεί η συµµετοχή της Μαρίας Λυδάκη
πολι τικού µηχανικού στη Μ.Ε..
Το άρθρο αυ τό λέει ότι, τ ο πλήθο ς των ατό µων που συµµετέχουν
σε οποιαδ ήποτε Μ.Ε. εγκρίνεται από την Αντ ιπροσωπεία.
Εγώ θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση , πριν µπούµε επί τ ου θέµατος,
πόσα άτ οµα στελεχώνουν αυ τή τ ην επιτροπή;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε Τ ΑΙ ΚΑΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ δεν αµφιβάλω ότι χρειάζεται.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε Τ ΑΙ ΚΑΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κανονικά έπρεπε να τα πεις αυτά στο
µικρόφωνο να καταγραφούν, θα τα επαναλάβω.
Η επιτροπή στελεχώνεται από 12 άτ οµα, εκ των οποίων τα 6 είναι
ενεργά, άρα τα 6 είναι ανενεργά. Η λειτουργία των Μ.Ε. Πρόεδ ρε ανή κει
στη ∆.Ε.. Σύ µφωνα µε τον κανονι σµό λειτουργίας, όταν υπάρχουν από
τρει ς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις τη ς επιτροπής απουσιάζο υνε τα
µέλη τη ς, αντικαθί στανται ή διαγράφονται, διότ ι εσείς αποφασίσατε να
ικανοποιήσετε ό λους τους αιτο ύντες.
Λοιπόν η ∆.Ε. κατ’ εµέ φέρει ευθύ νη και όταν εγώ διαφωνώ µε το
πλήθ ος, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι δικαιωµατ ικά έχου ν δ ικαίωµα
να πληρώνονται αυτ οί οι άνθρωποι, να το έχετε υπό ψη σας αυτό. Τ ο
Θεσµικό Πλαίσιο προβλέπει την πληρωµή αυτών των ανθρώπων και εάν
κάποι ος ζητήσει να πληρωθεί , οφείλει το τµήµα να τον πληρώσει, γι’
αυτό διαφωνώ µε το υπέρµετρο πλή θος.
Εγώ κατ αψηφίζω την πρόταση δι ότι θεωρώ ότι τα 12 άτ οµα είναι
πολλά, εκτό ς αν διαγραφούν, από ‘κει και πέρα η πρόταση τίθεται σε
ψηφο φορία. Ποιοι είναι υπέρ της ένταξης της συναδέλφου στη Μ.Ε.;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
διότι δεν ήταν µέλος.

Η Μαρία δεν είχε κάνει αίτηση τότε,

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
παράθυρο;

Ένα λεπτό, πως µπήκαν από το

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πό σοι άλλοι έχου νε µπει και ποιοι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι. ποι ον να ρωτήσω; Τη ∆ιοικούσα
ρωτώ, είσαι µέλος της ∆ιοικούσας, Πρόεδρε έχου ν µπει και άλλοι στις
Μ.Ε.; Α πευθύνοµαι στη ∆ιοικούσα. Αυ τή είναι παράνοµη πράξη.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε Τ ΑΙ ΚΑΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γιατί είναι παρ άνοµη, διότι συνάδελφε
σύµφωνα µε το µνηµονευό µενο άρθρο, να σας το δ ιαβάσω και ακριβώς τι
λέει, κανονισµός λειτο υργίας.
Με την ίδια απόφαση της Α ντιπροσωπεί ας ή Αντιπροσωπείας τ ου
περιφερειακο ύ τµήµατος καθορίζεται το πλήθος των επιτροπών, την
αρµοδιότητα και το πλήθος των µελών της κάθε µιας.
Τα µέλη των Μ.Ε . εντάσσονται στην απόφαση της Αντιπρο σωπείας
και όχι της ∆ιοικού σας. Τ ώρα αν όποιος κάνει αίτηση εσείς τον βάζετε,
κανονικά δ εν είναι µέλος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έλα στο βή µα.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ήθελα να πω ότι για τη συµµετοχή των µελών τ ων
µονίµων επιτροπών, έτσι όπως την έχω δει εγώ µέχρι τ ώρα και έτσι
πρέπει να είναι, είναι µια εθελοντική συµµετοχή, προσφέρ ουν έργο και
ποτέ απ’ ότι γνωρίζω δεν έχου νε ζητήσει αντάλλαγµα χρηµατικό.
Όταν βλέπεις λοιπόν κάποιο συνάδελφο ο οπο ίος έχει την όρεξη να
έρθει να προσφέρει και βλέπεις άλλους έξι και δεν έχουν τη ν όρεξη, το
πρώτο πράγµα που θα κάνεις είναι να του πεις αυτού του συναδέλφου
έλα να βοηθήσεις και αν οι άλλοι έξι, που µάλλον δεν θα συνεχίσουν να
προσφέρουν βοήθεια, δεν έρθο υνε να αντικατασταθούνε.
Νοµίζω ότι να απορ ρίψουµε µι α πρόταση κάποιου συναδ έλφου που
θέλει να προσφέρει εθελοντ ικά, χωρίς καµιά αµο ιβή θα ήταν άστ οχο.
Νοµίζω να µπει σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε ίναι θέµα του Σώµατος, εγώ θα το
θέσω σε ψηφοφορία, συµφωνείτ ε συ νάδελφοι να..., η συνάδελφος
Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ανεξάρτητα αν αυτό που είπε ο συνάδελφος είναι η
ουσία, εγώ νοµίζω ότι τυπικά δεν µπορούµε να ψηφίσουµε για τη Μαρία.
Αυτό που ψήφισε η Αντιπρο σωπεία µαζί µε το πρόγραµµα δ ράσης ήταν
το πλήθ ος των ατόµων των επιτροπών.
Αυτή τη στιγµή θέτω ένα θέµα ότι, πριν από τη Μαρία υπάρχουν
και σε άλλες επιτροπές και άλλα άτοµα, άρα έχει διαφοροποι ηθεί το
πλήθ ος των επιτρο πών.
Αν κάτι πρέπει να µπει σε ψηφοφορία και µπορεί να γίνει στην
επόµενη, είναι να έρθει συ νολική τροποποιητική του πλήθους τ ων
ατόµων των επιτροπών για να είµαστε εντάξει και όχι να ψηφίσουµε για
τα πρόσωπα χωριστά, και πόσο µάλλον να µην ψη φίσουµε τώρα µόνο
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για τη Μαρία. ∆εν είναι θέµα πρ οσώπο υ, εί ναι θέµα µό νο πλήθου ς τ ων
επιτροπών.
Τώρα επί της ου σίας υπάρχει ένα πολύ σο βαρ ό πρόβληµα που το
αντιµετωπίσαµε και χθες βράδυ στη Μ.Ε. χωροταξίας, όπου είπε ο
επιµελητής ότι δεν µπο ρούµε να πάρου µε απόφαση, γιατί είµαστε λίγοι
σε σχέση µε το πόσοι είναι µέσα στην επιτρο πή. Και είπαµε ότι πρέπει,
για να φέρου µε µια απόφαση στη ∆ιοικούσα, να αρ χίσουµε να
τηλεφωνούµε σε έναν – έναν.
Μπορ εί να πει κανείς ότι έγκειται στο ν επιµελητή, στο πως
ενεργοποιεί τον κόσµο, ό µως ήδη άρχισαν τα πρώτα προβλήµατα, γιατί
εγώ πι στεύω ότι όπως στη ∆ι οικούσα και στ ην Αντιπροσωπεία αν δ εν
έχουµε απαρτία δεν µπορού µε να πάρουµε απόφαση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
...το ίδ ιο ι σχύει και για τις Μ.Ε. και θα έπρεπε να
κοιτάµε λίγο και το τυ πικό, να διευ κολύνου µε ουσιαστικά τ ον κό σµο να
συµµετέχει, αλλά να βρούµε και τι ς διαδικασίες, να κρατάµε και τα
τυπικά, γιατί διαφορ ετικά κάποι α στιγµή µπορεί να έχουµε προβλήµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, θέλει άλλος να τοποθετηθεί;
Κλείνει, εγώ θα κλείσω.
Αυτή τη στιγµή συ νάδελφε µου έδωσες ένα περισσότερο όπλο γιατί
διαφωνώ µε αυτό το υ πέρµετρο πλήθο ς πο υ στ ελεχώνουν τις Μ.Ε... Η
άποψη της ∆ιοικού σας και ό λων των ∆ιοι κουσών µέχρ ι σή µερα ή ταν,
όσο ι κάνο υν αιτήσεις να µπαίνουν.
Ορίστε τώρα, είδες που
δηµιουργείται πραγµατι κά ένα πρόβληµα. Όταν η µόνιµη επιτροπή έχει
Χ και αποφασίζει, το 10% δεν µπορεί να τη δεσµεύ ει. Ή θα πρέπει να
διαγράφονται , σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργί ας το υ οποί ου την
τήρηση την έχει ο επι µελητής, ο αναπληρωτής και τη µεγαλύ τερη ευθύνη
την έχει η ∆ιοικούσα. Όσες πράξεις έχου ν γίνει από τ η ∆ιοικούσα, δ ιότι
η Α ντιπροσωπεί α δεν το γνωρίζει, εγώ αυτή τη στ ιγµή πληροφο ρούµαι
ότι έχουν αυξηθεί τα µέλη των Μ.Ε., δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, εγώ
δεν το γνώρι ζα, που ζω..., έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, ένα λεπτό, από τη στιγµή που
αποφασίζει η Αντιπροσωπεία και κλείνει ο αριθµός, τόσες Μ.Ε., τόσα
µέλη, από ‘κει και πέρα όταν η ∆ιοικούσα τα τόσα µέλη τα αυξάνει, η
Αντιπροσωπεία από που το γνωρίζει αυτ ό συνάδ ελφε Μπριλάκι; Από
πουθενά αν δεν ενηµερωθεί από κάποι ον, όπως έγι νε αυτή τη στι γµή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, εγώ
τοποθετηθεί, εγώ δ εν το γνωρίζω συνάδελφε.

είπα

όποιος

θέλει

να

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Εδώ είναι ο Πρόεδρος, Πρόεδρε
παρακαλώ έχεις στείλει έγγραφο στο Προεδρείο της Αντιπρ οσωπείας
όπου να λες ότι διαφοροποιείται το πλή θος αυτών που συµµετέχουν στις
µόνιµες επιτροπές; Όχι, άρα δεν το γνωρίζει το Προεδρείο για να το
θέσει θέµα το υ Σώµατος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιας δ ιαδικασίας;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επί της τοποθετ ήσεως σου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν µπορείς να κάνεις τοποθέτηση,
εγώ κλείνω, δεν τοποθετούµαι, κλείνω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ∆ηµι ουργήθη κε θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, δ εν υπάρχουν θέµατα, εγώ
ρώτη σα αν θέλει κάποιος να µιλή σει. Ε δώ είναι ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος
εκπροσωπεί τη ∆ιοικούσα, εγώ ζω σε άλλο κόσµο, εντάξει..
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, λοιπόν συνάδελφοι θέλετε να
κρατηθεί το θέµα να ο λοκληρωθεί, να έρθουν προς έγκριση και όλες οι
άλλες τοποθετήσεις; Ε ντάξει; ∆ιότι αυτοί οι άνθρωπο ι δεν είναι µέλη
των Μ.Ε., να έρθουν όλοι µαζί.
Συνάδελφε Κ ρασανάκη να σου πω κάτι, µου έχει τύχει κάτ ω όταν
ήταν ο Μανόλης Κατσιδονιώτης, µετά από 15 χρόνια, να έρθει
συνάδελφος και να κάνει αίτηση και ζητάει βεβαίωση ότι ήταν στην τάδε
Μ.Ε. τ ο 1900 τόσο, γι ατί το κάνει αυτό; Και ποιος είναι εις θέση να
γνωρίζει αύριο εάν αυτοί ήταν µέλη, επει δή κάνανε µια αίτηση;
Συµµετείχαν, δ εν συµµετείχαν, διαγράψατε κανέναν;
Την περασµένη
θητεία υ πήρχε πρόταση από επιµελητή Μ.Ε . να δ ιαγραφούν και δ εν
υλοποιήθηκε πο τέ, η ∆ιοικούσα δεν το έκανε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Εγώ το θέτω σε ψηφοφο ρία, αλλά
υπάρχει άλλη πρότ αση η οποία στέκει και αυτ ή η πρόταση.
Στην
επόµενη συνεδρίαση να το θέσει θέµα η ∆ιοι κούσα. Λοιπό ν συνάδελφοι
έκλεισε το θέµα.
Προχωρούµε στο επόµενο τ ο οποίο είναι η ο λοκλήρωση του
Βορείου...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε Τ ΑΙ ΚΑΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε ίπαµε θα έρθει στην ολό τητα του,
όλοι µαζί, θέλετε..., ένα λεπτό, ένα λεπτό συνάδελφο ι, καµία αντίρρηση
δεν έχω, Πρόεδρε συµφωνείς και φέρ νετε µετά τα άλλα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδ εται

καθαρά,

µιλάει

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, άρα έκλεισε το θ έµα.
ΘΕΜΑ 4 ο

εκτός
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Ολοκ λήρω ση του Βορείου
Οδικού Άξονα Κρήτης
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν προχωρο ύµε στο..., τι να την
κάνεις; Α , έπ’ αυτ ού, πουν’ το ; Μου το έφερες γραπτά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι παρακαλώ
µπορείτε να καθίσετε;
Το 4 ο θέµα είναι ολοκλήρωση του βορείου..., συνάδ ελφοι θα µε
αναγκάσετ ε να διακόψω και να φύγω. Παρακαλώ έρχεστε, καθίστε δ ύο
ώρες, ακού στε, δεν θέλετε να ακούσετε;
Θέλετε να συζη τήσετε;
Περ άστε έξω, αφήστε τους άλλου ς να ακούνε.
Ολοκλήρωση το υ Βορείου Οδικού Άξονα Κ ρήτης (ΒΟΑ Κ). Πριν
µπούµε στο θέµα θέλω να σας ενηµερώσω ότι 30 Ιανουαρίου 200 8 αν
θυµάστε, το είχαµε αναφέρει, τότε που συ ζη τούσαµε αν θα έπρεπε να
γίνει µια κο ινή συνεδρίαση των δ ύο τµηµάτων, του Τ µήµατος ∆υ τικής
Κρήτης και του Τ µήµατος Α νατο λικής Κρή της. Λοιπόν εδώ έχω την
απόφαση πο υ έλαβε το Περιφερειακό Συ µβούλιο.
Έχετ ε υπόψη σας ποιοι απαρτίζουνε το Περιφερειακό Συµβούλιο;
Το Περιφερειακό Συµβούλιο..., λοιπόν τα παρόντα µέλη ή τανε Σεραφείµ
Τσόκας, Σχοιναράκη Β αγγελιώ, Α ρχοντάκης Γρη γόρης, Παπαδάκης
Γεώργιος, Στρατάκης Αντ ώνιος, ο ι τέσσερις τελευταίοι είναι Νοµάρχες
της νήσου Κρήτη ς, ο Κο υράκης Γιάννης ∆ήµαρχος Ηρακλείου,
Βιρβιδάκης Κ υριάκο ς ∆ή µαρ χος Χανίων, Σπανουδάκης Ε υάγγελος
Πρόεδρος ΕΒ ΕΧ, εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, κάτι τέτ οιο γράφει,
αναπληρωµατικό
µέλος,
Πιταριδάκης
Α ντώνης
Πρόεδρος
Τ .Ε .Ε.
Τµήµατο ς ∆υτικής Κρ ήτης εκπρό σωπο ς του Τ.Ε.Ε ., Καµπιτάκης
Κωνσταντίνος το υ ΓΕ Ω/Τ .Ε.Ε ., Λενταράκης Βασίλειο ς από το Οικο νοµικό
Επιµελητήριο ∆υτικής Κ ρήτης, Τ σατσάκη ς Αριστείδης Γενικός Σύµβο υλος
Α∆Ε∆Υ, Βλαχάκης Πέτρ ος µέλος της ΠΑΣΕ ΓΕΣ, του ∆ιοικητικού
Συµβο υλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Φραγκονικο λάκη ς Νικόλαος προϊστάµενος
τµήµατος
τεχνικών
και
υγειονοµι κών
επιθεωρή σεων
Χανίων,
εκπρόσωπος ΣΕ ΠΕ, Κ οτζάκη – Περακάκη Αγγελική προ ϊσταµένη
περιφερειακή ς ∆ιεύθυ νσης, εκπρόσωπος του ΟΑΕ∆.
Ο µόνος Β ουλευτής ο οποίος ήταν παρών ήτανε ο Αυ γενάκης ο
Λευτέρης και υπήρχαν και εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι ο ρισµένοι
ταυτίζονται, δηλαδή ο Κ αστρινάκης Νικόλαο ς Πρόεδρος του Συνδέσµου
ΤΕ∆Κ Κ ρήτης, ο Α ρχοντάκης Γρηγόρη ς που σας είπα εκπρόσωπος της
ΕΝΑ Ε, Β ιρβιδάκης Κυρι άκος εκπρόσωπος ΚΕ∆Κ Ε, Κ ουράκης Γιάννης
εκπρόσωπος Ε Σ∆ΑΚ , Γρυ σποράκης Ιωακείµ Πρύτανης Πολυτεχνεί ου
Κρήτης, Χατζηιωσή φ εκπρόσωπος ΤΕ Ι, Α γαπάκης Γεώργιο ς ∆ιευθυ ντής
ΒΟΑΚ .
Και παρέστησαν ο Κ απετανάκος Νικόλαος σύ µβουλος Γενικού
Γραµµατέα επί τεχνικών θεµάτων, οι ∆ήµαρχοι της Κρήτης, υπηρεσιακοί
παράγοντες.
Λοιπόν, το θέµα της ηµερησίας διάτ αξης ήταν το οδικό δίκτυο της
Κρήτης, κατέληξαν στη ν εξής από φαση.
Η Κρήτη αποτελεί µια
ευ ρωπαϊκή περιφέρεια µε ιδιαίτερα νησιωτ ικό γεωγραφικό ανάγλυφο.
Έχει ανάγκη από σύγχρονες υπο δοµές για να διασφαλίσει τα βασικά
σηµαντικά σηµεία σύγχρονης ανάπτυξης µέσα στην ευρωπαϊκή και
παγκόσµια κοινότητα, ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να πετύχουµε την
ισό ρροπη ανάπτυξη της.
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Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο η Κρήτη να αποκτήσει ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα µεταφορών, που δη µιουργεί προϋποθέσεις και
προοπτ ικές ώθησης της ανάπτυξης.
Α υτό όµως προϋποθέτει την
εµπλοκή του ΥΠΕ ΧΩ∆Ε και την πο λιτική βούληση της κεντρικής
διοίκη σης.
Το σηµερινό θέµα οδικό δίκτυο της Κ ρήτης επιβάλει να
περιλαµβάνει , τη ν επαρκή, σύγχρονη, και ασφαλή σύνδεση τ ου
δυτικό τερο υ µε το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης µε την ολοκλήρωση
του ΒΟΑΚ ως αυτοκι νητοδρό µου ευ ρωπαϊκών προδιαγραφών.
∆εύτερο, ένα νότιο οδικό άξονα µε ολοκληρωµένο πλέγµα καθέτ ων
συνδέσεων µε το βορρά, µε τους απαρ αίτητους κόµβου ς και τις
συνδέσεις µε τα αερο δρόµια, τα λιµάνια και τα νοσοκοµεία, φράση που
αναφέρεται και στο προη γούµενο. ∆ηλαδή ο Β όρειος Οδικός Άξονας και
ο νότιος θα πρέπει να ενώνονται µε τι ς βασικές πύλες εισόδου , αλλά και
µε τα νο σοκοµεία.
Τρίτ ον, αναβάθµιση του επαρχιακού οδικού δικτ ύου σε κάθε νοµό,
αφού το δίκτυο αυτό αποτελεί το βασικό οδικό δίκτυο που
χρησιµοποιο ύν οι απλοί πολίτες και µάλιστα της ενδοχώρας.
Για το λόγο αυ τό επιβάλλεται:
Πρώτον, η εκπόνηση µελέτης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προκει µένου να
διερευνηθούν οι τρόποι χρηµατοδό τηση ς, ούτως ώστε να υ λοπο ιηθεί το
συντοµότερο δυνατό διάστηµα και µε το λιγότερο δυνατό κόστο ς για το
κοινωνικό σύνολο .
∆εύτερον, η αντίστοιχη στή ριξη της περιφέρει ας και τ ων
αυτοδιοικητικών
οργάνων,
προκειµένου
να
ανταποκριθ ούν
στις
απαιτήσεις της τελευταίας νοµοθεσίας για τ η συντ ήρηση του οδικού
δικτύο υ. Αναφέρεται και η νοµοθεσί α.
Τρίτ ον, συµφωνήσαµε εδώ µε τους Νοµάρχες και τους ∆ηµάρχους
να δηµιουργηθεί και µια οµάδα η οποία θα παρακολουθ εί το όλο θέµα. Η
πρόταση είναι η βασική να συµµετέχουν οι Νοµάρχες, οι Πρόεδροι τ ων
ΤΕ∆Κ µε τους εκπροσώπους το υς και όπου χρειάζεται πολιτική
παρουσία να υπάρχει πολιτ ική παρου σία.
Και φυσικά µπήκε στη µέση ο Κ αµπιτάκης, και βέβαια θα πρέπει να
µπει και ο τεχνικός σύµβουλος που είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο, αυτό
ήτανε πρόταση του Προέδρου.
Ένα λεπτό να δ ούµε τι είπε ο Πιταριδάκης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
Λοιπόν κάνει µι α παρέµβαση ο Πιταριδάκης και είπε το εξής,
συµφωνώ σε όλα, δηλαδή στο εισαγωγι κό κ.λ.π., αλλά ξεχάσαµε για
µένα του λάχιστον κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ, ότι εκτός από τη µελέτη που
ζη τάµε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε κ.λ.π. για να δεσµευτεί και όλα τ α υπόλοι πα
που λέτε, δεν µπορούµε να µην ζητήσουµε και το ανέλυσα επαρκώς
νοµίζω και τη µέγιστη συµµετοχή και ένταξη τ ου για το ΒΟΑ Κ, τώρα
µιλάω στο τοµεακό επιχειρησιακό πρόγραµµα προσπελασιµότητ ας, δ εν
αναιρεί...
Αυτή τη διεκδίκηση επανέλαβα και την ανέλυσα όσο µπορούσα,
σήµερα δεν πρέπει να τ ην υπο στείλουµε, δεν έχει τελειώσει .
Λοιπόν, βασικά η πρό ταση του ς ήτανε αυτή που σας διάβασα και
όπου τίθεται θέµα ότι πρέπει στην υ λοποί ηση αυτή ς της απόφασης να
είναι και εκπρόσωπος του Τ .Ε.Ε..
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Τώρα πως θα εκλεγεί αυτό ς ο εκπρόσωπος του Τ .Ε.Ε . είναι
άγνωστο, γιατί ο Β ΟΑ Κ ξεκινάει από τη µια άκρη της Κρήτης και φτάνει
στην άλλη . Υπάρχει ήδη ειληµµένη απόφαση το πώς θα γίνει αυ τό, ένας
εκπρόσωπος. Έτσι το λέει µέσα τουλάχιστο ν να είναι και ο εκπρόσωπος
του Τ.Ε .Ε ..
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απόφαση είναι, απόφαση είναι αυτή,
απόφαση που πήρε το Περι φερειακό Συµβο ύλιο.
Τώρα αν είναι
υλοποιήσιµη ή όχι, αν την υλοποιήσει ή όχι είναι άλλο θέµα, είναι θέµα
δικό τους.
Λοιπόν εγώ αυ τά είχα να σας ενηµερώσω εκ µέρου ς τ ης πολιτείας
τι έχει γίνει, από ‘κει και πέρα τώρα το θέµα έχει µπει κατόπιν αιτήµατος
των συ ναδέλφων της ∆ΚΜ, έχετε πάρει πριν κάτι µήνες όλοι την
εισήγηση την ο ποία είχανε στείλει οι συνάδελφοι τη ς ∆ΚΜ, από ‘κει και
πέρα περισσότερα θα µας πει επί του θέµατος ο συνάδελφος Αγαπάκης.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Τι χρόνο έχω Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πόσο σου χρειάζεται;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Περίπου 15 λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τ ον έχεις.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ωραία, ευχαρ ιστώ πολύ.
Λοιπόν συνάδελφο ι θα κάνω έτσι µια γενική εισαγωγή, κατ’ αρχήν
να πω...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ∆εν ξέρω ακούγο µαι τώρα;
Λοιπόν κατ’ αρχήν να πω τ ο εξής, ότι η εισήγηση που είχε
µοιραστεί πριν από κάµπο σο καιρό έχει αλλάξει σε κάποια σηµεία, δ ιότι
τελικά η ιστορία του Β ΟΑΚ είναι µια δ υναµική διαδικασία και πολλά
πράγµατα αλλάζουν.
Μάλιστα θα έλεγα ότι και µε την επίσκεψη του Υπουργού ΠΕ ΧΩ∆Ε
εδώ προκύψανε κάποια καινούργια δεδοµένα τα οποία θ α τα αναλύσουµε
στην πο ρεία, εποµένως µην απορήσετε εάν δείτε κάποια καινού ργια και
διαφορετικά στοιχεία απ’ αυ τά τα οποία ήδ η ενδεχοµένως έχουν
διανεµηθεί.
Λοιπόν, κατ’ αρχήν µια γενική τοπο θέτη ση περί ΒΟΑΚ , λίγο – πολύ
τα ξέρου µε, αλλά απλώς να επαναλάβουµε κάποια πράγµατα. Ο ΒΟΑΚ
όπως ξέρουµε όλοι ξεκινάει από το Κ αστέλλι Κισσάµου, σταµατάει στη
Σητεία, είναι µέρο ς του λεγόµενου διευρωπαϊκού δικτύου, έχει συνολικό
ου
µήκος περίπου 312 χιλιόµετρα. Με την ολοκλήρωση του 3 Κοινοτικού
Πλαισίου θα έχουν κατασκευαστεί στον ΒΟΑ Κ οδικά τµήµατα συνο λικού
µήκους 47,7 χιλι όµετρ α. Από αυτά τ α 25,2 αφορούν οδό µε δ ιατοµή
διπλού κλάδου, δ ηλαδή τετράιχνη οδός µε διαχωρ ιστικό στηθαίο στη
µέση, ενώ 22,5 χιλιόµετρα αφορο ύν οδό µε διατοµή µο νού κλάδου,
δηλαδή δίιχνη οδό.
ο
Με το 2 Κ οινοτικό Πλαίσιο κατασκευάστηκαν οδικά τµήµατα
διπλού κλάδου συ νολικού µήκο υς 15,75 χιλιόµετρα, που µαζί µε αυτά
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που υ λοποι ούνται µε το 3 Κοινοτικό Πλαίσιο, θα έχουν συ νολικό µήκος
οδού, µε διατοµή διπλού κλάδου περί που 41 χιλιόµετρα.
Τα τµήµατα αυτά είναι η παράκαµψη Ηρακλείου 27 χιλιόµετρα, η
παράκαµψη Ρ εθ ύµνου 6 χιλιόµετ ρα και η παράκαµψη Χανίων 8
χιλι όµετρα.
Το
τελευταίο
κοµµάτι
του
διπλού κλάδο υ που
κατασκευάζεται τώρα είναι το γνωστό αεροδρόµιο – Κ ΤΕ Ο, και για το
οποίο σή µερα ίσως ενδ εχοµένως να ακούσατε και στις ειδήσεις ότι
είχαµε ένα πρόβληµα µε τις απαλλοτριώσεις, που είναι ένα άλλο µεγάλο
θέµα που αφορά τα έργα και κάποια άλλη στιγµή θα το συζητήσουµε
γενικότερα πιστεύω.
Λοιπόν, στο 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο επίσης έχου ν ενταχθεί οι µελέτες
οδικών τµηµάτων του Β ΟΑΚ από το µέτρο 3.6 το υ επιχειρησιακού
προγράµµατ ος ΟΑ ΛΑ Α, Οδικοί Άξονες Λιµένες Αστική Ανάπτυξη,
συνολικής δαπάνης µέχρι σήµερα περίπου 23 εκατοµµύρια ευρώ, που
µαζί µε δαπάνη άλλων 3,5 εκατ οµµυρίων ευρώ από άλλους πόρους
εκπονούνται µελέτες οδ ικών τµηµάτων συνολικού µήκους περί τα 135
χιλι όµετρα.
Στο σηµείο αυ τό πρέπει να επισηµάνουµε κάτι το οποίο πάρα
πολλοί συνάδελφοι είτε ερ γαζόµενες υπηρεσίες, είτε µελετητές το
γνωρίζου ν.
Επι σηµαίνουµε το εξής, ό τι υπάρχει ένα πρόβληµα και
πρέπει να επιταχυνθούν και να συ ντοµευτούν οι απαιτούµενες
διαδικασίες περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και άλλων αδειοδοτήσεων,
που πολλές φορές δηµιο υργούν υ περβολικές και ανυπέρβλητες θα έλεγα
µερικές φο ρές καθυστερήσει ς στην ολο κλή ρωση και έγκριση τ ων
µελετών, µε άµεση συ νέπεια φυσικά στην αντίστ οιχη εκταµίευση
κοινοτικών πόρων, ωρ ίµανση έργων και δηµοπράτηση τ ων αντίστοιχων
έργων. Α υτό είναι ένα σοβαρό και κρίσιµο σηµείο στην όλη υπόθεση.
Άλλωστ ε, ένα σχόλιο µόνο να κάνω, το οποίο το ζούµε και εµείς,
και πολλοί µελετητές το ζουν, υπάρχουν αδειοδοτ ήσεις που καθυστερούν
ένα – ενάµισι χρό νο, τρει ς µήνες σε κάθε Υπο υργείο, τέσσερα Υπουρ γεία
για να υ πογράψουν τριάντα υπογραφές µι α απόφαση περιβαλλοντικών
όρων, σοβαρό και κρίσιµο θέµα.
Λοιπόν µε βάση τώρα τις εκτιµήσεις των κυ κλοφοριακών φόρτ ων
της προκαταρκτικής µελέτης του ΒΟΑΚ , υπάρχει µι α προκαταρκτική
µελέτη από τ η µια άκρ ια έως την άλλη. Τ ο οδ ικό τ µή µα από Χανι ά έως
Άγι ο Νικόλαο Λασιθίου θα πρέπει να µελετηθεί και να κατασκευαστεί µε
διατοµή δ ιπλού κλάδου, δηλαδή η γνωστή διατοµή Α 4 ΝΣ για τους
µελετητές, τη ς εγκυκλίο υ 41, πλάτ ους 22,25. 22,25 το συνολικό πλάτος,
10,70 ο κάθε κλάδο ς, δύ ο λωρί δες, µία ΛΕΑ σε κάθε κατεύθυνση και µία
διαχωριστική νησίδα στο µέσον.
Τα υπό λοιπα οδικά τµήµατα Ά γιο ς Νικόλαος, Σητεία και Χανιά,
Κολυµπάρι, Καστέλλι Χανίων, θα πρέπει να µελετηθού ν και αυτά µε
διατοµή διπλού κλάδου , και αν οι πόροι που θα διατ εθού ν, όταν και αν
διατεθούν επαρκούν, σε πρώτη φάση να κατασκευαστεί ο ένας κλάδος.
Εάν επαρκού ν, τότε υπάρχει η δυνατότ ητα εκτελέσεως και του δεύτερου
κλάδ ου.
Τώρα µετά τ ην ολοκλήρωση του 3 ο υ Κοινοτικού Πλαισίου, δηλαδή
αφού τελειώσουν όλα τα έργα του Γ΄ Κ ΠΣ, για να ολο κλη ρωθ εί ο ΒΟΑΚ
από την Κ ίσσαµο Χανίων έως και τη Σητεία Λασιθ ίου, θα απαιτηθούν
επιπλέον δαπάνες για µελέτες, απαλλοτριώσεις και κατασκευές περίπου
1,5 δισεκατοµµύριο ευ ρώ, όπως έχει προκύψει από µία ανάλυση που
τελείως επιγραµµατικά θα σας αναφέρω ότι, για να ολοκληρωθεί το
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τµήµα Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος πέραν των τµηµάτων τα οποία έχουν
κατασκευαστεί ή κατασκευάζο νται απαιτούνται 310 εκατοµµύρια, το
Ηράκλει ο – Ρέθυµνο 335 , το Ρ έθυµνο – Χανιά 240 είναι πιο εύκολο αυτό
το κοµµάτι και τα υπόλοι πα οδικά τµήµατα τόσο στα Χανιά όσο και στο
Λασίθι, 540.
Το Λασίθι βέβαι α έχει ιδι αίτερες δυσκολίες λόγω του εδάφους και
των κατασκευών που απαιτούνται σήραγγες κοιλαδογέφυρες κ.λ.π.
Εάν δούµε την ετήσια µέση η µερήσια κίνηση αυτοκινήτ ων, όπως
έχουν καταγραφεί και υπολογιστεί, το Ηράκλειο – Ά γιος Νικόλαος έχει
µέση ετήσια ηµερήσια κίνηση αυτο κινήτων 1 8.5 00 περίπου αυτ οκίνητα
σε ετήσια βάση. Τ ο καλοκαίρι έχει µέχρι και 3 5.0 00, το χειµώνα έχει
πολύ λιγότερα. Το Ηράκλειο – Ρέθυµνο 16 .40 0, το Ρέθυµνο – Χανιά και
αυτό πολύ ψηλά και µάλιστα συνεχώς ανεβαίνει αυτή η κίνη ση και τα
υπόλοιπα οδικά τµή µατ α µε ένα µέσο όρο περίπου...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πήγαι νε – έλα είναι αυτοί οι αριθµοί;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Κινήσεις, καταγραφόµενες κινήσεις, δι ελεύσεις,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγνώµη πήγαινε – έλα ή...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Οποι εσδήποτε κινήσεις το εικοσιτετράωρο, µπορεί ς να πας
και να γυρίσεις, καταγράφεται δύο φορές.
Λοιπόν η µικρότερη κί νηση που έχει παρατηρηθεί είναι στο τµήµα
Παχιά Άµµος – Σητεία µε 4.300 για το 2008 και περίπ ου 5.0 00 για το
2018.
Λοιπόν, όπως προ κύπτ ει λοιπόν από τ ην ανάλυση αυ τή που έχει
γίνει, το σύνολο της δαπάνης για να κατ ασκευ αστο ύν αυτά τα τµήµατα
είναι της τάξη ς του 1 ,5 δ ις, δηλαδή περίπου 500 δις δραχµές σε παλιό
νόµισµα.
Τώρα θα ήθελα λίγο να δούµε τι έχει προτ αθ εί µέχρι τώρα µέσω
ο
του Ε ΣΠΑ, το καινούρ γιο πρόγραµµα. Τ ο 3 Κοινοτικό Πλαίσιο τελειώνει
σε ένα χρόνο, κάποια βέβαια έργα πάνε γέφυ ρες, αυτ ό είναι µια άλλη
υπόθεση. Να δούµε το Ε ΣΠΑ τι περιλαµβάνει, και από ‘κει και πέρα να
αξιο λογήσου µε τι µπορ εί να γίνει και τι δεν µπορεί να γίνει.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα ενίσχυση της προσπελασι µό τητας, το
γνωστό ΕΠΕ Π, σιγά – σιγά θα γίνει πιο γνωστό, το οποίο αντικαθιστά
ουσιαστι κά το Ε ΠΟΑΛΑ έχει προϋπολογι σµό 7,4 δις, ένα νο ύµερο που
φαντάζει µεγάλο αλλά που µέσα εκεί θα δού µε πόσα άλλα πράγµατα
περιέχονται και δεν είναι µόνο τοµεακό το ΥΠΕΧΩ∆Ε , είναι τοµεακό δ ύο
Υπο υργείων ΥΠΕΧΩ∆Ε και Μεταφορ ών.
Η συνολική δη µόσια δαπάνη λοιπό ν είναι 7,4 µε 1 3 άξονες
προτεραιότητας, όπου στους άξονες αυτούς περιλαµβάνονται οδικές
µεταβολές διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό δίκτυο, σιδηροδροµικά
δίκτυα, λι µάνια, αερο δρόµια κ.λ.π.
Τώρα θα επικεντρώσω την προσοχή µου σε δ ύο απ’ αυτούς τους
άξονες επει δή οι άξο νες αυτοί, δ ηλαδή ενώ έχει 13 άξονες που
περιλαµβάνουν µέσα διάφορα έργα, οι δύο απ’ αυ τούς περιλαµβάνουν
οδικά έργα.
Λοιπόν, ο άξονας Α΄ οδικές µεταφο ρές διευρωπαϊ κό και
διαπεριφερειακό δίκτυο χρηµατοδοτείται από το ΕΤ ΠΑ, Ε υρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακή ς Ανάπτυξης. Έχει συνολική χρηµατοδότηση 1,45
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δις, θέλω να προσέξουµε λίγο τα νούµερα, 1 ,45 δ ις και ποσοστό
κοινοτική ς συνδροµής 75%, δηλαδ ή από αυτά τα λεφτ ά το 75% είναι
κοινοτικά χρήµατα.
Στον άξονα αυ τό περιλαµβάνονται έργα οδι κών αξόνων όπως,
προσέξτε τώρα εδώ, τι περιλαµβάνονται; Ε λευσίνα, Κόρινθος, Πάτρα,
Πύργος, Τ σακώνα, εί ναι η συµµετοχή, η δηµόσια συµµετοχή, δηλαδή
κρατική και κοινοτική, για τ ο έργο παραχώρησης. Ήδη ένα µέρος τ ων
χρηµάτων έχει πλη ρωθ εί από το 3 ο Κ οινοτ ικό Πλαί σιο , πάει γέφυρα το
έργο αυτό , και ένα άλλο σηµαντικό µέρος πλη ρώνεται απ’ αυτό το
πρόγραµµα.
Να θυµίσω µόνο ότι, η δ ηµόσι α δαπάνη συµµετοχής σ’ αυτό το
έργο παραχώρησης ήταν 550 εκατοµµύρια. Αυτή τη στιγµή δεν γνωρίζω
πόσα θα πληρωθούν από το 3 ο πακέτο και πόσα θα πάνε στο Ε ΣΠΑ
µέσα στο 1,45 .
Κόρινθος – Τ ρίπολη – Καλαµάτα – Σπάρτη , επόµενο έργο
παραχώρησης, 330 εκατοµµύρια ήτανε συνολικά η δ ηµόσι α δ απάνη για
το έργο, εκτός δηλαδή απ’ αυτά τα οπο ία θα βάλο υν οι τράπεζες και οι
παραχωρισιούχοι και αυτό ένα µέρος από το 3 ο πακέτο και το υπόλοιπο
µέσα από ‘δω. Ιονία οδός τα ίδια 330, όχι όλα από ‘δω, ένα µέρος.
Τέταρτο
έργο
που
προτείνεται
ήδη
στ ον
άξονα
αυ τό
προτεραιότητας των οδικών µεταφορών, κατασκευή και αναβάθ µιση του
ΒΟΑΚ κατά τµήµατα και ενδεικτικά λέει µέσα, παράκαµψη Καστελλίου,
Βρύσες Γεωργιο ύπολης, Φό δελε Λινοπεράµατα, Παχιά Άµµος, Καβούσι,
Αυχήν Αγκαθι άς, είναι κάποια έργα ενδεικτικά µε βάση τ ις µελέτες που
είχαν προ κηρυχτεί από τ ο µέτρο 3.6 που λέγαµε πριν.
Επόµενο έργο που είναι πάλι σ’ αυ τό τον άξονα, ΝΟΑ Κ,
ολοκλήρωση της κατασκευής του..., εδώ δεν αναφέρεται δαπάνη, ο
ΝΟΑΚ, ολοκλήρωση τ ης κατασκευής τ ου τµήµατο ς Αγί α Βαρβάρα – Άγιοι
∆έκα, κατασκευ ή κατά τµήµατα του οδικού τµήµατος Άγιοι ∆έκα –
Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχι ά Ά µµος.
Επόµενο έργο πάλι στο ίδιο πρόγραµµα, στον ίδιο άξο να,
συνδετήριοι ο δοί της Ιονίας Οδού µε την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Σας
διαβάζω για να δούµε πόσα έργα...... (αλλαγή κασέτας)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
...βελτίωση της εθνική ς οδο ύ, συ νδέσεις παράκαµψης
Πάτρας µε την πό λη και το λιµάνι, αποπεράτωση του κάθετου άξονα
Κοµοτηνή – Νυµφαία.
Αυτ ά τα έργα, θα παρακαλούσα µόνο λίγο
προσοχή,
αυτά
τα
έργα
είναι
ό λα
ενταγµένα
στον
άξονα
προτεραιότητας...
Λοιπόν αυτά τα έργα που σας διάβασα τελείως επιγραµµατ ικά,
χωρίς να αναφέρεται επιµέρους το καθένα πια θα είναι η χρη µατ οδότηση
του, είναι ενταγµένα στον άξονα προτεραιότ ητας Α ΄ οδικές µεταφορές
διευρωπαϊκό
δίκτυο και
διαπεριφερειακό δίκτυο.
Εί παµε
µε
χρηµατοδότη ση συνολική 1,4 5 δ ις.
Πάµε στον άξονα Ζ΄ οδικές µεταφορές, διευρωπαϊκό δίκτυο,
χρηµατοδοτείται από τ ο Τ αµείο Συνοχής.
∆ηλαδή τ ο επιχειρησιακό
πρόγραµµα Ε ΠΕΠ, Ε νίσχυση της Προσπελασιµότ ητας, έχει 13 άξονες
από του ς ο ποίους µας ενδιαφέρουν οι δύ ο. ∆εν µας ενδιαφέρουν τα
σιδ ηροδροµικά δ ίκτυα που είναι µέσα, δ εν µας ενδιαφέρουν τα λι µάνια,
τα αεροδ ρόµια, τ α σιδηρ οδροµικά δί κτυα, κάποιες παρ εµβάσεις για
περιβαλλοντικές ενέργειες κ.λ.π.
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Λοιπόν πάµε στον άξονα Ζ΄ τώρα, οδικές µεταφορές, διευρωπαϊκό
δίκτυο , έχει ένα παρόµοιο τίτλο, απλώς αυτός ο άξο νας χρηµατ οδοτείται
από το Ταµείο Συνοχής και όχι από το Ε ΤΠΑ .
Να θυµίσω το εξή ς, ό τι και µέχρι τώρα τα έργα που γινότανε ή τανε
από το Ε Τ ΠΑ, τ ο φράγµα Αποσελέµη παράδ ειγµα από το Τ αµείο
Συνοχή ς, συνήθως το Τ αµείο Συνοχής χρηµατο δοτεί περιβαλλοντικά
έργα, αλλά δεν δεσµεύει να χρηµατοδοτήσει και έρ γα υποδοµών. Απ’ ότι
παρατήρησα σε ένα πίνακα που υ πάρχει µέσα στο ΕΠΕ Π, τα έργα του
Ταµείου Συνοχής είναι κυ ρίως έργα της βόρειας Ελλάδας απ’ ότι
κατάλαβα.
Λοιπόν αναφέρω τώρα εδώ, η συνο λική χρηµατο δότηση του άξονα
προτεραιότητας Ζ΄, δηλαδή που είναι ενταγµένο στο Ταµείο Συνοχής,
είναι 1,46 δις, περίπου το ίδι ο µε το άλλο , µε πάλι κοι νοτική
χρηµατοδότη ση 75%.
Και εδώ περιλαµβάνονται τα εξής έργα, έτσι για να έχουµε µια
εικόνα, αποπεράτωση του ΠΑΘΕ στο τµήµα Στυλίδα – Ρ άχες Ηµαθίας,
σας θυµίζει τί ποτα αυτ ό; Έργο παραχώρησης κύ ριοι, η συµµετοχή η
δηµόσια. Αποπεράτωση Μαλλιακός – Κ λειδί, Σχηµατάρι – Χαλκίδα, το
Σχηµατάρι – Χαλκίδα για όσους ξέρουν έχει µπει ουρά στο έργο
παραχώρησης τη ς Ιονίας Οδ ού.
Αναβάθ µιση αυτο κινητοδρόµου Κ λειδί – Πολύκαστρο – Ε ύζωνοι,
αποπεράτωση τη ς Εγνατίας Οδο ύ έχει κάποια υπόλοιπα, κάτι δρόµους
προς τι ς Σέρρες και κάτι άλλα.
Υπο θαλάσσια αρτ ηρία Θεσσαλονίκης, άλλο έργο παραχώρησης
που πληρώνεται ένα µέρος της δηµόσιας δαπάνης από ‘δ ω, και
αυτοκινητόδροµο ς κεντρικής Ελλάδος, Ε 65.
Βλέπουµε ότι φιγουράρουν πάρα πολλά έργα παραχωρήσεων µέσα
εδώ, από τα οποία πληρώνεται η δηµόσια δαπάνη τ ους από ‘δω µέσα,
από το 1,45 δις.
Εδώ δεν περιλαµβάνεται έργο δι κό µας στην Κ ρήτη, ο δικό έρ γο,
έτσι; Οι υ πόλοιποι άξονες προτεραιότητας όπως εί παµε πριν αφορούν
σιδ ηροδροµικά έργα, λιµάνια, αεροδρό µια, περιβαλλοντ ική διαχείριση
δικτύων µεταφορών κ.λ.π., κ.λ.π., έχω ένα πίνακα εδώ που κάνει αυτή
την κατανοµή. Και αν θυµάστε συνάδελφοι και Πρόεδρε είχα κάνει µια
ερώτηση ό ταν είχαµε πάει εκεί στην αίθου σα, γιατί θυ µόµουνα..., είχαµε
πάει έξω, θ υµόµουνα τα νούµερα, αυτ ά τα ποσά το 1,5 κ.λ.π. αν αυτά
είναι τελεσίδικα, δι ότι απ’ ότι βλέπουµε στοιβάζονται αρκετά έργα µέσα
σ’ αυτή τη ν ιστορία και πετάχτηκε µια κυρία εκεί, στέλεχο ς του
ευ ρωπαϊκού φόρο υµ εκεί πέρα α, ναι, τι είναι αυτά που λέτε λέει; Εµείς
θέλουµε..., πάτ ε να µειώσετε τα έργα περιβάλλοντος;
Τ ο θυµάστε
συνάδελφοι που ήσασταν εκεί; Κ αι χειρότερα, και χειρότ ερα, πάτε να
µειώσετε το αντικείµενο του περ ιβάλλο ντος;
Εγώ το είπα µε την εξής απλή έννοια, γνωρίζο ντας ότι όλα αυτά τα
έργα στοιβάζονται σ’ αυτά τα ποσά, δηλαδή για οδικά έργα από το Ε ΣΠΑ
θα δ οθούν 3 δις, αυ τά θ α δο θούν και περιµένουν όλοι αυτοί να πάρουν.
Λοιπόν αυτά έτσι σαν µια ενηµέρωση µε τα µέχρι τώρα δεδο µένα
του Ε ΣΠΑ, πι θανόν αυτά τα νούµερα να αλλάξο υν ενδεχοµένως, αλλά
όλα αυτά όπως ξέρετε καθορίζονται από το Υπουργεί ο Οικονοµίας. Έχω
εδώ µια κατανοµή, εν πάση περιπτώσει αν κρίνετε σκόπιµο να πούµε
κάτι περισσότερο και για τους άλλους άξονες µετ ά.
Τώρα ερχόµαστε στις επίση µες ανακοινώσεις του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε ο οποίος ήρθ ε στις 26 Μαΐου στ ο Ηράκλειο και αναφέρθ ηκε για
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το Β ΟΑ Κ, αναφέρθ ηκε επίσης και για άλλα έργα, αεροδρόµιο κ.λ.π., εγώ
θα στ αθώ µό νο στο σκέλος που αφορά το Β ΟΑ Κ. Α νέφερε λοιπόν τότε
ότι το τµήµα Χανιά – Ά γιο ς Νικό λαος είναι γνωστό ότι έχει τη µεγαλύτερη
κίνηση και έχει µήκος περίπου 20 0 χιλιό µετρα, από τα οποία τα 41
χιλι όµετρα θα είναι ολοκληρωµένα µε δι ατοµή αυτοκινητοδρόµο υ δ ύο
λωρίδες συν ΛΕΑ 22,25 που λέγαµε πριν µε τη λήξη του Γ΄ Κ .Π.Σ., το
είπαµε πριν.
Αυτή την περίοδο στο ΒΟΑΚ µελετο ύνται οδικά τµήµατα 135
χιλι όµετρα, ενώ σύντοµα ανέφερε ότι θα προστ εθο ύν άλλα 15 , δηλαδή
συνολικά 1 50 χιλιόµετρα θα µελετηθούν στο Β όρειο Οδικό Ά ξο να από
χρηµατοδότη ση τ ου 3 ο υ Κοινοτικού Πλαισίου, το οποίο δ εν λή γει
31/12/08, λή γει το ’09 και κάποια απ’ αυτά πάνε και γέφυρες, όλα τα
µεγάλα έργα του 3 ο υ πακέτου πάνε γέφυρες στο 4 ο .
η
Λοιπόν, στην 4
προγραµµατική περίοδο ανέφερε πάλι στην
ανακοίνωση του ο Υπουργό ς έχο υν ενταχθεί 80 χιλιόµετρα, τα οποί α θα
κοστίσουν πάνω από 400 εκατο µµύ ρια ευρώ, χωρίς να συνυ πολο γίζεται
το κόστος των απαλλοτρι ώσεων.
Για άλλα 30 χιλιόµετρα, δηλαδή
συνολικά 1 10, θα καταβληθεί προσπάθεια να χρηµατοδοτηθο ύν και αυτά
και να ολοκληρ ωθο ύν µέχρι το 2013.
Παράλληλα στο ΝΟΑΚ
προωθούνται
έργα
συνο λικού
προϋπολογισµού
άνω
των
200
εκατοµµυρίων ευρώ συν το κόστος των απαλλοτριώσεων.
Αυτό είναι ένα µέρος της ανακοίνωσης του Υπουργού που είπε το
τι προγραµµατίζει για τα τοµεακά αυτά που διαβάσαµε πριν και τα ο ποία,
χωρίς να θέλω να πω πολλά λόγια, διαβάζοντας τη στοίβα αυτή τ ων
έργων δεν µπορώ να πω ότι είναι το ποσό πάρα πολύ µεγάλο, αλλά αν
ο
συγκρί νουµε το τι είχαµε πάρει στο 2 Κοινοτικό Πλαίσιο, το τι είχαµε
ο
πάρει στο 3 , 120 στο δεύτερο, 1 77 στο τρίτο, εί ναι µια καλύ τερη εξέλιξη
αλλά δεν λύνει βέβαια και τελείως το πρόβληµα.
Με βάσει λο ιπόν ό λα τα προαναφερόµενα είναι προφανές ότι στα
πλαίσια της επόµενης χρηµατο δοτικής περι όδου, δηλαδή αυτ ής που ήδη
έχει αρχίσει 2007 – 2013 του ΕΣΠΑ , ότι είναι δύ σκολο να καλυφτεί το
σύνολο τ ης δαπάνης των 1,5 δις ευρώ που απαιτεί ο ΒΟΑ Κ για να
ολοκληρωθεί.
Αυτό οδηγεί στον προ βληµατισµό, απλώς προβληµατισµό ότι
ενδεχοµένως θα πρέπει να εξεταστούν, λέω ενδεχοµένως, και άλλοι
τρόποι κατασκευή ς των οδικών τµη µάτων του Β ΟΑΚ όπως π.χ.
παραχώρηση, ύ στερα από σχετική οικο νοµοτεχνική µελέτη.
Ε δώ να
τονίσω κάτι, η παραχώρηση ούτε στό χος είναι, ού τε αυτο σκοπός είναι,
ούτε απαραίτητη είναι και ούτε έχει κανείς καµιά πρεµο ύρα για να πει
αυτό θέλουµε, προσωπικά σκασίλα µου µεγάλη , συγνώµη για την
έκφραση. Όµως πρέπει να δο ύµε που φτάνει το χέρι µας και τι µπορεί
να γίνει.
Το ζητο ύµενο λοιπόν εί ναι ότι καµία παραχώρ ηση δεν θέλου µε αν
εξασφαλιστούν µε άλλο τρόπο οι απαιτούµενες χρη µατοδοτήσεις, είναι
απλό το θέµα. Όπως ανέγνωσε και προηγουµένως ο Πρόεδ ρος της
Αντιπροσωπείας ήδ η το Περιφερειακό Συ µβούλιο, ήδη το Τ εχνικό
Επιµελητήριο ∆υτικής Κρ ήτης µας πρόλαβε συνάδελφοι, είµαστ ε σε
υστ έρηση και το λέω καλόπιστα, εσωτερικά το λέω. Το Περιφερειακό
Συµβο ύλιο σε πρόσφατη συνεδρίαση νοµίζω αρχές Μαρτίου, τέλος
Φεβρουαρίου , οµόφωνα πρότεινε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε τη διερεύνηση και
άλλων χρηµατοδοτικών τρόπων, το διάβαζα προχθές, προκει µένου ο
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ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονι κό διάστ ηµα συντάσσοντας µία
σχετι κή µελέτη, οικονοµοτεχνική µελέτη.
Είναι δηλαδή σαν να λέµε..., κατ’ αρχή ν να..., επειδ ή ήµουνα
παρών στη συνεδρ ίαση αυτή αλλά και σε άλλες συνεδρι άσεις, το Τ εχνικό
Επιµελητήριο ∆υ τικής Κρήτης τι είπε; Ακούστε, είπε κάτι πολύ λογικό,
το οπο ίο θα δείτε τι προτείνω και εγώ και τι κρίνετε και εσείς, αφού
κάνουµε 135 χιλιόµετρα γιατί δεν χρηµατοδοτο ύνται όλα αυτ ά τα
χιλι όµετρα µε ένα µέσο κόστος περίπου 5 – 6 εκατοµµύρια, 135 επί 5 – 6
είναι γύρω στα 800 – 90 0 εκατοµµύρ ια. Τ ο Τ .Ε.Ε. ∆υτικής Κρήτη ς αυ τό
λέει, χρηµατοδοτήστε µας µε 9 00 εκατοµµύρια και από ‘κει και πέρα τα
υπόλοιπα ελάτε κάτω να κάτσουµε να κάνουµε µια µελέτη να δού µε τι θα
γίνει, τίπο τα δεν αποκλεί ουµε, λέει το Τ .Ε .Ε. ∆υτικής Κ ρήτης. Προς αυτή
την κατεύθυνση και το Περιφερει ακό Συµβούλιο, διάβασε ο Πρόεδρος
ποιοι ήτανε εκεί, είπανε το ίδιο πράγµα µε λίγο διαφορετικά λόγια.
Λοιπόν,
εί ναι
βέβαια
αλήθεια
εδώ,
γιατί
πρέπει
να
προβλη µατιστο ύµε, ειλικρινά συ νάδελφοι εγώ το θ έµα το πρότεινα στην
παράταξη τη δικιά µου, αλλά το θ έτω και µε τη διπλή ιδι ότητα που έχω,
µε τη ν έννοια να προβληµατιστούµε. Τ ίποτα δεν είναι δεδοµένο στη
σηµερινή
κατάσταση,
σαν
Τ.Ε.Ε .
Ανατολικής
Κρήτη ς
να
προβλη µατιστο ύµε πάνω σ’ αυτ ό και να δούµε τι είναι πιο πρόσφορο.
Λοιπόν, ο ΒΟΑ Κ έχει δυσκολίες, ακο ύστε µε λίγο, έχει δυσκολίες,
δεν είναι απλή υπόθ εση. Οι ιδ ιαιτερότητες πο υ έχει σε σχέση µε τους
άλλο υς βασικούς οδι κούς άξονες, όπως λέγαµε Ιονία Οδός και διάφορα
άλλα, είναι ότι έχει πο λύ µεγάλο αριθµό ισόπεδων και ανισόπεδ ων
κόµβων, έχει περίπο υ 50 κόµβου ς και κάποι ος µπορεί να πει βρε παιδιά
αυτό εί ναι τρύπι ο, είναι κόσκινο, τι µιλάτε για παραχωρήσεις και τέτο ια;
Λοιπόν, επίσης έχει άλλες ιδιαιτερότητες, όπως η δ ιαφοροποίηση
του κυκλοφοριακού φόρτου από τµήµα σε τµήµα, µικρό φό ρτο στο
Λασίθι, µεγάλο φόρτο στο Ηράκλει ο – Ά γιο Νικόλαο, µικρό φόρτο
Κολυµπάρι – Καστέλλι.
Επίσης υ πάρχουν και κάποια άλλα προβλη µατ άκια, όπως εί ναι η
έλλειψη εναλλακτικής λύσης της κυκλοφορί ας σε κάπο ιες περιπτώσεις.
Η παραχώρηση δεν λειτουργεί πατ άµε το κουµπί και τελειώσαµε, πρέπει
να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
Η ενδεχόµενη τώρα αδ υναµία χρηµατο οικονοµική ς απόσβεσης,
γιατί όλη η ιστορία στην παραχώρηση είναι η χρηµατοοικονοµική
απόσβεση, πως θα απο σβεστούν τα έξοδα. Σε εύλογο βάθο ς χρόνου
ενδεχοµένως να καθιστούν και δύσκολη την εφαρµογή τη ς διαδικασίας
της παραχώρηση ς συνολικά, είναι κάτι που δεν το έχουµε ψάξει.
Και εδώ θα σας πω ανοιχτά τ ο εξής, εγώ πρότεινα στο ν Υπουργό
τη διαδικασία της παραχώρη σης, και αιτιολογώντας του την εξής σκέψη,
µε το δεύ τερο πακέτο τι κάναµε; Κ άναµε κάποια κοµµάτι α που σήµερα
ερχόµαστε, τα ξαναµελετ άµε, προκειµένου να τα αναβαθµίσουµε να πάνε
διπλού κλάδου .
Γού ρνες – Χερσόνησος, σήµερα µελετάται αυτό το
κοµµάτι να µπει στο Ε ΣΠΑ γι α να γίνει διπλού κλάδου.
Τι κάναµε
δηλαδή; Λύσαµε ένα πρόβληµα τη ς Χερσονήσου για κάποιο διάστηµα
και ξαναρχόµαστε να λύσουµε ένα πρόβληµα µε δυσκολότερη µορφή,
διότι όπως ξέρετε έχει άνω διαβάσεις και άλλα δεσµευτικά προ βλήµατα.
∆ηλαδή όπως έλεγα και πριν, η έλλειψη προγραµµατισµο ύ διαχρονικά
και διακοµµατικά οδήγησε την κατάσταση εκεί που την οδήγησε.
Λοιπόν, οφείλω να σας εκµυστηρευτώ και το εξής, ο Υπου ργός
ήτανε πολύ προβλη µατ ισµένος, µου λέει δεν εί µαι σύµφωνος µε την
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παραχώρηση, µου το είπε προσωπικά, όµως προβληµατίζοµαι. Και όταν
ήρθε εδώ και έκανε την ανακοίνωση το είπε αυτό, προβληµατίζοµαι και
δεν είµαι έτοιµος να σας απαντήσω, θα έρθω άλλη φορά να σας πω για
το θέµα αυτό εάν χρειάζεται . Λοιπόν ούτε εγώ αυτή τη στιγµή προτεί νω
ότι σώνει και καλά αυτό είναι.
Λοιπόν, ενδεχόµενα βέβαια, γι ατί είπαµε πριν για κάποια
προβλή µατα, να υπάρχου ν ή να προκύψουν επιµέρους ενιαία οδικά
τµήµατα, στα οποία υφίστανται οι παράµετροι εκείνες που µπορούν να
καταστήσουν ικανά από οικονοµοτεχνική άποψη , µπορού ν να τα
καταστήσουν ικανά, ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο παραχώρησης είτε
µε διόδια, εί τε µε άλλα ανταλλάγµατα, είτε µε εκµετάλλευση παροδί ων
χρήσεων, είτε µε αξιοποίηση δηµοσίων εκτάσεων κ.λ.π., κ.λ.π.,
ενδεχόµενα είπα.
Επίσης ο Β ΟΑ Κ παρουσιάζει αυξηµένα τροχαία ατυ χήµατα, καθώς
παρουσιάζει τάση αυξήσεως αντί µειώσεως την τελευταία δεκαετία,
επει δή:
 Πρώτον, πρόκειται για γεωµετρικά και κατασκευαστικά γερασµένο
δρόµο πο υ υ λοποιήθηκε πριν 35 – 40 χρόνια περίπου.
 Έχει µεγάλο και συνεχώς αυξανό µενο κυκλοφορ ιακό φόρτο, λόγω του
έντονα και ραγδαία αναπτυ σσόµενου τουρι στικού χαρακτή ρα της
βόρειας Κ ρήτης.
 Και τρίτον, η συντήρη ση του µέχρι σήµερα, ας µην κρυ βόµαστε, ήταν
υποτυπώδης έως στοιχειώδης για να µην πω ανύπαρκτη. Κ αι είναι
ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα το θέµα της συντήρησης, το οποίο είναι
γενικότερο πρόβληµα, όχι µόνο στο εθνικό δί κτυο αλλά και στο
επαρχι ακό δίκτυο και ορθά ο Πρόεδρος προηγουµένως ανέγνωσε ένα
σηµείο της ανακοίνωσης του Περιφερειακού Συµβουλίου το οποίο
έλεγε, µας δ ώσατε κάποιες αρµοδιό τητες και δεν µπορούµε να
ανταποκρι θούµε.
Βέβαια ο ι Νο µαρ χιακές Α υτοδιοικήσεις τις είχαν
αυτές τις αρµοδιότητες και πριν.
Λοιπόν, για τους παραπάνω λοιπόν λόγους και µε την προοπτι κή ο
ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί σαν ενιαίος αυ τοκινητόδροµος σε εύλογο ορατό
µέλλον, δηλαδ ή τέλος της προγραµµατικής περιό δου 2013 – 2015, κατά
τα πρότυ πα και των άλλων βασικών αξόνων της χώρας όπως είναι η
Ιόνια Οδός, Κ όρινθ ος – Τ ρίπολη – Κ αλαµάτα και άλλοι, πιστεύω ό τι θα
πρέπει να δι ερευνηθεί µε τ εχνικοοικο νοµική ανάλυση. Αν ο δικά τµήµατα
όπως το Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος, το Ηράκλειο – Ρ έθ υµνο, το Ρέθυµνο
– Χανιά επιµέρους ή συνολικά, σήµερα δεν έχουµε απάντηση γι’ αυτό το
πράγµα, κανείς δεν έχει απάντηση γι’ αυτό το πράγµα, µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο παραχώρησης, αν µπορούν.
Αυτό γι α να το εξετ άσουµε έπρεπε να γίνει ο ικονοµοτεχνική µελέτη,
αυτό αποφάσισε το Περιφερειακό Συµβού λιο. ΥΠΕΧΩ∆Ε κάνε µας µια
µελέτη, που δεν κοστίζει πάνω από 150 .00 0, άντε 2 00, να δούµε αυτό
που συζητεί ται βγαίνει βρε παιδιά;
Μπορεί να µη βγαίνει τί ποτα ή
µπορεί να βγαίνει µόνο το Ηράκλει ο – Ά γιος Νικόλαος, άρα αφήστε το
στην άκρη.
Η τεχνική αυτή διερεύνη ση είπαµε ότ ι µπο ρεί να γίνει από το
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε
µε
βάσει
στο ιχεία
που
διαθ έτει
η
Ε Υ∆Ε/ΒΟΑ Κ,
προκατ αρκτικές µελέτες, κυκλοφοριακούς φόρτους κ.λ.π., κ.λ.π.
Με βάσει τις παραπάνω σκέψεις και προ βληµατισµούς εκτιµώ ότι η
Αντιπροσωπεία του Τ .Ε.Ε./Τ .Α .Κ., και το Τ .Ε.Ε . ως θεσµικό όργανο και
σύµβο υλος της πολιτείας θα πρέπει να ζητήσει από το ΥΠΕΧΩ∆Ε , τη
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χρηµατοδότη ση των έρ γων όλων των µελετών που θα συνταχθού ν για το
ΒΟΑΚ , δ ηλαδή για τα 150 χι λιόµετρα µέσω του ΕΣΠΑ ή ακόµα και από
εθνικούς πόρου ς. Λέµε θα µελετή σου µε τόσα κοµµάτια, χρηµατοδοτήστε
όλα αυτά τα κοµµάτια.
Επιτάχυνση και συντόµευση των απαιτού µενων διαδικασι ών
περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών και άλλων αδειοδο τήσεων.
Κ ρίσιµο
σηµείο, το είπαµε και πριν. Λέµε για 150 χιλιόµετρα αλλά είναι ένα
λεπτό σηµείο , το ξέρουν οι µελετητές, υπάρχουν διαδικασίες που
κολλάνε σε αρχαιολογικές υ πηρεσίες ή και σε περιβαλλοντικές
υπηρεσίες, δεν αναφέροµαι σε το πικό επίπεδο, ένα – ενάµισι και δ υο
χρόνια. Έχουµε αυτή τη στιγµή µελέτη σε εξέλιξη που είναι κολληµένη
στο ΚΑΣ ενάµισι χρόνο.
Συνάδελφε Γιάννη Βαϊλάκη συµφωνείς νο µίζω, ενάµισι χρόνο και
δεν σας το κρύβω, βάζω πολιτι κό µέσον να τη ξεµπλοκάρει και ακόµα
δεν τα έχω καταφέρει, είναι µεγάλο πρόβληµα αυτό.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Πιθανό ν.
Λοιπόν ενί σχυση..., ένα άλλο θέµα, είναι σηµαντικό το θέµα αυτό,
δηλαδή δεν µπορ ούµε να µιλάµε για µελέτες, δεν µπορούµε να µιλάµε
για χρηµατοδοτήσεις και στο τέλος να µείνουµε ξερ οί, πρέπει να λυθούν
αυτές οι διαδικασίες, πιο γρήγορα.
Οι περ ιβαλλο ντικοί όροι σήµερα, στα δικά µας έργα θέλουνε 3 0 –
40 υ πογραφές, τέσσερα Υπουρ γεία, το κάθε Υπουργείο θέλει τρεις µήνες
και να τους παίρνεις και τηλέφωνο.
Λοιπόν, ενί σχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών φορέων υλοποίησης
τόσο των µελετών όσο και των κατασκευών µε αντίστοιχο προ σωπικό.
Αυτά τα πράγµατα θ έλουνε και αντίστοιχη υποστήριξη.
Εκπόνη ση της µελέτη ς τεχνικοοικονο µι κής δ ιερεύνησης µε
προοπτ ική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί συνολικά µέχρι το 2015. Α υτό που
λέει το Περιφερειακό Συµβούλιο και αυτό που αναλύσαµε πριν, τίποτα
παραπάνω.
Οργάνωση από κοινού µε το Τ .Ε.Ε . Τ µήµα ∆υτικής Κ ρήτης
ηµερί δας, σε κάποια πόλη της Κρ ήτης, αυτό είναι ένα θέµα..., όπο υ θα
αναπτυ χθούν όλοι οι προβληµατισµοί και οι προτάσεις των Τ.Ε .Ε . ούτως
ώστε να προκύψει ένα συνολικό συµπέρασµα, όπου θα κληθεί και η
πολι τική ηγεσία του ΥΠΕ ΧΩ∆Ε .
Η ατζέντα έχει ανοίξει τώρα, έχει
ασχοληθεί ο ίδιος ο Υπουργός, ο Υφυπο υργός κ.λ.π., έχει δεσµευτ εί ότι
θα επανέλθει στο θέµα αυ τό σύντοµα και νοµίζω ότι είναι κατάλληλο το
timing το Τ .Ε.Ε . να τοποθ ετηθ εί πάνω σ’ αυτά τα θ έµατα και να γίνει και
ταυτόχρονα µία κο ινή οργάνωση µε το Τ .Ε .Ε. ∆υ τικής Κρήτη ς, όπο υ θα
αναπτυ χθούν συµπεράσµατα και τα οποία θα διαβιβαστούν στο
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε.
∆εν σας κρύβω συνάδελφοι το εξής απλό, όλα αυτά εγώ τα έχω
εισηγηθεί σαν υ πηρεσία, αλλά η υπηρεσία έχει µια συγκεκριµένη
δυνατό τητα, υπηρεσιακή, εντάξει αυτ ά είναι, το Τ .Ε.Ε. έχει µια άλλη
δυνατό τητα σαν θεσµικό όργανο.
Άλλωστ ε είχε γίνει και µι α κοινή οµάδα εργασίας, υ πό την αιγίδα
της Περιφέρειας, από το Τ .Ε.Ε. Ανατολικής Κ ρήτης, το Τ .Ε.Ε./Τ .Α .Κ., δ εν
ξέρω αν το θυµούνται κάποιο ι. Τ ο Τ .Ε.Ε . ∆υτικής Κρήτης, τα Οικονοµικά
Επιµελητήρια και το Γεωτεχνικό Ε πιµελητήριο, πέντε Τ .Ε.Ε. συµπράξανε
και κάνανε µια οµάδ α εργασίας, όπου αναφερό τανε λίγο – πολύ αυτά
αλλά πιο γενικά.

σ ελ ί ς 2 3 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

Με βάση αυτές τις σκέψεις συνάδελφοι, εγώ προ σωπι κά είµαι στη
διάθεση σας για περαιτέρω δ ιευ κρινίσεις και οι προτάσεις αυτές που
κατέθεσα ζητώ να τύχουν της στή ριξη ς σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μια ερώτηση συνάδελφε πριν καθ ίσεις.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ευχαρίστως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα πάµε στις ερωτ ήσεις, αλλά πριν
καθίσεις, γιατί θέλω να το βγάλω φωτοαντίγραφα να τα µοιράσω. Στην
εισήγηση που µας κάνατε τότε και ζητούσατε να µπει το θέµα, στις
14.02.2008, Καπετανάκη ακούς και εσύ τώρα; Λοιπόν µας είχατε κάνει
ένα γραπτό αίτηµα να µπει σε συζήτηση η ολοκλήρωση του Β ορείου
Οδι κού Άξονα στις 14 .02 .200 8. Στ ο τέλος αυτό που έχει µοιραστεί , αλλά
επει δή δεν πι στεύω να τα κρατάει κανένας µαζί του, έχετ ε ένα σχέδιο
απόφασης, το ο ποίο όµως δεν είναι ακριβώς όπως τα είπες εσύ .
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Συ µφωνώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆η λαδή η πρόταση προς ψήφιση ποια
θα είναι, αυ τή ή τη ν έχεις γραµµένη να τη βγάλουµε αντίγραφα;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Αυτή που έχω γράψει εδώ, την οποία θα τη ν καταθέσω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα µου τη δώσεις να τη βγάλω ένα
φωτοαντίγραφο, να τη µοιράσουµε µέσα να την έχο υν µπροστά τους.
Μπορείς να καθίσεις, θα ξεκινή σου µε µε ερωτήσεις από όλους, θα
ξεκινήσουµε τώρα το στάδιο των ερωτήσεων και ανο ίγει κατάλογος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
Σφακιανάκη.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Λοιπόν

ανοίγει

κατάλογος,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ορίστε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ε ρωτ ήσεις, όχι τοποθετήσεις,
ερωτήσεις. Β αϊλάκης, Κασαπάκης, άλλος ερώτηση θέλει να κάνει κανείς;
Χωραφάς, Καραβελάκης, άλλος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τον είδα, άλλος; Λοιπόν σας διαβάζω
αυτούς που θέλουν να ρωτ ήσου ν. Σφακιανάκη, Βαϊλάκης, Κ ασαπάκης,
Χωραφάς, Ινιωτάκης, Κ αραβελάκης, κλείνει ο κατάλογος, µη µου
ζη τήσετε µετά, Μαυρογιάννης. Λοιπόν, συνάδελφε Σφακιανάκη έχεις το
λόγο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Συ νάδελφοι είχα ζητήσει ή δη από πρ οηγούµενη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας να γίνει περισσό τερη ανάλυση σ’ αυτό
το 1,5 δις που χρειάζεται ο δ ρόµος και απλά πρακτικά να εξηγηθεί πως
γίνεται ο δρό µο ς µε αυτά τα λεφτά, τι σηµαίνει, σηµαίνει τις σηµερινές
χαράξει ς;
Σηµαίνει διαφοροποιηµένες χαράξεις σε κάποια σηµεία;
Σηµαίνει κό στος απαλλο τριώσεων; Θέλω µια περιγραφή πολύ πιο
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αναλυτική και πρακτική πο υ να λέει πως βγαίνουν αυτά τα κόστη και σε
τι εικόνα αντιστοιχούνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Β αϊλάκη ς.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
Να ευχαριστή σω κατ’ αρχάς το Γιώργο για την τόσο
εµπερι στατωµένη του ανάλυση. Ε µένα το δ ικό µου το ερ ώτηµα είναι κάτι
σχετι κό µε την παραχώρηση, αν µπορεί ο Γιώργος να µας εξηγήσει τη
διοικη τική τη ς µορφή πως ακρι βώς γί νεται, από ποιον παίρνεται η
απόφαση και πως υλοποιείται; Όχι οικονοµικά, αυτό το ξέρουµε, το
καταλάβαµε, αλλά ποι ος, και τι, και πως..., όλες αυτές δηλαδή οι
παραχωρήσεις που ακούµε ότι έχο υνε γίνει στην Ε λλάδ α επάνω
παίρνονται από τη Β ουλή ας πούµε; Είναι κάποια απόφαση της Β ουλής;
Πως γίνεται ας πού µε; Αυτό είναι το ένα θέµα.
Και όσον αφορά τ ο 1,5 δ ις, η ερώτηση µου είναι η ίδια περίπου µε
τη Βάννα, αλλά ήθελα να την ολο κλη ρώσω. Α π’ ότι κατάλαβα µάλλον η
όλη ιστορία είναι µέχρι τον Ά γιο Νικόλαο , από τον Άγιο Νικόλαο µέχρι
την άκρη της Κ ρήτης της υπόλοιπης τι προβλέπετ αι να γίνει ; Και οι
µελέτες που γίνονται τώρα είναι τ ετράιχνες µε 22 – 25 ή παραµένει η
παλιά διατοµή όπως ήταν η βλακεί α που κάναµε στο Γούρνες –
Χερσόνησο και τώρα το ξανακάνουµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ ασαπάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε γώ θα κάνω µια απλή ερώτη ση όσον αφο ρά τον υπό
κατασκευή κόµβο τώρα της Παπαναστασίου, πως θα λειτουργήσει; ∆ιότι
στα απλά ελληνικά ξέρου µε, τώρα ερχόµαστε από τον Άγιο Νικόλαο,
κατεβαίνο υµε, µπαίνουµε στην Κ νωσού ή από την Κ νωσού µπαίνουµε και
πάµε στον Άγιο Νικόλαο.
Στο υπό κατασκευή τώρα έργο, στην Παπαναστασίο υ στα φανάρια
πως θα λει τουργήσει;
Έτσι απλά για να καταλάβουµε..., γιατί έχει
πολλές φορές ρωτηθεί και δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Χωραφάς.
ΧΩΡΑΦΑΣ: ∆ύο ερωτήµατα θα ήθελα να θέσω εγώ, το πρώτο είναι αν
γνωρίζου µε, αν γνωρίζει κάποιο ς, είτε ο συνάδελφος ο Α γαπάκης είτε ο
Πρόεδρος, τι έχει γίνει µέχρι τώρα µε την επιτροπή η οποία υποτίθεται
ότι συστήθη κε από το Περιφερειακό Συµβούλιο, αν έχει ξεκινήσει το
έργο, αν το έχει προ χωρήσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν υπάρχει
κάποι α ενηµέρωση;
Και το δεύ τερο είναι για το κοµµάτι του έργου που γνωρί ζου µε ότι
έχει πρόβληµα Ά γιο Νικόλαο – Καλό Χωριό που έχει φύγει ο εργολάβος,
τι γίνεται µε τ η χρηµατοδότ ηση τ ου;
Θα ολοκληρωθεί από το 3 ο
Κοινοτικό Πλαίσιο ; Χάθηκαν αυ τά τα λεφτά από το 3 ο και θα µεταφερθεί
ο
στο 4 να πάρει από ‘κει τα χρήµατα; Τι ακριβώς συµβαίνει;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Συνάδελφοι, εγώ ήθελα να ρωτήσω το
Γιώργο, γιατί δεν εξετάζεται καθόλου το ενδεχόµενο νέας χάραξης; Ήδη
έχει ακο υστ εί από πολλούς συναδέλφους ότι ο ΒΟΑΚ έχει κλείσει σαν
δρόµος, ό,τι ήτανε να προσφέρει το έχει προσφέρει, και όσα χρ ήµατα και
αν του ρίξουµε θα είναι ένας µέτριος δρόµος για να µην πω κακός
δρόµος, θα είναι ένας µέτριος δ ρόµος. Μάλιστα προσθέτουν ότι µε 1,5 –
2 δις µπορεί να έχουµε ένα καινού ργιο δρόµο, νέα χάραξη, πιο µέσα, όχι
στη βόρεια ακριβώς πλευρά, λίγο πιο µέσα προς την ενδοχώρα, που
πραγµατικά
ενδ εχοµένως
θα
εξυ πηρετήσει
και
άλλες
ανάγκες
αναπτυ ξιακές ολόκληρης της Κρήτης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ αραβελάκης.
ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Η ερώτηση η δική µου ίσως να ακουστεί λίγο αφελής,
απλά έχω παρατηρήσει ότι από το ν κόµβο της Παπαναστασίου και
δυτικά, το ενδιάµεσο , δ εν ξέρω πως ακριβώς τώρα το λέτε εσείς, το
ενδιάµεσο αυ τό διάζωµα είναι δι πλό, προφανώς κάποια στιγµή θα
φυτευτεί κι όλας, ενώ από το αεροδρόµι ο και ανατο λικά είναι µονό. Τ ο
βράδυ τουλάχιστον όταν γυρί ζω εγώ πίσω µετά τις Α ντιπροσωπείες έχω
παρατηρήσει ότι , επειδή πρέπει να υπάρχει και µία διαφορά ύψους
ανάµεσα στους δ ύο κλάδο υς, τα φώτα ειδικά αυ τών που έρχονται από
Άγι ο Νικόλαο τυφλώνο υν αυτούς που πηγαίνουνε, υπάρχει κάποια
προοπτ ική να µπει κάποιο φωτοπέτασµα; Τ ο έχει υπόψη της η υπηρεσία
ή ό χι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μαυρογιάννη ς.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θέλω µια διευκρίνιση, αν στα 133 χιλιόµετρα και
σ’ αυτά που θα κατασκευαστούν τώρ α περιλαµβάνεται το Άγιος Νικόλαος
– Σητεία και Χανιά – Κολυµπάρι, και µετά απ’ αυτό θα ήθ ελα να ρωτήσω
αν περιλαµβάνεται..., µήπως πραγµατικά σήµερα ανοίξαµε τη συζήτηση
παραχώρησης για να το οδηγήσουµε εκεί; Μήπως ανοίξαµε τη συζήτηση
παραχώρησης σιγά – σιγά για να το οδηγήσου µε έντεχνα εκεί; Γιατί και
το άλλο, πολιτικά θα ήθελα να µας πείτε γιατ ί πρέπει να υπάρξει και
πολι τική θέση, ποι α είναι η θέση το υς αυτή τη στιγµή µε τ η µέχρι σήµερα
στάση των Κυβερνήσεων απέναντι στο ΒΟΑ Κ; Ήτ αν ικανοποιητικό ή
θεωρού µε ότι φτάσαµε πλέον πάλι στο σηµείο, παιδιά εκεί που φτάσαµε
άντε παραχώρηση και τελειώσαµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι.

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι κόντρα, εγώ ρώτησα δυο φορές,
εσείς, η παράταξη της ΠΑΣΚ ζήτησε αυστηρο ύς κανόνες. Λοιπό ν τι είπες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
απαντή σεις στις ερ ωτήσεις.

Συ νάδελφε

Α γαπάκη

µπορείς

να

Τ ο τελευταίο ..., δεν έχουν γίνει
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετήσεις ακόµα, αυτές είναι ερωτήσεις και µετά θα πάµε στις
τοποθετήσεις.
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Μάλιστα.
Συνάδελφοι µόλις τ ώρα αρχίζει η ζύµωση και ο προβλη µατισµός,
αυτό φαίνεται από τη διαδικασία, πρέπει να ασχοληθούµε µε τ ο θέµα
αυτό και άλλες φορ ές όχι απλώς για να συζητάµε, αλλά γιατί υπάρχουν
πολλά θέµατα ποικίλης µορφής.
Θα σταθώ στις επισηµάνσεις που κάνατε και να δώσω τις
εξηγήσεις που µπορώ να δώσω. Για τη συνάδελφο τη Βάννα, ανάλυση
σε ότι αφορ ά το κόστ ος. Προφανώς το κό στος δεν έγινε µε αναλυτικό
προϋπολογισµό , έγινε µε µία εκτίµηση δαπάνης των οδικών τµηµάτ ων
ανά χιλιόµετρο. Α νέφερα τελείως ενδεικτικά τµήµατα όπως το Ηράκλειο
– Ά γιος Νικόλαο ς, το 310 δεν βγήκε έτσι, βρήκαµε τα υποτµήµατα τα
οποία εκκρεµούν και κάναµε µια κοστολόγη ση η οποία θεωρώ ότι είναι
στο συν – πλην 10 – 1 5%.
Τώρα τ ο ίδιο έγινε και µε τα υπόλοιπα υπο τµήµατα. Ε γώ ανέφερα
ενδεικτικά, υπάρχει ό µως µια ανάλυση µε 5 – 6 πίνακες, ευχαρί στως...,
τι;
Περιλαµβάνει τα πάντα αυτή η ανάλυση δηλαδή και
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
απαλλοτριώσεις και µελέτες...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
Ναι η δαπάνη πο υ ανέφερα έχει µέσα και τις
απαλλοτριώσεις, όµως οι απαλλοτριώσεις είναι µια µεγάλη υπόθεση . Η
υπόθεση τ ων απαλλοτριώσεων είναι κάτι απρόβλεπτο , υπάρχουν σήµερα
έργα, θέλω να το συζητήσουµε µια άλλη φορά και θα το φέρω για
συζήτη ση γιατί είναι ένα θέµα που δεν το γνωρίζει πολύς κόσµος και
είναι ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα για τα έργα, όταν λέω δ εν το γνωρίζει
πολύ ς κό σµος εννοώ τεχνικό ς αλλά και νοµι κός κόσµος.
Υπάρχει έργο Σταλίδα – Μάλια του οποίου οι απαλλοτριώσεις
κοστίζουν περισσότερο από τ ην κατασκευή του έργου , περισσότερο, το
έργο έχει σύµβαση 13 εκατοµµύρια ευρώ, το δεύ τερο υποέργο και οι
απαλλοτριώσεις στοιχίζουν 15 εκατοµµύρια ευρώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τ α κατσάβρ αχα;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Τ α κατσάβραχα, δεν είναι όλα κατσάβραχα, περνάνε και
µέσα από τον κάµπο, έτσι;
Λοιπόν, κοιτάξτε οι απαλλοτριώσεις είναι κάτι απρόβλεπτο, δ εν
ξέρεις που πάει η υπόθ εση, και στην Κ ρήτη γενικά έχουµε υψηλές
απαλλοτριώσεις, υψηλά κόστη λόγω του ότι είµαστε σε περιοχές
τουριστικές ή κοντά σε τουριστικές περιο χές.
Τα κόστη αυτά
συµπεριλαµβάνονται και στις απαλλοτριώσεις, αλλά έχουν και το
απρόβλεπτο. Είπα 10 – 15% συν – πλην, µπορεί αυτό να πάει όπως
είπαµε συν 2 00 εκατοµµύ ρια πάνω, έτσι; ∆εν µπορείς να προ βλέψεις τι
θα επιδικάσει το δικαστήριο µετά από δυο χρόνια.
Τώρα κάτι άλλο να πω για το θέµα της αναβάθ µισης, πάλι στο
ερώτηµα της Βάννας.
Όταν λέµε αναβάθµιση δεν εννοούµε ότι θα
κολλήσουµε ένα δεύτερο κλάδο, όπως έγινε παράδειγµα στην
παράκαµψη Ηρακλείου. Στην παράκαµψη Ηρακλείου ήταν µονόδροµος
αυτό, τι θα κάναµε, θα ρίχναµε σπίτια; Υπάρχει και µια άλλη ιστο ρία µε
το Ηράκλειο η οποία θα αρχίσει να συζητείται µετά από κάµποσο καιρό,
η λεγόµενη ευρεία παράκαµψη Ηρακλείου, που κάποιοι πο λιτικοί
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σπεύ δουν να την ανακοι νώσουν προφανώς για να θεωρήσουν ότι ήτ αν οι
πατέρες ή οι µητέρες αυτ ής τ ης δ ιαδικασίας. Λοιπόν, άλλη υπόθεση
αυτή, δ εν την ακο υµπώ τώρα.
Αναβάθ µιση δεν ση µαί νει αναγκαστικά δεύ τερος κλάδος σε µορφή
διαπλάτυνσης, υπάρχουν αυτή τη στιγµή µελέτες που εξελίσσονται όπως
παράδειγµα η µελέτη Παχιά Άµµος – Σητεία η οποία είναι τελείως
καινούργια χάραξη, όλο νέα χάραξη. Κ αι υ πήρξε και µια παρ ανόηση εκεί
µε το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, όχι τώρα, παλαι ότερα, ό τι δεν θέλουµε
εµείς δρόµο µεσογειακό, εµείς θέλου µε παραλιακό, άσχετα ότι είναι
παραλιακός. Όσοι ξέρετε από Μαλάβρα, εκεί ο ύτε κατσί κες δεν περνάνε,
στη Μαλάβρα από κάτω.
Εποµένως άλλα πράγµατα τώρα να σας πω, αυτή τη στιγµή
εκπονείται µι α άλλη µελέτη, η µελέτη Ά γιος Νικόλαος – Νεάπο λη, η
οποία και αυ τή η τάση η δική µας σαν υπηρεσία αλλά και η προσπάθεια
µας είναι όσο γίνεται να πάµε σε νέες χαράξεις. Αυτά σε ότι αφορά την
ερώτηση της Β άννας.
Σε ότι αφορά τη διατοµή και τη διαδικασία της παραχώρησης, τ ου
συναδέλφου το υ κ. Βαϊλάκη. Η παραχώρηση δεν είναι µια απλή ιστορία
και εγώ απλώς την έχω µελετήσει, δ εν την έχω βιώσει, δεν έχει καµία
σχέση µε το Σ∆ΙΤ , να το ξεκαθαρίσουµε, άλλο Σ∆ΙΤ και άλλο
παραχώρηση. Η διαδ ικασία Σ∆ΙΤ είναι για έργα µέχρ ι 200 εκατ οµµύρια
που κινείται από το Υπουργείο Οικονοµίας, υπάρχει Ειδική Γενική
Γραµµατεί α συ γχρη µατοδοτούµενων δηµόσιων και ιδι ωτικών έργων.
Αφορά κυρίως έργα να κάνουµε κανένα πυροσβεστικό σταθµό, να
κάνουµε το δι καστικό µέγαρο όπως εδώ στο Ηράκλειο, να κάνουµε
κανένα άλλο κτίριο να το εκµεταλλευόµαστε και να το παραχωρούµε και
σε χρήση, δικαστήρια, πυρο σβεστικοί σταθµοί, σχολεία και τ έτοι α.
Η παραχώρηση όπως λειτουργεί στους οδ ικούς άξονες από τη
µέχρι τώρα διαδικασία έχει ο υσι αστικά πέντε στάδια, τελείως
επιγραµµατικά απ’ ότι θυ µάµαι να αναφέρω ότι αυ τά τα στάδια δεν είναι
υπόθεση ξυ πνάµε ένα πρωί και πατάµε κουµπί όπως είπα και πρ ιν, θέλει
το λιγό τερο µία διετία η προετοιµασία αυτών των σταδίων. Πρέπει να
φτάσουµε σε ένα τέτοιο επίπεδο που να έχουµε προµελέτη, να έχουµε
περιβαλλοντικούς όρους και να έχο υµε και εξασφαλισµένη γη. Όταν
είναι ξεκαθαρισµένη η ζώνη διέλευσης, οι περιβαλλοντικο ί όροι και
συγκεκριµένο γεωµετρικό έργο αυτό παραχωρεί ται, δεν παραχωρείται
πάρε και ό,τι θες κάνε. Να ξεκαθ αρίσου µε τα πράγµατα. Οι µελέτες
γίνονται µέχρι προµελέτη, είναι κάτι..., συ νάδελφε Γιάννη είναι κάτι σαν
αυτό που λέµε µελέτ η – κατασκευή, έργο – µελέτη – κατασκευή, δεν είναι
πάρε και ό,τι θες κάνε, έτσι;
Τώρα οι δι αδικασίες αυτές είναι είπαµε χρονοβό ρες, απαι τούν όλες
αυτές τις ιστορίες, παρακαλώ αν θέλετε προσέξτε, όλες αυτές τις
ιστο ρίες, και επιπλέον αυτά τίθενται αφού τελει ώσουν οι διαδικασίες,
γίνουν οι διαγωνισµοί..., ξέρετε οι διαγωνισµοί δεν γίνονται µε
συµπλήρωση τιµολογίου, ο ι διαγωνισµοί γίνονται µε προσκλή σεις σε
εταιρ είες που έχο υν το ανάλο γο δυναµι κό φαντάζοµαι, στη συνέχεια
γίνεται προεπι λογή, ακολουθεί τ ο επόµενο στάδιο κ.λ.π., κ.λ.π., αφού
γίνουν οι πρ οµελέτες, οι περιβαλλοντικοί όροι και η γη .
Τώρα, ακολού θως µετά την κατακύρωση του αποτ ελέσµατος από
τις αρµό διες επιτρ οπές, πηγαίνει το θέµα στη Β ουλή και η Βουλή µε
σχετι κό νόµο κατακυρώνει το όποιο αποτέλεσµα.
Πρόσφατα ο
τελευταίος νόµος που ψηφίστηκε το 2008 το Μάρτιο ήταν για το έργο
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Ελευσίνα – Πάτρα – Κόρινθος, όπου εκεί µέσα περάσανε και κάποιες
διατάξεις για τα δηµόσια έρ γα εµβό λιµες, έτσι αν το θυµάστε.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν, το επό µενο, για τη διατοµή τ ώρα. Η διατοµή, αυτή τη
στιγµή αγαπη τέ συνάδ ελφε Γιάννη Βαϊλάκη, έχουµε καταλή ξει πλέο ν,
αφού πάθαµε, µάθαµε. Λο ιπόν, όταν λέω πάθαµε όλοι, δεν εννοώ ο
άλφα, ο βήτα ή ο γάµα. Υπήρχαν µελέτες του 1997, δεν αναφέροµαι σε
χρωµατικές ηµεροµηνίες, υπήρξαν µελέτες οι οποί ες γίνανε χωρίς..., δ εν
επιτρέπεται, τ ο λέω και εγώ σήµερα και µου το έχουν θέσει πο λλές
φορές και δηµοσιογράφοι αυτό, δεν επιτρέπεται να γίνονται µελέτες,
κατασκευές έργων στα Μάλια σήµερα µε µονό κλάδ ο, αλλά αυ τές τις
µελέτες είχαµε, αυτή τη ν απαλλοτρίωση είχαµε συ νάδελφε, ή τίποτα ή
αυτό, αυτό ήταν το δίδυ µο. Όταν έλεγα ότι δεν υπήρχε δ ιαχρονικός
προγραµµατ ισµός αυτό ήτανε.
Σήµερα όλες οι µελέτες πο υ συζητάµε είναι µε διατοµή –τετράιχνο,
µε New Jersey ακόµα και στ η Σητεία, ακόµα και στη Σητεία, απλώς η
Σητεία είναι µια ιδιαίτ ερη περίπτωση η οποία έχει δύσβατα εδάφη και
απαιτεί µεγάλα τεχνικά έργα. Λοιπόν, µόνο ο ΝΟΑΚ δεν πάει σ’ αυτή τη
λογική, όταν λέω ο ΝΟΑ Κ εννοώ Ά γιο ι ∆έκα, Βιάννος, Μύρτος,
Ιεράπετρα, Παχιά Ά µµος, που και αυ τά µελετο ύνται.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Προσαρµόζεται µε διατοµή 8 ,5 µέτ ρα συν ερείσµατα, σ’
αυτή τη διατοµή πάει ο ΝΟΑΚ, εκεί.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Μια και το θέτετ ε το θέµα, να σας πω εγώ τώρα κάτι, ο
Νοµάρχης Ρεθύµνου και γενικά και το Τ .Ε .Ε. ∆υ τικής Κ ρήτης οι
άνθρωποι κάνουν µι α πρ οσπάθεια και σου λέει, δ ιευ ρωπαϊκό δίκτυο
σήµερα στην Κρ ήτη ποιο είναι; Ε ίναι ο Β ΟΑ Κ από το Καστέλλι Κισσάµου
µέχρι τη Σητ εία, και είναι και ο κάθετος άξονας Ηράκλειο – Μοίρες –
Βιάννος – Μύρτος – Ιεράπετρα – Παχιά Ά µµος.
Αυτό έχει τη ν εξής συνέπεια, αυτά τα έργα χρηµατοδοτο ύνται από
το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε και οι αντίστοιχες µελέτες χρηµατο δοτούνται από το
ΕΠΟΑΛΑ, το νυν ΕΠΕ Π που λέµε.
Αυτ ό το είδανε το Τ εχνικό
Επιµελητήριο ∆υτι κής Κ ρήτης και καλά κάνανε οι άνθρωποι και εκεί οι
παράγοντες του νοµού, και του Ρεθύµνου και των Χανίων, και ζητ άνε
τώρα – και καλά κάνουνε – βάλτε και εµάς το ΝΟΑ Κ το δ ικό µας στο
διευρωπαϊκό για να έχει µια χρηµατοδότηση και να µην είναι 15 χρόνια
σε κάποια συρ τάρια ο ι προµελέτες και οι αναγνωρι στικές κ.λ.π.
Λοιπόν ετέθη µια άλλη ερώτηση από το συνάδελφο τον Κασαπάκη
για τον κόµβο Παπαναστασί ου για τη λειτο υργία, παρά το ότι είναι ένα
µέρος του ό λου θέµατος. Ο κόµβος Παπαναστασίου αγαπητ έ συνάδελφε
Γιάννη Κ ασαπάκη έπρεπε να έχει γίνει πριν 30 χρόνια και ό χι στη µορφή
που κατασκευάζεται σήµερα, αλλά στη µορφή διαµαντιού . ∆υστυχώς
επει δή πολλά πράγµατα µένου νε πίσω, εκ των υστέρων προσπαθ ούµε να
κάνουµε αυτά που µπορ ούµε να κάνουµε και µε δυσκολίες, και µε
προβλή µατα που τα ζού µε όλοι οι Ηρακλει ώτες.
Ο κόµβος Παπαναστασίου είναι ηµικόµβος, έρχεται να κουµπώσει
στον ανατολικό ηµι κόµβο της λεωφόρου Κ νωσού, µέσω του ανατο λικού
ηµικόµβου της λεωφόρου Κνωσού γίνεται η είσο δος – έξοδος από και
προς το Ηρ άκλειο ανατολικά µε Άγιο Νικόλαο.
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Ο κόµβος Παπαναστασίου θα κάνει δύο δουλειές, την εγκάρσια
κίνηση µεταξύ βόρειας και νότι ας πλευράς του Ηρακλείου αντί φαναρι ών
που έχει σήµερα, µέσω γέφυρας η οποία ήδη στήνεται η γέφυρα αν την
έχετ ε δει, το βόρειο τµήµα της. Και επίσης έχει να κάνει µε τη λειτουργία
από και προς Ρ έθυ µνο δυτι κά, δηλαδή είσοδος – έξοδο ς από και προς
Ρέθυµνο, είναι ηµικόµβος. Ε κεί λοιπό ν είχαµε ένα πλέγµα τριών έργων,
κόµβος Παπαναστασίου που είναι η τρίτη φάση των έργων, µάλλον να τα
πάρουµε από την αρχή πρώτη φάση ή ταν η κατ ασκευ ή της γέφυρας
Μπεντεβή το 2004 παραδόθηκε, δεύ τερη φάση η κατασκευή του κόµβου
Κνωσού ανατολικό τµήµα, και τρίτη φάση η κατασκευή το υ κόµβου
ΠαπανΑστασί ου, γίνανε σε διαφορετ ικές φάσεις για να µπορού ν να
κατασκευαστούν τα έργα. Τ ώρα είµαστε στο τελευταίο στάδ ιο και δ εν
ξέρω τι θέλεις να ρωτήσεις, αυτός που µένει νότι α της εθνικής οδού θα
πηγαι νοέρχεται µέσω τ ης γέφυρας, µέσω της οδού Σκορδαλού που θα
είναι διπλής κατευ θύνσεως, θα κατεβαίνει και θα ανεβο κατεβαίνει δηλαδή
µέχρι τη Σκορδαλού στη Λεωφό ρο Κ νωσού χωρ ίς την παρέµβαση
φαναριών.
Επίσης αυτός που έρχεται από Ρ έθυ µνο θα ανεβαίνει πάνω στη
γέφυ ρα, µέσα από ένα κλάδο που θα γίνει νότ ια, θα ανεβαίνει στη
γέφυ ρα και θα κατεβαίνει προς το κέντρο του Ηρακλείου µέσω της
γέφυ ρας. Α υτός που θέλει να φύ γει από το κέντρο της πόλης για να πάει
στα Χανιά θα ανεβαίνει τη Σκορδαλού, θα περνάει από ένα παράπλευρο
κάτω από τη γέφυρα και θα βγαίνει µε δεξιά στροφή, χωρίς δηλαδή
διαστ αύρωση στην εθνική ο δό. Η οδ ός Παπαναστασίου θ α πάψει να
είναι έξοδ ος του Ηρακλείου, θα είναι τοπική οδός, συνοικιακή οδός.
Και επειδ ή διαµαρτυρ ηθήκανε κάποιοι µαγαζάτορες και κάπο ιοι
ιδιοκτή τες, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί ∆ηµαρχίας Ασλάνη πή ρε µία
απόφαση η οποία έγι νε δεκτή από το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε, θα συ νδεθεί η οδός
Παπαναστασίου µε την οδό Σκορδαλού µέσω ενός παράπλευρ ου δρόµου,
όχι αυτό ν που είναι σήµερα ο οποίος είναι της πλάκας, µε ένα άλλο
δρόµο λίγο παρακάτω, εκεί που είναι τα τζάκια αν έχετε προσέξει, ένα
οικόπεδ ο που έχει τζάκι α, από ‘κει θα γίνει µι α σύνδεση για να
επικοινωνεί η Σκορδαλού µε την Παπαναστασίου , και για να µπορεί
αυτός πο υ κινείται στην Παπαναστασίου να πάει τουλάχιστον Χανιά.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε κάλυ ψα γι’ αυτό, αν θέλεις κάτι άλλο...
Τώρα πάµε στο επόµενο θέµα, κατ’ αρχήν να ξεκινήσουµε από το
έργο Ά γιος Νικόλαος – Καλό Χωριό που επεσήµανε ο κ. Χωραφάς. Έπ’
ευ καιρία συνάδελφοι να καταγγείλω τη στηµένη δηµοσιογρ αφία που
γίνεται από κάποιους δηµοσιογράφους που εξυπηρετ ούν διάφορα
συµφέροντ α.
∆εν θέλω να σχολιάσω περ αι τέρω το τι συµφέροντα
εξυπηρετ ούν, εγώ ξέρω, γιατί το υς έχω νοιώσει και στο πετσί µου άλλη
φορά. Στηµένα δηµοσιεύ µατα του τύπου σκάνδαλο στο ΒΟΑΚ νο µού
Λασιθίου είναι περίεργα και το µόνο επι χείρηµα που έχω να πω, γιατί
υπάρχο υν δεκάδ ες επιχειρήµατα που δεν είναι ώρα να τα θίξουµε αυτή
τη στι γµή, είναι το εξής, δεν ξέρω υπηρεσίες στην Κρήτη, δεν ξέρω
υπηρεσία στην Ελλάδα, το επαναλαµβάνω στην Ελλάδα, να έχει κηρύξει
έκπτωτο εργο λάβο µε 50 εκατο µµύ ρια σύµβαση , δ εν ξέρω, αν ξέρετε
εσείς να µου το πείτε, και δεν ξέρω υπηρεσία που να κηρύ σσει έκπτωτο
εργολάβο και να κάνει σκάνδαλο.
Βέβαια ο ι στόχοι του δηµο σιεύµατος ήτανε άλλοι, ήταν το
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε και ειδ ικότερα ο Γενικός το υ Γραµµατέας ο οποί ος..., εν πάση
περιπτώσει έχει δηµι ουργηθεί ένα θέµα µε τον συγκεκριµένο
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επιθεωρη τή, θ υµηθείτε λίγο την περί πτωση ενός άλλο υ επιθεωρητή
οικονοµικών, αρπάχτηκε ο επιθ εωρητής µε κάπο ιους άλλους και
προσπαθεί τώρα δ ήθεν να κάνει εντυπώσεις.
Το έρ γο στον Ά γιο Νικόλαο – Καλό Χωριό , όπως ξέρετε κηρύχτη κε
έκπτωτος, είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης τώρα η εργολαβία. Α υτός ο
εργολάβος, δεν θέλω να κρίνω, ήταν µη ικανός να ολοκληρώσει αυτό το
έργο γι’ αυτό και κηρύχτηκε έκπτωτος.
Συνάδελφε Χωρ αφά ήδη έχουν συνταχθεί τα συµβατικά τεύχη, το
έργο επαναδηµοπρατείται, αν όχι τέλος Ιουλίου τ ουλάχιστο ν µέχρ ι τέλος
Αυγούστου θα επαναδηµοπρατη θεί . Τ ώρα που θα µπει; Τ ο το µεακό του
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε έχει ισχύ µέχρι τέλος του ’0 9, εµείς θα προτείνου µε να µπει
ο
στο 3 Κοινοτικό Πλαί σιο µε τα υπόλοιπα χρήµατα που υ πάρχουν και να
ο
περάσει ως γέφυρα στο 4 , άλλωστε πάρα πολλά µεγάλα έργα πάνε ως
ο
γέφυ ρα στ ο 4 . Μην ανησυχείτε στον Άγιο Νι κόλαο καθόλου για την
πορεία του έργου .
Μην ξεχνάµε και κάτι άλλο, τα τιµολόγι α του
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε
αναµορφωθ ήκανε
τώρα
τελευ ταία,
αναµο ρφωθήκανε
συνάδελφε, δεν τα είδες;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Εντάξει, εντάξει τώρα.
Λοιπόν, όσες προκηρύξεις φύγουν µετά την 1/7/2008 έχουν
αναµορφωµένα τιµολόγια πο υ έχου ν καλύτερες τιµές, το έργο αυτό θα το
πάµε µε τα νέα τιµολόγια για να υ πάρχει µια καλύτερη δυνατό τητα, να
υπάρχει.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ∆εν τα έχεις δει συνάδελφε; Θα σου αναφέρω τρει ς τιµές,
υπάρχει όρυξη βράχων µε 6,60, ασφαλτ ικά 4,30, δεν λέω ότι είναι στο
κόστος, είναι εν πάση περιπτώσει κοντά στο κόστος, ο οπλισµός έχει
πάει στο 1 ευρώ. Θα µου πεις σήµερα η αγορά είναι 0,85...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Σήµερα; Λιανική, όχι χο ντρική.
Λοιπόν, και τα µπετά γενικώς απ’ ότι έχω δει το τ ιµολόγιο το
καινούργιο έχει αυξηθεί...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Χρηµατι στήρι ο κάνετε εδώ;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ...συνάδ ελφε Σταµατάκη απ’ ότι έχω δει είναι γύρω στο
30% πάνω, πάντως είναι µια θετική εξέλιξη.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Εντάξει το ξέρ ω. Εµείς πρώτο ι λέµε, προτείνουµε...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
Ωραία, εµείς πρώτοι για το έργο του Αγί ου Νι κολάου
προτείνο υµε
στην
προϊσταµένη
µας
αρ χή
στο
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε
να
δηµοπρατήσει µε τις νέες τιµές, να έχει καλύτερες συνθήκες και
καλύ τερ ες τιµές ο εργολάβος, το λέµε. Ο προηγο ύµενος η αλήθεια είναι
ότι είχε τι µές σφαγιαστικές, 1,60 και το βράχο και είχε να βγάλει 1,5
εκατοµµύριο κυβικά, τι να βγάλει; Και µάλιστα κοντά σε σπίτια και...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Κοίταξε, είχε και αδ υναµίες, είχε και αδυναµίες, λοιπόν.
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
Αυτό εξετάζεται, αλλά εµάς µας ενδιαφέρει η
επαναδηµοπράτηση.
Τ ώρα εάν πάει µε άλλη διαδι κασία, αυτό δ εν
αφορά εµένα, αφορά το Υπουργείο.
Λοιπόν, τώρα µια και αναφέραµε το συγκεκριµένο έργο, η
ικανότητα του εργολάβου είχε να κάνει κυρίως όχι µόνο στην εξόρυξη του
βράχου, αλλά και στην κατασκευή των γεφυ ρών. Όταν το έργο είχε
τέσσερις γέφυρες και δεν είχε ξεκινήσει ούτε µία και προσπαθούσε να
µην κάνει καµία, υπήρχε ανικανότητα.
Να προχωρήσουµε λίγο αν θέλετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα
όση ώρα θέλετε να συ ζητάµε. Τ ώρα για την επιτ ροπή του Περιφερειακού
Συµβο υλίου, πράγµατι ανακοινώθηκε αυτή η επι τροπή, δεν είµαι σε θέση
να γνωρίζω..., ανέφερε αν θυµάµαι καλά τότε ο Περιφερειάρχη ς για µια
οµάδα εργασίας, τώρα ποια θα ήταν αυτή η οµάδα εργασίας και εγώ δ εν
γνωρίζω, θα ή ταν χρήσιµη πάντως µε τη συµµετ οχή και των δ ύο
Τεχνικών Ε πιµελη τηρίων και όπο ιων άλλων φορέων, δεν ξέρ ω περαιτέρω
πάντως για το θέµα αυ τό.
Στην επόµενη ερώτηση που έκανε ο Πρόεδρος...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Συνάδ ελφοι έχω και εγώ µια ιδιορρυθµία, όταν µιλάω θέλω
να µε ακούνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
η λογι κή, σ’ αυτ ούς πο υ µιλάνε.

Αυ τή δεν είναι ιδιορ ρυθµία, αυτή είναι

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Λοιπόν, ο Πρόεδρος έκανε µια επισήµανση για τ η νέα
χάραξη, έχουν ακουστεί Πρόεδρε διάφο ρες απόψεις και διάφορ ες
σκέψεις, σκέψεις περί νέων χαράξεων, περί κεντρικού οδικο ύ άξονα και
διάφορα άλλα τέτο ια. Είναι απόψεις που κατ’ αρχή ν µπορεί κανεί ς να τις
χαρακτη ρίσει ενδι αφέρουσες, αλλά είναι γενικές και αόριστες, µη
συγκεκριµένες και τίποτα περισσότερο . Μάλιστα υ πάρχει και µια ειδική
µελέτη ΡΑΣΑ που κυκλοφορεί κατά καιρούς κ.λ.π. ∆εν µπορεί κανείς να
πει δεν δι αβάζω τι λένε αυτοί οι άνθ ρωποι, όµως αυ τή τη στιγµή τα
Μάλια δεν έχου ν εθνική οδό, το Λασίθ ι δεν έχει εθνική οδό, αυτή τη
στιγµή δεν µιλάµε διαπλάτυνση του υφιστάµενου δρόµο υ, µιλάµε και
αναβάθµιση και µε νέες χαράξεις σε µεγάλο πο σοστό.
Όταν λοιπόν δεν έχουν λυθεί θέµατα όπως τα Μάλια, όπως το
Λασίθι, ό πως τη Γεωργιούπολη, όπως στην περιοχή Ρεθύµνου, συν το
γεγονός, επει δή έχουµε µελετή σει λίγο αυτή τ ην πρόταση του κ. Νάθ ενα
αν θυµάµαι καλά, είναι µια πρό ταση θα έλεγα σε επίπεδο ο νείρου. Κ αι
εγώ τη θέλω, και εσείς θα τη θέλετε είµαι σίγουρος, µιλάει για ένα
ψαροκόκαλο στο κέντρο το υ νησιού, µε σήραγγες και διάφορα ωραία
άλλα πράγµατα, µε ένα µαγνητικό τ ραίνο στη µέση, που να σας πω
συνάδελφοι όλο το Ε ΣΠΑ να βάλεις δεν φτάνει. Λοιπόν, πέραν ό µως
τούτου, σε πολλά σηµεία είναι τ α ίδι α πράγµατα, όταν δηλαδή
φανταστείτε η µελέτη... (αλλαγή κασέτας)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ...είναι νέα χάραξη, διότι η Γεωργιούπολη δεν περνιέται
πλέον, ο Κ αβρός και η Γεωργιούπολη δεν περνιούνται, πρέπει να γίνει
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νέα χάραξη, που θα πάει η νέα χάραξη, θα τρυπή σει τα Λευκά Όρη; Θα
πάει στις παρυφές των Λευκών Ορέων, το ίδ ιο κάνο υµε και εµείς τ ώρα.
Στο Ρ έθυ µνο που θα πάει δ ηλαδή η χάραξη, θ α τρυπήσει τον
Ψηλορεί τη; Εί ναι η ίδια πρόταση, εί ναι λόγια τώρα τα υπόλοιπα.
Τώρα η µόνη διαφορά αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη Βαϊλάκη είναι ότι
στο Λασίθι πάει τη χάραξη νοτίως, µα αυτό άµα ρωτήσετε τους
Λασιθιώτες και είναι εδώ, δη λαδή η Σητεία θα δεχτεί να γίνει η χάραξη
από την Ιεράπετρα; Ε µείς δεν έχουµε καµία αντίρρηση, αλλά δεν το
δέχεται κανένας Λασιθ ιώτη ς αυτό και πολύ περισσότερο τώρα.
Εποµένως συνάδελφοι όλα αυτά είναι ωραία λόγια, ωραία λόγια, αλλά
είναι γενικότητες και αοριστίες
Ο ΒΟΑ Κ πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τ ελειώσει µε νέες
χαράξει ς και όσο γίνεται πιο γρ ήγορα, πριν είναι αργά. Ακούστε, στο
Ρέθυµνο, είπαµε τώρα γι α το δυτικό Ρ έθυµνο, στο ανατολι κό Ρέθυµνο αν
δεν τελειώσει πολύ σύντοµα σε λί γο δ εν θα γίνετ αι µε τα ξενοδοχεία, µε
το ένα, µε το άλλο κ.λ.π.
Λοιπόν, εποµένως µην επηρ εαζόµαστε, α! νέα χάραξη, µα και τώρα
για νέες χαράξεις µιλάµε, και καλό θα είναι κάποια στιγµή να
παρουσιάσουµε όλες αυτές τις µελέτες µε ένα καλύτερο τρ όπο σε ένα
φόντο, έχει γίνει αυτό παλαιότ ερα, έχει γί νει σε ηµερίδες, πριν ακόµα
προκηρυχτούν να δούµε τι γίνεται.
Τώρα, ο συ νάδελφος ο Μανό λης ο Καραβελάκης έθ εσε δύο θέµατα
για τα New Je rsey, δηλαδή τα δι αχωριστ ικά στηθαία. Τα διαχωρι στικά
στηθ αία είναι τριών ειδών, είναι τα µετ αλλι κά, τα διπλά µεταλλικά, είναι
τα στηθαία από σκυρόδεµα διπλής όψεως, είναι και οι νησίδες New
Jersey αµφίπλευρες που έχουνε µία νησίδα στη µέση που φυτεύονται
διάφορα.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ∆ιαχωριστι κό στηθαίο, το διαχωρι στικό στηθαίο πο υ το
εφαρµόσανε πρώτα οι αµερικάνοι στο New Jersey και γι’ αυτό πήρε το
όνοµα αυτό.
Τώρα όπου εφαρµόζεται διπλό New Jersey έχουµε συν δύο µέτρα
παραπάνω, δηλαδ ή αντί 22 – 25 πάµε στ α 24 – 2 5. Α υτό έχει ένα καλό,
ότι µπορείς να φυτέψει ς θάµνου ς στ η µέση. Έπ’ ευ καιρία το αεροδ ρόµιο
– Κ ΤΕ Ο είναι έτσι, µε διπλό New Jersey µέχρι τον κόµβο του Κ αρτερού,
όπως και όλη η παράκαµψη Ηρακλείου. Βοη θάει λίγο όταν φυτευτεί µε
θάµνους στο τέτοιο... Τ ώρα στα µονά New Je rse y προβλέπονται κάποια
πλαστικά
αντικείµενα
τα
οπο ία
τα
ονόµασες
εσύ
Μανόλη
φωτοπετάσµατα, ήδη έχουµε κάνει την προεργασία για να τα βάλουµε
στο Κ ακό Όρος που υπάρχει ένα τέτοιο πρ όβληµα.
Έπ’ ευκαιρία βέβαια να πού µε ότι, δεν σας κρύβω ότι και εγώ που
τα ζω αυτ ά τα πράγµατ α από πο λύ κοντά διαπιστώνω ότι είµαστε πίσω
σε θέµατα κατασκευών, είµαστε πίσω σε θέµατα δυνατότητας
εργολη πτικών εταιρει ών που δραστ ηριοποιού νται στην Κρήτ η, είµαστε
πίσω αν θ έλετ ε ακό µα και σε επίπεδα κάπο ιων υπηρεσιών, νοµίζω ότι
σιγά – σιγά αρχίζουµε να µπαίνουµε λίγο στα δ ρώµενα το τι γίνεται και
στην υπόλοιπη Ε λλάδα. Όλα όµως αυ τά, να ξεκαθ αρίσο υµε κάτι, είναι
θέµατα πόρων. Όταν παράδειγµα το τµήµα από ΚΤ Ε Ο έως Γούρνες
κόστισε γι α µας 8 εκατοµµύρια ευρώ µε 8 χιλιόµετρα, τι να κάνεις; Α υτά
είχες, αυτά έκανες. Και όταν η Εγνατία, το 1 χιλι όµετρ ο της Εγνατίας
στοι χίζει 10 εκατ οµµύρια µε στατιστικά στοιχεία, ανάλογα τους πόρους
πάνε και αυτά. Λοι πόν τώρα τα τιµολόγι α είναι τα ίδια, συνάδελφοι είναι
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θέµατα πόρων, είναι θέµατα πό ρων, καθαρές δουλειές. Τ α νέα έργα
ελπίζω ότι θα είναι σ’ αυτ ό το πλαίσιο, έτσι;
Τώρα ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης ανέφερε για 135 χιλιόµετρα,
δεν κατάλαβα τι ..., ναι τι ακριβώς ήτ ανε;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Κοίταξε, ό,τι µελετάται σήµερα είναι διπλού κλάδ ου, εκτός
από τ ην παράκαµψη Κ αστελλίου – Κισσάµου που είναι 6 χιλιόµετρα, όλα
τα άλλα είναι µε πρόβλεψη δ ιπλού κλάδου, λέω πρόβλεψη ειδικά γι α το
Λασίθι, δηλαδ ή στο Λασίθι η κυκλοφοριακή φόρτιση σήµερα δ εν
ενδείκνυται για διπλού κλάδου. Όµως µελετάς ένα οδικό έργο σήµερα
για να το έχεις και µετά από 20 χρόνια, ταχύτητα µελέτη ς 9 0 χιλιόµετρα
το λιγότερο για εκεί, και επίσης διπλού κλάδου πρό βλεψη, εξασφάλιση
της γης.
Εάν οι πόροι δεν φτάνουν που είναι..., ξέρετε στο Λασίθι...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ∆ιπλού κλάδου, διπλού κλάδου.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Τώρα...
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Να σου πω στο Ηράκλειο για παράδειγµα;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ποια δύο;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Κο ίταξε το θέτεις λίγο γενικά, οι µελέτες δεν καλύ πτουν
όλο το φάσµα, έχουν και κάπο ια κενά µέσα. Να σας αναφέρω ένα κενό,
στο Ηράκλειο για παράδειγµα, για να καταλάβετε, αυτή τη στιγµή
υπογράφουµε σύµβαση, είναι µάλιστα από τις τελευταίες µελέτες,
Λινοπεράµατα – Φόδελε, άκουσε µε συνάδελφε, Λινο περάµατα – Φόδελε,
διπλού κλάδου και εκεί συ ζη τάµε για νέα χάραξη γιατί είναι πολύ
δύσκολα τα πράγµατα στη ν περιοχή Λινοπεραµάτων και πρ ος τα πάνω.
Ένα λεπτό, στο Ρέθυµνο..., σπίτια, αρχαία κ.λ.π.
Στο Ρ έθυµνο ξεκινάµε από τη διασταύρωση Μελιδονίου – Ε ξάντη,
όσο ι ξέρετε την περιοχή , και φτάνουµε µέχρι Β ρύσες, το ενδιάµεσο
κοµµάτι Φόδελε – διασταύρωση Εξάντη δεν περιλαµβάνεται σε µελέτη,
είναι κενό.
∆ηλαδή τα µεγαλύ τερα τµήµατα..., αυτό, η απάντηση η πιο καλή
που µπορεί ς να έχεις είναι άµα δεις αυ τό το χάρτ η που δ είχνουµε ποια
κοµµάτια µελετούνται και ποια είναι κενά, έτ σι;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Υπουργός προχθές ανέφερε ό τι η προτεραιότητα είναι
µέχρι τον Άγιο Νικόλαο, αυτό ανέφερε.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Όχι, ό χι, ένα λεπτό συνάδ ελφε...
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Συνάδελφε Β αϊλάκη

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Όλο, όλο, είπα όλο.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Α, όλο.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Όλο, όλο, είπαµε Σητεία – Καστέλλι, τ ο είπαµε.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθ αρά, µιλάει εκτ ός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα, κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να µιλάτε στο µι κρόφωνο.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Συνάδελφε Χωραφά εγώ έχω τ η δ ήλωση εδώ του Υπουργού
και δεν έχω µόνο τη δήλωση. Λοιπόν είπε ότι, το τµήµα Χανιά – Ά γιος
Νικόλαος έχει τ η µεγαλύτερη κίνη ση, άρα πρέπει να κλείσουν µεγάλες
ενότητες εκεί.
Κ αι ανέφερε..., δεν το ανέφερε ρητά, αλλά θα µου
επιτρέψετε να το ξέρω από κοντά πλέον, ότι από Φόδελε έως Άγιο
Νικόλαο πρέπει να κλείσει αυ τό, διότ ι έχει πολύ µεγάλο κυ κλο φοριακό
φόρτο.
Ανέφερα και κάτι άλλο, ό τι θα προστ εθού ν 1 5 χιλιόµετρα τα οποία
15 χιλι όµετρα είναι το Νεάπολη – Σίσες, συν κάποι α άλλα κενά.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Σίσες, Σίσες, ναι, ναι. Και επίσης επισήµανε µια άλλη
µεγάλη ενότητα δυτικά, από διασταύρωση Μελιδονίου έως και Καλύβες.
Με ακούς συνάδελφε Χωραφά; Α πό διασταύρωση Μελιδονίου έως και
Καλύ βες, µεγάλα κοµµάτια, 70 χιλιόµετρα περίπου , ότι θα πρέπει
επιτέλους να γίνουν ενιαία µε τα έργα τα οποί α θα εκτελεστούν.
Ανέφερε όµως και κάτι άλλο ότι µελετάται το τµήµα Α υχήν Αγκαθιάς
– Καλού Χωριο ύ, δεν είπε κανείς ότι δεν θα µπει µέσα στο πρ όγραµµα,
τώρα µε τι χρήµατα; ∆εν το γνωρίζω έτσι;
Τώρα, εποµένως συνάδελφε Μαυ ρογιάννη συ ζη τάµε για διπλού
κλάδ ου παντού εκτός από την παράκαµψη του Κ αστελλίου , οι µελέτες
έχουν προκηρυχτεί ή δη. Ωραία, ωρ αί α.
Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάπο ιο άλλο θέµα, εγώ όπως σας είπα,
κλείνοντ ας έτσι µια κατ’ αρχήν συζήτηση πρότεινα κάποια πράγµατα...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με τη σήµανση...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, αυτό είναι µια άλλη υπόθ εση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οι ερωτήσεις έγιναν, να τελειώνου µε τις
απαντή σεις συνάδελφε για να πάµε στ ις τοπο θετή σεις.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Εγώ σας πρότει να κάποια πράγµατα µε την εξής έννοια, ότι
κατ’ αρχήν δεν ξεκινάµε µε το σκεπτι κό ότι σώνει και καλά πρέπει να
γίνει παραχώρηση, ού τε κανείς ξεκίνησε, απλώς σκεφτή καµε εµείς ότι
µέχρι τώρα τι έχει γίνει;
40 χρόνια παλεύ ουµε και τ ελικά δ εν
προλαβαί νουµε την ανάπτυξη, είναι τόσο ραγδαία η ανάπτυξη,
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τουριστική, εµπορική, δεν ξέρω τι, που δεν προλαβαίνο υµε την
αντίστοιχη ανάπτυξη, είµαστε πίσω σε σχέση µε τη ν ιδι ωτική ανάπτυξη.
Συνεπώς έτσι που πάµε θ α είµαστε µια ζωή πίσω, και µετά λέµε γιατί
γίνονται ατυχήµατα, είναι και άλλοι παράγοντες βέβαια στα ατυ χήµατα.
Πρότεινα λοιπόν ότι, αφού θα µελετηθούνε 150 χιλιόµετρα µε τις
όποιες ιδιαιτερότητες και προβλήµατα που είπαµε, αδειο δοτήσεις κ.λ.π.,
να ζητήσουµε χρηµατοδότηση για τα 15 0 χιλιόµετρα. Ο Υπουργός αυτή
τη στιγµή είπε 400 εκατοµµύρια συν τι ς απαλλοτριώσεις, δηλαδή
υπολογίζω εγώ περίπου 550, δεν πρέπει το Τ.Ε .Ε . να ζητήσει 900; Κ αι
από ‘κει και πέρα τα υπόλοιπα πο υ µένουν ας εξεταστού ν µε ποιο τρόπο
θα γίνουν. Ε γκρίνεται ο τρόπος της παραχώρησης; Εγκρίνεται τρόπος
δηµοσίων επενδύσεων; Α ς εξεταστεί, δεν ξέρου µε ποι ος, τα ίδια είπε και
το Τ.Ε.Ε . ∆υτική ς Κρή της.
Επίσης επι σήµανα το θέµα των αδειοδοτ ήσεων που είναι µεγάλο
πρόβλη µα, για µένα είναι κρίσιµο ση µείο.
∆ηλαδή αν σε δύο – σε
δυόµισι χρόνια δεν έχουνε τελειώσει αυ τές ο ι µελέτες το τ ραίνο το
χάνο υµε, δεν πάµε να λέµε 200 χιλιόµετ ρα, όποιος είναι πιο ώριµος και
πιο γρήγο ρος αυτός θα µπει στο ΕΣΠΑ , είναι απλό. Τι έγινε µε το ΠΕ Π
Κρήτης; Ξέρετε πόσα έργα θα µεί νουνε στην άκρη; Εµείς ξεκινήσαµε µε
28 εκατοµµύρια στο Β ΟΑ Κ και αυτή τη στιγµή είµαστε µε 5 0, δ εν πάµε
πάνω από 50 γι ατ ί υπάρχουν κάποια όρι α, ότ ι πρέπει να κάνεις ειδικές
αιτήσεις στ ην Ευ ρώπη κ.λ.π., κ.λ.π.
Λοιπόν στο το µεακό του ΥΠΕ ΧΩ∆Ε δεν είχαµε κάποι α αύξηση,
διότι οι µελέτες που είχαµε ήτανε πάρα πολύ πίσω.
Αυ τό είναι το
κρίσιµο συνάδελφοι.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
∆ιό τι αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη Βαϊλάκη υπάρχει µια
µελέτη του 1984 που ξέρεις καλά, δεν θέλω να αναφέρω το όνοµα, η
οποία είχε χρηµατοδότηση – όπως ξέρεις πολύ καλά – από εθνι κούς
πόρους. Α υτές οι µελέτες που σας ανέφερα η συγκυρία είναι ότι είναι
από συ γχρη µατοδοτούµενες δαπάνες, είναι ενταγµένα ως έργα στο µέτρο
3.6 του Ε ΠΟΑ ΛΑ , έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδό τηση , αλλά το κρίσιµο
σηµείο όµως είπαµε είναι εκεί, τι θα γίνει µε την ΕΥΠΕ, τι θα γίνει µε το
Υπο υργείο Γεωργίας, τι θα γίνει µε το Υπουργείο Πολιτισµού.
Να πω και ένα παράδειγµα µου επιτρέπετε; Κάνουµε ένα έργο στο
Παλαίκαστρ ο τώρα εδώ, µπορεί να έχετε ακούσει και να έχετε διαβάσει
διάφορα.
Α κού στε τώρα για να µην τρελαθού µε, δηλαδ ή είναι
προβλή µατα αυ τά που πρέπει να κάνου µε κάποιες νύξεις, δεν ξέρω αν
µπορούµε να τα λύ σου µε αλλά τουλάχιστ ον να µη µείνουµε απαθείς. Η
µελέτη είχε γίνει από µια εταιρεία η οποία δεν είχε προβλέψει το θέµα
της απορροής των οµβρίων, γενικά στον ο ικισµό του Παλαίκαστρου και
στο δρό µο όπως κατέβαινε προς (...).
Λοιπόν κάναµε µία µελέτη αποχέτευσης των οµβρίων, τα όµβρια
που θα πάνε, δεν θα πάνε στη θ άλασσα; Λοιπόν, στ είλαµε λοιπόν τη
µελέτη στην Κτηµατική Υπηρεσία, και η Κτηµατική Υπηρεσία µας λέει
πρέπει να πάρετε αδειοδότ ηση αιγιαλού, ο οχετός που βγαίνει στη
θάλασσα δηµόσιου έργο υ πρέπει να πάρει αδειοδότη ση, τυπικά ναι.
Παλεύουµε τώρα 8 µήνες και ακό µα δ εν έχουµε πάρει την αδει οδότηση
του αιγιαλού και το έργο πρέπει να τ ελει ώσει 31/12/08.
Ακούστε τώρα, ακούστε, ακούστε, επει δή δεν είχε
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
προβλέψει τ ην κατασκευή του αγωγού, ένας αγωγός 3 επί 1,5, να
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πηγαί νει στη θάλασσα που θα πήγαινε; Λοιπόν µας ζη τήσανε, ακού στε,
µας ζητήσανε έγκριση ότι θ α γίνει η εργασία µες στ ον αιγιαλό, όχι να
µπαζώσουµε, στον αιγιαλό.
Πήγε το θέµα στον Ε ΥΠΕ , αλλαγή
περιβαλλοντικών όρων, ακο ύνε αιγιαλό και ζαλίζονται, δ εν πάνε να δού νε
το τι γίνεται µε τα διάφορα ξενοδοχεία που άµα πας στον Ανισσαρά δ εν
µπορείς να πας να κολυµπήσεις.
Λοιπόν, µας ζητή σανε έγκριση
αιγιαλού, εντάξει εµείς θέλουµε να είµαστε νοµοταγείς για να µη φάµε και
καµία µήνυ ση από κανένα τρ ελό, έτσι;
Αυτή η υπόθεση είναι από το ∆εκέµβριο του ’0 7 και βολο δέρνει
από την Ε ΥΠΕ στο Υπου ργείο Γεωργίας µε 50 τηλέφωνα µέχρι τώρα,
έχουµε ένα σύµβου λο ο οποί ος ασχολεί ται µό νο µ’ αυτά, όχι τον
Πρατικάκη κάποιον άλλο, και παί ρνει κάθε µέρα τηλέφωνο που είναι; Τ ι
κάνουν όλοι αυτοί; Η εισήγηση της ΕΥΠΕ απλώς υπογράφουν σε κάθε
Υπο υργείο πέντε – έξι, από τον υπάλληλο, στον τµηµατάρχη, στον
προϊστάµενο, στο ∆ιευθυντή, στο Γενικό ∆ιευθυντή και στο Γενικό
Γραµµατέα, αυτή είναι η δου λειά.
Υπο υργείο Γεωρ γίας, Υπουργείο Πολιτισµού, Υπου ργείο Εµπο ρικής
Ναυτιλί ας, αν έχεις κανένα γνωστό κάτι θα κάνεις και ...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Τώρα βάζουµε µέσον τον ΟΛΗ, τον ΟΛΗ βάζουµε γι α να
πιάσει τ ο Βλάχο να µας υπογράψει, γιατί; Για ένα οχετ ό 10 µέτρ α µες
στον αιγιαλό.
Αυτά είναι τ α προβλή µατ α συνάδελφοι, αν κωλύσουµε θα
κωλύσουµε σ’ αυτά, και το λέω από τώρα. ∆ηλαδή όπως ξέρο υµε πολύ
καλά µια µελέτη έχει διάφορες φάσεις, έχει προµελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, έχει µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, έχει Αρχαι ολογίες, έχει διάφορα, αν κάθ ε φορά
θέλουµε 30 υπογραφές από τέσσερα Υπου ργεία καληνύχτα µας, εκεί
είναι ο κίνδυνος.
Επίσης έθεσα ένα άλλο θέµα για την ενίσχυση των αντίστοιχων
υπηρεσιών.
Οι υπηρεσί ες πρέπει να ενισχυθούν, δεν µπορεί ένας
µηχανικός να επιβλέπει εφτά µελέτες, ή ένας µηχανικός να επιβλέπει
πέντε έργα.
Επίσης, συνάδελφοι θέλω να προσέξετε λίγο αυτό, τι είπαµε; Να
κάνουµε µία τεχνικοοικονοµική µελέτη η οποία να λέει τι ; Β ρε παιδιά
από το Ε ΣΠΑ θα πάρετε 700 εκατοµµύρια για παράδειγµα, ο Υπο υργός
ανακοίνωσε 400 συν τις απαλλοτρι ώσεις και µε τη δέσµευ ση γι α άλλα 30
χιλι όµετρα, αν ό λα πάνε καλά εκτιµώ ότι θα είναι γύρω στα 700
εκατοµµύρια για πρώτη φο ρά. Λοιπόν, όµως στ α υπόλοιπα τι γίνεται;
∆εν πρέπει λοιπόν να γίνει µια τεχνικοοικονο µική διερεύνηση αυτά
µπορούν να πάνε από εθ νικούς πόρους και από πο ιους; Προσωπική
άποψη, δεν βλέπω φως στους εθνικούς πόρους.
Μπορ ούν, ακού στε µε τώρα κάτ ι, µπορούν τα άλλα κοµµάτια που
θα κατασκευαστο ύν να αποτελέσουν βάση και προϋποθ έσεις γι α να γίνει
παραχώρηση στο υπόλοιπο ; Προ σέξτε, ανέφερα κάτι , µπορούν αυτά
που θα κατασκευαστούν µε το ΕΣΠΑ να απο τελέσου ν βάσεις και
προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο µε παραχώρηση;
Η
παραχώρηση πρέπει να έχει απόσβεση , από πού θα τ ην έχει την
απόσβεση; Αν έχεις δ ηµόσι α γη θα την εκµεταλλευ τεί ς, αν έχεις παρόδια
χρήση ναι, κάτι γίνεται µε το Β ΟΑΚ, αλλά δεν ξέρο υµε αν αποσβένεται.
Λοιπόν η τεχνικοοι κονοµική διερεύνηση δεν είναι κακή, δεν είναι
άσχηµη, θα βγουν συµπεράσµατα χρηµατοοικονο µι κά και τεχνικά, όλοι
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το ζητάνε, το Περιφερειακό Συµβούλιο , το Τ.Ε.Ε . ∆υτικής Κρήτης, εµείς
γιατί να µην τ ο ζητήσουµε τι θα χάσουµε δηλαδή; ∆εν κατάλαβα, µας
δεσµεύει κανεί ς;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Και τέλος, τ έλος...
Σταµατήστε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετηθείτε.

συνάδελφο ι,

θα

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ...συνάδελφοι το τέλο ς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
παρακαλώ τι ς απαντήσεις.

Αγαπάκη συνάδελφε,

τέλειωνε

σε

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ναι θα τελειώσω. Τ ο τελευταί ο, όλα αυτά που συζητάµε
εδώ και τα συζητάµε σήµερα κάπως αναλυτικά, αλλά υπάρχουν και
περισσότερες λεπτοµέρειες θα µπορούσαν να αναλυθούν σε µια ηµερίδα
σε συ νεργασία µε το Τ.Ε .Ε . ∆υτικής Κρήτης. Εγώ έχω κληθεί πο λλές
φορές σε ηµερίδες, άσχετες, άσχετες ηµερ ίδες για θέµατα τέτοια µε
παρουσιάσει ς, µε ιστορίες. Καλό θα είναι, όχι για να δείξω εγώ αν κάνει
κάτι ή δεν κάνει ο ΒΟΑ Κ, δεν µε ενδιαφέρει αυτό, αν θ έλω να το δείξω
έχω τρόπους να το δεί ξω άλλους, δεν µε ενδιαφέρει αυτό .
Να κληθ ούν οι τοπικοί παράγοντες, η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε αφού η ατζέντα έχει ανοί ξει τώρα, δεν σας κρύβω ότι µέχρι
πριν από ένα ο ρισµένο διάστηµα δεν ή ταν ανοιχτή η ατζέντα, τώρα είναι
ανοιχτή. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιµη αυτή η ιστορία της ηµερίδας για
να εξαχθούν συµπεράσµατα και πρ οτάσεις.
Συνάδελφοι εγώ αυτά είχα να σας πω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι
άλλο , στη διάθεση σας.
Λοιπόν, ολοκληρωθήκαν και οι
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
απαντή σεις.
Προς ενηµέρωση σας συνάδελφοι 27 λεπτά ήταν η
εισήγηση και 45 ήταν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, χρόνος ρεκό ρ.
Ανοίγει κατάλογος τοποθ ετήσεων, ο κατάλογος θα είναι αυστηρός
συνάδελφε Κ ρασανάκη, τοποθετήσεις. Κλάδ ος.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κλάδος, Βαϊ λάκη ς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπό ν συνάδ ελφοι στις τοποθετήσεις
είµαστε, δεν θέλει να τοποθ ετηθ εί κανείς;
Άλλος συνάδελφος; Σε έγραψα, λοιπόν διαβάζω τον κατάλο γο,
υπάρχει κανένας άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Φραγκιαδ άκης, µα ένας – ένας το θυµάται;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συ νάδελφοι σηκώστε τα χέρια
σας όλοι, όποτ ε το θυµηθείτε.
Λοιπόν σας διαβάζω, Κ λάδος, Β αϊ λάκη ς, Ορφανός, Β ρέντζου,
Χωραφάς, Σφακιανάκη , Φανου ράκης, Μπριλάκις, Φραγκιαδάκης και
Ποβάσκη, έκλεισε ο κατάλογος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πόση ώρα θα έχου µε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
εξήντα λεπτά.

Τ ουλάχιστον έξι

λεπτ ά, επί

δέκα

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μια ώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μία ώρα. Λοιπόν τώρα συ νάδελφοι θα
σας µοιραστεί, έχει πάρει ο Παναγιώτης την εισήγηση για να βγάλει το
σχέδ ιο τη ς απόφαση ς, αυτό που θα τεθεί σε ψηφοφορία, να το δ ιαβάσετε
για να µη γί νεται µια συζήτη ση έτσι σε στυλ ηµερίδας.
Λοιπόν, ο συνάδελφος Κ λάδος έχει τ ο λόγο .
ΚΛΑ∆ ΟΣ:
Ή τανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά πο υ µας είπε ο
συνάδελφος ο Α γαπάκης, δηλαδ ή πράγµατι πάντα είναι ενδιαφέροντα γι’
αυτό κράτησαν και τόση ώρα και είναι άξι οι επαίνων οι συνάδελφοι και
πρώτος ο συνάδελφος ο Α γαπάκης και ο ι άλλοι αξιόλογοι που δο υλεύουν
όλοι στο ΒΟΑΚ , κάνανε µι α εξαιρετική δουλειά.
Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέµα µόνο, δεν θα αµφισβη τήσω ούτε
νούµερα, ούτ ε στοι χεία, σε ένα θέµα, στην παραχώρη ση, στο οποίο εγώ
δεν έχω κανένα προβλη µατ ισµό και πρέπει να είµαστε κάθετοι. Πιστεύω
ότι το Τ .Ε .Ε. δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι υπέρ των
συµβάσεων παραχώρη σης Σ∆ΙΤ ή κάτι τ έτοι ο, γιατί για µένα το ίδιο είναι.
Ο Β ΟΑ Κ κατασκευ άζεται εδώ και 40 χρόνι α συνάδελφο ι και δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµα, ποτέ δεν ήταν στα έργα πρώτης προτεραιότητας για
την εκάστοτε Κ υβέρ νηση και γι’ αυτό η χρηµατο δότηση του ήταν
δυσανάλογη µε παρόµοι α έργα στην Ηπειρωτική χώρ α. Ε ξάλλου κατά
κοινή οµολογί α πιστεύω όλων µας η Κρήτη είναι και ήταν µονί µως
παραµεληµένη σε σχέση µε την άλλη Ελλάδα.
Σε µια περι οχή µε τεράστιες ιδιωτικές επενδύσει ς, οι δη µόσιες
επενδύσεις τ ης τελευτ αίας πενταετίας φαντάζου ν σαν σταγόνα στον
ωκεανό.
Εποµένως
σήµερα
πρέπει
όλοι
να
τονίσουµε
και
να
υπογραµµίσο υµε τις ευθ ύνες όλων των Κυ βερνήσεων µέχρ ι σήµερα ότι
µετά από τόσα χρόνια, µετά από τρία ευρωπαϊκά πακέτα, δ εν
ολοκληρώθηκαν βασικά έργα υποδοµής όπως ο ΒΟΑΚ ή όπως ο ι κάθετοι
άξονες εξίσο υ σηµαντικά έργα.
Θεωρούµε ότι είναι υποκριτ ικό να ερχόµαστ ε εµείς σήµερα και να
λέµε, να εξετάσουµε ως Τ .Ε .Ε./Τ.Α .Κ . το ενδεχόµενο να ολοκληρωθεί ο
ΒΟΑΚ µε αυτοχρηµατοδότηση µε σύ µβαση παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ . Όλα
περίπου το ίδιο είναι για µένα, δηλαδή η σύµβαση παραχώρησης
συνήθως δίνεται σε οδικά έργα και τα Σ∆ΙΤ δίνονται σε οµάδ ες κτιρίων,
15 πυροσβεστι κοί σταθµοί, 50 βιολογικοί, 10 διοικητήρια κ.ο.κ.
Επειδή λοιπόν το προτεινόµενο κόστος του ΒΟΑ Κ για την
ολοκλήρωση του είναι 1,5 δις, ποσό που είναι δύσκολο να εκταµιευτεί
στα πλαίσια του Ε ΣΠΑ 20 07 – 2013. ∆ηλαδή εδώ µπαί νει το ερώτηµα,
εµείς ως Τ .Ε .Ε. τι πρέπει να πούµε; Όταν σταµατήσουν τα ευρωπαϊκά
πακέτα όλα τα ση µαντικά έργα θα πρέπει να κατασκευάζονται µε
συµβάσεις παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ ;
∆η λαδή µέχρι το 2013 ότι
προλάβο υµε; Το πρό γραµµα δηµοσίων επενδύσεων θα σταµατήσει; ∆εν
είναι υποχρέωση της πολιτείας προς τη ν κοινωνία να παράγει δηµόσια
έργα;
Πως µπορεί συνάδελφοι να συ νηγορήσουµε για µια ακόµα

σ ελ ί ς 3 9 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

πώληση ή µακροχρόνι α ενοικίαση εθνικού πλού του; Ε θνι κός πλούτος
είναι ο ι αυτοκινητόδροµοι και οι διάφορες εκτάσεις του δηµοσίου που θα
παραχωρηθού ν ως αντ άλλαγµα.
Πως
µπο ρούµε
να
φανταστούµε
ένα
Β ΟΑΚ,
κλειστό
αυτοκινητόδροµο , στη βόρεια αναπτυγµένη ζώνη του νησιο ύ µέσα από
οικισµούς µε διόδια; Εδ ώ πρέπει να σας θυµίσω τις τελευ ταίες αυξήσεις
των διοδίων στην άλλη Ελλάδα 37,5 έως 180 %.
∆υο µόνο
παραδείγµατα, ένα Ι.Χ. για τη διαδρ οµή Α θήνα – Θεσσαλονίκη δίνει 15,4
ευ ρώ, αύξηση 54%, ένα µεγάλο φορτηγό για τη ν ίδια διαδροµή θα δίνει
πλέον 51,9 ευρώ, αύξηση 10 7%.
Οι νέες τιµές επιβλήθηκαν µε βάσει τις συµβάσεις που
υπογράφηκαν ανάµεσα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και στους κατασκευαστι κούς
οµίλους, ο ι οποίοι ανέλαβαν τα έργα στο εθνικό οδικό δίκτυ ο. Σε µία
διετία µε τις ίδ ιες συµβάσεις προβλέπεται νέα αύξηση, αποτέλεσµα είναι
να θησαυρίζουν 5 – 10 κατασκευ αστικοί όµιλο ι, ενώ οι µικρ ές και µεσαίες
εργολη πτικές επιχειρήσεις να εκτελούν τα έργα µε τα τιµολόγια Σο υφλιά
και να οδη γούνται στην οικονοµική εξαθλίωση και τη µόνιµη οµηρία από
τις τράπεζες.
Όπως ξέρετ ε πολύ καλά, το έχω πει εκατό φο ρές, το 90% τ ων
εργολη πτικών επιχειρ ήσεων εκτελεί σήµερα το 5% των έργων, ενώ το
10% τ ων εργοληπτικών επιχειρή σεων εκτελεί το 9 5% των έργων. Αν δ εν
υπάρχει ριζική αλλαγή πολιτι κής σε µερικά χρόνια το 95 – το 99%, όλα
θα κατασκευάζοντ αι από µία ή δύ ο δεκάδες κατασκευ αστικών οµίλων.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον λο ιπόν που οδηγεί στον αφανισµό
των µικρών εταιρειών και των µεσαίων και µικρών ερ γοληπτικών
επιχειρήσεων και τη συγκέντρωση κατασκευής των έρ γων σε πέντε –
δέκα οµίλους, θα έρθου µε εµείς ως Τ .Ε.Ε. να συνηγορήσουµε
ενδεχοµένως για την κατασκευή τ ου υπ’ αριθµό ν ένα έργου της Κρήτης
µε σύµβαση παραχώρησης.
Για µας η θέση του Τ .Ε.Ε ./Τ .Α.Κ....
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: ...τελειώνω, µισό λεπτό ακόµα, που πρέπει να µετ αφέρουµε
στου ς πολιτικο ύς µας εκπροσώπους και στους πολίτες ο ι οποίοι θα
πληρ ώσουν τελικά το µάρµαρο είναι:
 Πρώτον, ο ΒΟΑΚ πρέπει να ολοκληρωθεί άµεσα στ α πλαίσια τ ου
ΕΣΠΑ 200 7 – 2013 και αν αυτό εί ναι δύσκολο να υποστηριχτεί από το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.
 ∆εύτερον, τ α έργα µε σύµβαση παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ δεν είναι
δηµόσια έργα, δεν είναι δηµό σια αγαθά που αποδίδ ονται στους
πολίτες, αλλά ξεπο ύληµα εθνικού πλούτου.
 Τ ρίτον, τα έργα µε συµβάσεις παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ είναι
πολλαπλάσιου κόστο υς, το οπο ίο κόστος αποκλειστικά µετακινείται
στον πολίτη άµεσα ή έµµεσα, αύξηση του κόστους µεταφορών κ.λ.π.
 Τ έταρτον, τα λάθη, οι παραλείψεις, η έλλειψη βασικών έργων
υποδοµών στην Κ ρήτη, η µη ολοκλήρωση του Β ΟΑ Κ τόσα χρό νια µε
τα αυ ξηµένα τροχαία ατυχήµατα, είναι ευθύνη όλων των κυ βερνήσεων
µέχρι σήµερα και δεν πρέπει να απο σιωπάτ αι.
 Πέµπτον, και τέλος τα δηµόσια έργα εί ναι υποχρέωση της πολιτείας
προς την κοινωνία που δεν πρέπει να εκχωρηθεί στο τραπεζικό
σύστηµα, να θυµηθούµε και το συνέδριο µας.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Β αϊλάκη ς.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
Λοιπόν, να ευχαρι στήσω κατ’ αρχάς τ ο συνάδελφο το
Γιώργο τον Αγαπάκη ο οποίος µας έκανε τόσο εµπεριστατωµένη..., τον
είχα ευχαριστήσει και προηγο υµένως, αλλά πραγµατικά µε άφησε
έκπληκτο η τόσο εµπεριστατωµένη ανάλυση που µας έκανε και έδειξε
ότι.., πρώτη φορά βλέπω πράγµατι ένα συνάδελφο να ξέρει τόσο πολύ
καλά το αντικείµενο του ας πούµε, χωρίς να θ έλω να προσβάλω κανένα.
Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο το οποί ο έχει ξεκινήσει από το ’65, θα σας
θυµίσω..., εγώ είµαι λίγο παλιός στην ηλικία, λίγο µεγάλος, θα σας
θυµίσω τη σύµβαση της ΛΙΠΤ ΟΝ που λέγαµε τότε, λί γο πριν πέσει η
κυβέρνηση Παπανδρέου, πο υ ήταν τότε µάλλον να δοθεί αν θυµάµαι
καλά µε παραχώρηση όλο το έργο, σε µια εταιρεία ΛΙΠΤΟΝ λεγότανε,
κάτι τέτοιο ας πούµε, τ ο οποίο δεν έγινε. Τ ελικά το έργο το έκανε, τον
τότε Β ΟΑ Κ τον έκανε η χού ντα, ό ,τι έκανε δηλαδή, και θυµάµαι ας πούµε
όταν ήµουνα φοιτητής που λέγαµε τότε διάφορ α.
Μας φαινό τανε
τεράστιο το..., ιστορικά τώρα είναι αυτά που λέω αλλά ίσως να είναι και
λίγο ενδιαφέροντα, λέγαµε τότ ε τι τεράστι α διατο µή είναι αυ τή, φαινό τανε
στα µάτια µας κάτι τεράστιο αυτά τα 10 µέτρα, 12 πόσο ήτανε, δ ιότι
µέχρι τότε κινού µασταν σε 5 µέτρα ας πούµε.
Εσείς πιθανόν οι νεότερ οι δ εν τα θυ µάστε αυτά, εγώ θυµάµαι ότι
πήγαι να Άγι ο Νικόλαο, έκανα 3,5 ώρες µε τ ο αυτοκίνητο, 3,5 ώρ ες
κάναµε περί που, ήταν όλος ο δρόµος όπως είναι τ ώρα από το Β ραχάσι
ας πούµε και πιο στενός, και σταµατούσαµε να περάσει ο άλλος. Στα δε
Χανιά πηγαίναµε µε πλοίο πολλές φορές, συνέφερε πιο πο λύ µε πλοίο να
πηγαί νουµε, υπήρχε συγκοινωνία Ηράκλειο – Χανι ά µε πλοίο.
Αυτός ο Β ΟΑΚ που έγινε από τη χού ντα, τότε εθεωρείτο έργο το
οποίο λέγανε ότι το χρηµατοδότησε το ΝΑΤ Ο λέει, γιατί είχε τεράστια
συµφέροντ α να κάνει αυτό ν τον τ εράστιο δρόµο και µας φαινόταν
ακατάληπτο πως ήταν τόσο µεγάλο το πλάτος.
Τα χρόνια περάσανε και η ανάπτυξη τελικώς είναι γεωµετρική
πρόοδος, δεν θ υµάµαι τώρα ακριβώς, δεν τα θ υµάµαι και πολύ καλά
αυτά, δηλαδή η ανάπτυξη είναι πολύ περισσότερη από το χρονικό
περιθώριο. Ας πούµε η ανάπτυξη από το 1900 µέχρι το 196 0 δεν είναι
τίποτα µπροστά στη σηµερινή καπιταλιστική ανάπτυξη, να κάνω το χατίρι
των παιδιών εκεί, όπως θέλουµε τη λέµε.
Εν πάση περιπτώσει, φτάσαµε τώρα στο σηµείο αυτό πο υ έχουµε
φτάσει να συζητάµε ό τι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει 2 2 µέτρα, αλλά εγώ
βλέπω ότι πολύ γρήγορα δεν θα φτ άνουν ο ύτε τα 22 µέτρα και θα
θέλουµε διατοµές 3 λωρίδες και άλλες 3 και δεν ξέρω τι, όπως είναι
τώρα ας πούµε τ ώρα πάνω στη ν υ πόλο ιπη Ελλάδα το κο µµάτ ι της
Εγνατίας αν θυµάµαι καλά, αν και αυτό δεν πρέπει να είναι έτ σι ακριβώς
µέχρι το Κατερίνη – Θεσσαλονίκη.
Τέλος πάντ ων εγώ βλέπω ότι, γιατί θέλω και να ολοκλη ρώσω
σχετι κά µε την παραχώρηση, δεν νοµίζω ότι το θέµα µας είναι αυτό, ούτε
και το έθεσε ο συνάδελφος Α γαπάκης, απ’ ότι βλέπω δ εν πολυφαίνεται
να υ πάρχει σαν θέµα, ούτ ε και πάνω να εξετάστηκε και πολύ από το
Υπο υργείο, και αυ τό δεν εξετ άζεται διότι µάλλον δεν φαίνεται να είναι
εύ κολη η παραχώρηση, δεν φαίνεται.
Σαν τρό πος λειτου ργίας κατ’
αρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει προετοιµασία πο λύ. Μου θύµισε
ο Γι ώργος διότ ι κάπου θυµάµαι ότι πολλά γραφεία είχαν ασχοληθ εί µε
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όλες αυτές τις προετοιµασίες που γίνανε για την πάνω Ε λλάδ α, θέλει
πολλά χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο.
Έπει τα συνήθως οι παραχωρή σεις γίνονται για µεγάλα µήκη, εδώ
πέρα πο λλά κοµµάτι α έχουν κατασκευαστεί είναι κο µµάτια από ‘δω,
κοµµάτια εκεί, είναι λίγο δύσκολο τ ώρα, πραγµατικά δύσκο λο και ίσως γι’
αυτό και δεν πρέπει να το συ ζη τάµε ό τι µπορεί να δοθεί κοµµάτι µε
παραχώρηση και αν µπορεί να δοθεί κανένα πενηντάρι χιλιόµετρα και
πολύ λέω, διότι έτσι που έχουν προχωρήσει τα έργα... ∆εν νοµίζω
δηλαδή ότι είναι και θέµα πια να το συ ζητ άµε.
Εγώ, η άποψη µου είναι ίδια µε του Γιώργου του Α γαπάκη, ότι αυτό
είναι ένα θ έµα το οποίο λίγο – πολύ να πάρο υµε ότι λεφτά µπορούµε, να
προχωρήσουµε τα έρ γα και ότι παραµείνει τ ο βλέπουµε αργότερα. Να
επιµένουµε δη λαδή να πάρουµε πιστώσει ς και να προχωρήσουµε µε την
ισχύουσα διαδικασία, η οποί α έχει ξεκινήσει και προχωρεί ας πούµε
νοµίζω σχετ ικά γρήγορα.
Όσον αφορά τώρα τις αδειοδοτ ήσεις πραγµατικά εκεί ήθελα να πω
το εξή ς ότι , τ ο ίδιο το κράτος, το ίδιο το ελληνικό κράτος δηµιουργεί τα
προβλή µατα µε τις αδειο δοτήσεις και όχι τόσο πολύ οι υπηρεσίες.
∆ηλαδή αυ τή τη στιγµή εγώ έχω µια µελέτη η οποία έχει εγκριθεί από την
ΕΥΠΕ, και έχει βγει η περιβαλλοντική και είναι για συνυπογραφές
Υπο υργών, πέντ ε µήνες είναι να υπο γράψουν οι Υπο υργοί βρε παιδιά,
µην τρελαθούµε δηλαδή. ∆εν φταίνε οι υπηρεσίες, κάνανε τ η δου λειά
τους και πρέπει να υπογράψουνε κάποιοι Υπου ργοί, τώρα είναι από το
Φλεβάρη , από την ΕΥΠΕ έχει γραφεί η απόφαση, έχει γρ αφτεί η
απόφαση κανονικά και δεν έχει έρθει και είναι τώρα Ιούνι ος και ακόµα
την περιµένω, δεν φταίει η υ πηρεσία η ΕΥΠΕ τώρα εκεί. Τ ι διάολο
δηλαδή ο ι ίδιοι οι Υπο υργοί καθυστερούν τα έργα του ς; ∆εν µπορώ να
καταλάβω τι γί νεται.
Με αυτό το θ έµα να επανέλθω, νοµίζω ότι πρέπει να..., ίσως, δ εν
ξέρω, εγώ δεν έχω παράπονο από την ίδια τη ν υπηρεσία και δεν λέω για
την Ε ιρήνη τώρα ή και την ΕΥΠΕ, κυρίως το πρόβληµα είναι από όταν
φεύγει η µελέτη ας πούµε και πάει για έκφραση γνώµης, εκεί είναι η
καθυστέρηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ένα λεπτό έχεις συ νάδελφε.
Τ ελειώνω, εκεί είναι η καθυστέρηση.
Ε κεί τώρα θα
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
µπορούσαν ίσως να βρεθο ύν ορισµένες υπηρεσίες που πραγµατικά ίσως
δεν χρειάζεται να εκφράσουνε γνώµη, έχουν εκφρ άσει άλλες, δεν θα πω
εγώ ποιες είναι, και ίσως θα πρέπει να υπάρχει µια νοµοθετική ρύθµιση
και θ α πρέπει να απαντάνε σε συ γκεκριµένο χρονικό διάστ ηµα. Να βγει
νόµος δηλαδή, όχι από ‘δω και από ‘κει, δι ότι φεύγει η µελέτη κανονικά
από τις υ πηρεσίες οι οποί ες έχουνε κάνει τη δου λειά, πραγµατικά η
δουλειά γί νεται µεταξύ µελετητή, υπη ρεσίας...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Αυτό εννοούσα και εγώ.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ναι, για όνοµα του Θεού δηλαδή. Λοιπόν νοµίζω τέλει ωσα,
δεν έχω τί ποτα άλλο να πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
οµιλητής ή ο Φανουράκη ς είναι;

Ο συνάδελφος Ορφανός, είσαι ει δικός
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Τ ο σοβαρό θέµα του Β ΟΑΚ ήρθε µε εισήγηση του
συνάδελφου Αγαπάκη που είναι ∆ιευθυντ ής της υπηρεσίας του ΒΟΑΚ και
αυτό έχει θετικά και αρνη τικά, να ξεκινήσω έτσι .
Το θετικό, το ότι είναι εισηγητής ο Α γαπάκης είναι ότι µας έφερε
εδώ και τη γνώση που έχει από την υ πηρεσία, που αποδ είχτηκε ότι είναι
πλού σια γνώση και οπωσδήποτε βοήθησε και να φωτιστεί το θέµα µε
τεχνικοοικονοµικά στοιχεία και µε ο ρισµένα πολιτικά στοιχεία και να
ωριµάσει κατά κάποιο τρόπο στη σκέψη και στη συνείδηση µας.
Το αρνητι κό είναι το ότι, όντας φορτ ισµένος µε αυτή τ ου την
ιδιότητα την υπηρεσιακή, κατά κάποιο τρόπο φορτώθηκε πάνω του
προσωπικά τη ευθύνη τη ς υποστήριξης ετούτης ή της άλλης άποψη ς, σε
σχέση µε ζητήµατα όµως τα οποία δεν τα χειρίζεται η υπηρεσία το υ. Σε
σχέση µε ζητήµατα, ιδιαίτερα και τα τ εχνικά και τα οικονοµικά, αλλά
προπαντός τα πολιτ ικά ζητήµατα τα οποί α τ α χειρίζεται ό χι απλά το
Υπο υργείο και η ελλη νική κυβέρνηση ή τα δι άφορα πολι τικά κόµµατα,
αλλά µε ζητή µατ α ακόµα που τ α χειρίζεται και η ίδια η Ε υρωπαϊκή
Ένωση .
Και κατά συνέπεια δεν µπορούµε να περιοριστούµε στις αγαθ ές
προθέσεις ως προς την πληρό τητα της ενηµέρωσης µε στοιχεία ή τα
πολι τικά συµπεράσµατα τα προσωπικά, αλλά πρέπει να δούµε και τις
άλλες διαστάσεις που ξεφεύγουνε από την προσωπική ευθύνη και τους
προσωπικο ύς χειρισµούς ή τις δι αβεβαιώσεις του συναδέλφου Α γαπάκη,
δεν µπορ ούµε αυτά σε µια συζήτηση ως Τ εχνικό Ε πιµελητήριο να τα
αγνοήσο υµε.
Να πω επίσης ότι, κατά τ η γνώµη µου βοηθάει η σηµερινή
συζήτη ση στην ωρίµανση, στη γνώση µας και στη συνείδηση µας όλων
των πλευρών του ζη τήµατος, δη λαδή και των τεχνικών, και τ ων
οικονοµικών και των πολιτικών. Μπο ρούµε να πούµε, για παράδειγµα,
και να συµφωνήσουµε ό τι πρ αγµατικά η ανάγκη για την ολοκλήρωση του
Βόρειου Οδικού Άξονα και νέων χαράξεων, και εκσυγχρονισµού ως προς
τα δεδοµένα δηλαδή πο υ θα αντιµετωπιστεί τ ο πρόβληµα, και σε σχέση
µε τα τεχνικά εννοώ στοιχεία αλλά και σε σχέση µε τα οικονοµικά
στοι χεία, και η αντιµετώπιση τ ου προβλήµατος τ ων πόρων όπως τέθηκε,
όλα αυτά βοηθούνε να ωριµάσει στη συ νείδηση µας.
Έχω την εντύ πωση ότι ως Τεχνικό Ε πιµελητήρι ο κάνοντας µια
τέτο ια συ ζήτ ηση δεν πρέπει να θεωρούµε ότι ο κόσµος είναι
ενηµερωµένος, δηλαδ ή ο κόσµος στην Κ ρήτη µπορεί να βρίζει για την
κατάσταση τ ου οδικο ύ άξονα, του Βόρειου Οδικού Άξονα, µπορεί να
ταλαιπωρείται, µπορ εί να λέει ότι ξέρεις τ αξίδεψα, πήγα αλλού και είδα
άλλα
πράγµατα
και
εδώ
δεν
τα
βλέπου µε,
αλλά
δεν έχει
συνειδητοποιήσει και ότι το έργο έπρεπε να έχει γίνει, πο λύ ανάγλυφα το
είπε ο συ νάδελφος ο Αγαπάκης, πριν από 30 χρό νια και κατά συνέπεια
υπάρχο υν και κάποιες ευθύ νες πο υ δεν εί ναι µόνο το ζήτηµα να πούµε...,
αλλά και αυ τό να το πούµε το που είναι οι ευθύνες, δεν το έχει καταλάβει
ο κόσµος, και κατά συνέπεια δηλαδή επείγει η αντιµετώπιση του
προβλή µατος.
Έτσι, κατανοώντας το, να βοη θήσο υµε και εµείς ως
Τεχνικό Ε πιµελη τήριο να κατανοηθεί και από άλλου ς φο ρείς.
∆εν θα σταθ ώ τόσο πολύ στα τεχνικά και στα οι κονοµικά όσο
περισσότερο θέλω να σταθώ στο πολιτικό κοµµάτι, παρά το ότι είπα τη
γνώµη µου ότι και το τεχνικό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, δεν είχε
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κατανοηθεί, πρέπει να συµβάλλουµε να κατανοηθεί, ότι εί ναι δηλαδή
επεί γον το ζήτηµα.
Πάντως το πο λιτικό κο µµάτ ι, για να µη στεκόµαστε σε µια
περιγραφή ως τεχνικοί των τεχνικών ή των οικονοµικών πλευρών του
ζη τήµατος, το πολιτικό κοµµάτι είναι πάρα πο λύ σο βαρ ό, όχι µόνο όπως
είπα πρι ν από την άποψη του καταλογισµού των ευθυνών, αλλά και από
την άποψη του τι θα σκεφτούµε ότι πρέπει να γίνει από ‘δω και µπρος.
∆ηλαδή, ποιο ς φταίει ότι δεν έγινε ο οδικός άξονας, έτσι όπως τον
περιγράψαµε, έτ σι όπως περιγράφηκε από την εισήγηση την ίδια, πριν
από 30 χρόνια;
Ε δώ νοµίζω ότι οι απαντήσεις του στυλ ότι ο
σχεδ ιασµός δεν ήτανε πλήρης, δεν ήτ ανε επιστ ηµονικός, δεν ήταν
επαρκής από την Κυβέρνη ση της Νέας ∆ηµοκρατίας ή από την
Κυβέρνη ση του ΠΑ ΣΟΚ , δεν θα ήτανε πλή ρης µια τέτοι α απάντηση,
δηλαδή που θα δ ώσει σε ελλείψεις των υπηρεσιών, των τ εχνοκρατών,
των Υπουργείων κ.λ.π., θα απο δώσει εκεί πέρα τις ευθύνες.
Εγώ
νοµίζω
συνάδελφοι
και
αυτό
είναι
ένα
στοι χείο
προβλη µατισµο ύ πο υ θα µας χρησιµεύσει από ‘δω και µπρος, πρέπει να
πούµε ό τι στην ανάπτυξη αυτή την καπιταλιστική, που πήγε να το πει
χιουµοριστικά ο Β αϊλάκης, που είχαµε, πάρα πολλοί πόροι δό θηκαν στο
ιδιωτικό κεφάλαιο ό λα τα προηγούµενα χρόνια, δεν δόθηκαν για έργα τα
οποία θ α τα χρησιµο ποιούσε ο λαός. Θα µου πείτε τα οδι κά δίκτυα δ εν
τα θέλει το κεφάλαιο ;
Είναι µια από τις τέσσερις ελευθερίες του
ΜΑ ΑΣΤΡ ΙΧ ότι θέλει την ελευθερία και µάλιστα την ταχύτητα διακίνησης
εµπορευµάτων,
ανθ ρώπων,
εργατικού
δυναµικού ,
κεφαλαίου,
υπηρεσιών, και τα οδικά δίκτυα σαφώς συµβάλλουνε και υπήρχε
ολόκληρη πο λιτική της Ευ ρωπαϊκής Ένωση ς, σαφώς.
Όµως
προτεραιότητα ήτανε στην επι δότηση µε κίνητρα των ίδιων των ταµεί ων
των επιχειρήσεων.
Ο συνάδελφος Αγαπάκης σε κάποια αποστροφή της οµιλίας του
µίλησε µε το εξής, είπε χαρακτη ριστι κά, δεν προλαβαίνο υµε την ιδιωτική
ανάπτυ ξη από άποψη ταχύτητας, έτσι δεν το είπες; ∆εν προλαβαίνουµε
την ιδιωτική ανάπτυξη, γιατί τάχα µου δ εν την προλαβαίνουνε; Επειδή
είναι πιο έξυπνη και πιο καταφερτζού; Γιατί όλα αυ τά τα χρόνια οι
πολι τικές των Κυβερνήσεων οι κρατι κές, και της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης,
που εφαρµόστηκαν ήταν τέτοιες πο υ τροφοδοτού σαν αποκλειστικά την
ιδιωτική ανάπτυξη.
Ακό µα έχω διαβάσει και σε ντο κουµέντα του Περιφερειακού
Συµβο υλίου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πολύ .

Συνάδελφε Μπριλάκι σε παρακαλώ

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...όταν συ ζη τιόταν πέρυ σι, πρό περσι το χωροταξικό της
Κρήτης ότι ο δη µόσιο ς τοµέας λέει, αυτό το ανέφερε σαν µια αρ νητική
κριτική προς το δηµόσιο τοµέα, δεν ήταν επαρκώς προσανατ ολισµένος
στην επιδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Να γιατί είχε τέτ οια ταχύτη τα ανάπτυξης ο ιδιωτικός τοµέας, να γιατί
µείνανε δηµόσια έργα πίσω, ακό µα και τέτοια που θα χρει αζότ ανε και
στο κεφάλαιο να έχουν γίνει και όχι µόνο στ ο λαό, (...) στο κεφάλαιο,
αλλά να γιατί µείνανε πίσω.
∆ηλαδή εδώ πραγµατικά το πρό βληµα της εξεύρεσης των πό ρων
έχει άλλες διαστάσεις, έχει πολιτ ικές δι αστάσεις, πως θα βρεθούν οι

Συ νε δ ρί α σ η 7 η

11 η ς Ι ου νί ου 2 00 8

σελίς

44

πόροι; Γιατί τώρα θα πω για το θέµα της παραχώρησης, αλλά το να
συζητάµε αν θα γίνει από τ ο δηµόσιο προϋπολογισµό ή από τη
συγχρηµατο δότηση της Ε υρωπαϊκή ς Ένωσης ή από την παραχώρηση σε
ιδιώτες, δεν ξέρω τι, σε τελευταί α ανάλυση όλα αυτά τα ζητή µατα πέρα
από τ η νοµική και τη διαδικαστική πλευρά καταλήγουνε στο ερώτηµα, θα
φορτωθεί επιπλέον έξοδα και επιπλέον βάρη ο κοσµάκης;
Θα τα
πληρ ώσει δηλαδή από τ ην τσέπη του ή απ’ αυ τά που ήδη έχει
συσσωρεύσει το κεφάλαιο θα υποχρεωθεί να δώσει κάτ ι;
Ε κεί
καταλήγουν όλα αυτά τα ερωτήµατα, αυτ ό είναι..., εκεί θα δο θεί η
απάντη ση σε σχέση µε του ς πόρου ς ή δεν ξέρω τι άλλο, και πρέπει να το
πούµε καθαρά.
Εδώ να πω κάτι, αναφέρθηκε στις απαντήσεις ο συνάδελφος ο
Αγαπάκης
για
δύο
χαρακτηριστικές
περιπτώσεις
δ υσκολι ών
ολοκλήρωσης τµηµάτων των έργων, είπε για την περίπτωση του αιγιαλού
µε τ ον οχετό στο Παλι όκαστρο κ.λ.π. των ο µβρίων πο υ οι υπηρεσί ες
κωλυσιεργούνε κ.λ.π., και είπε και ο ίδιος και γι’ αυτό το επισηµαίνω,
δεν πάνε να δούνε και στα ξενοδοχεία τι αυθαιρεσία γίνεται. Ε, µα µε
συγχωρείτε, να αυτό που είπα στην αρχή ότι δεν είναι..., το αρνητι κό ότι
εισηγητής ήταν ο Α γαπάκης είναι ό τι είναι ∆ιευθυ ντής στο Β ΟΑΚ ενώ
τους νόµους και τις πολιτικές προτεραιότητες για το ποι ος θα
εξυπηρετ είται σ’ αυτό τον κόσµο, σ’ αυ τή τη χώρα, οι ιδιώτες δηλαδή
επενδυτές ή το δηµό σιο συ µφέρον, άλλοι το καθο ρίζουν και όχι ο
Αγαπάκης. Αλλά το είπε, ανάγλυφα, έτσι είναι τα πράγµατ α από τη µια
µεριά...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθ αρ ά, µιλάει εκτό ς µικρο φώνο υ)
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Τι ανοιχτά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, ναι .
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ανοιχτά.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Τι θα πει ανοι χτά;
Γιατί ποιος δίνει τις πολιτικές
κατευθύνσεις στην Κ τηµατική Υπηρεσία; Μίλησε για µια γραφειοκρατία
30 υπογραφών, ποιος τα έχει ο ρίσει αυτά και ποιος δ εν τα παρακάµπτει;
Χρειάζονται αυτά τα πράγµατα, διότι τα παρακάµπτουνε µε τα µέσα τα
πολι τικά και τα οικονοµικά, είναι γνωστό αυ τό, και σε ποιους
απευθύνοµαι επίσης είναι γνωστό, έτσι; Τ α ξέρετε αυ τά καλύ τερα από
µένα.
Λοιπόν, πως λοιπόν ευνοείται ο ιδιωτικός τοµέας, ο ιδιώτης
επιχειρηµατίας επενδυτή ς, και το ίδιο το δηµό σιο πως βάζει τροχο πέδη
στη δικιά του τη δραστηριότητα αν είναι να κάνει ένα δ ηµόσι ο έρ γο;
Γνωστό εί ναι γι’ αυτ ό το αναφέρω.
Και το δεύτερο παράδειγµα, που
αναφέρεται και στο ψήφισµα, ενίσχυση των υπηρεσιών εί πε ο
συνάδελφος Α γαπάκης, ενίσχυ ση των υπηρεσιών µε προσωπικό, δ εν
επαρκεί αυτό το προσωπικό . Ναι, αλλά εδώ πάλι δεν καθορίζει την
πολι τική ο Αγαπάκης, την καθορίζει η Κ υβέρνηση, την καθορίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γνωστ ό και το έχουµε συ ζητή σει σ’ αυτή την
αίθουσα ό τι δη λαδή σήµερα η κατεύ θυνση είναι οι δηµόσιες υπηρεσί ες
να στελεχώνοντ αι µε προσωπικό µερικής απασχόλησης. Αυτή είναι η
πολι τική κατεύ θυνση, διότι η κατεύθυ νση είναι να απαξιώνονται οι
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δηµόσιες υπηρεσίες, όχι µόνο δ ηλαδή τα έργα να παραχωρο ύνται µε τον
ένα ή το ν άλλο τρόπο, µε Σ∆ΙΤ ή µε συµβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες,
αλλά και οι υπηρεσίες οι δηµόσιες να απαξιωθού νε και στην ουσία να
δοθούνε ακόµα και το..., όχι απλά όπως το ξέρουµε το θέµα της
µελετοκατασκευής σε ιδιώτες, όλα να δοθούν σε ιδιώτες. Α υτοί θα τα
κάνουνε, αυτοί τα ελέγχουνε, και θ α έχουνε και µια υπη ρεσία από πάνω
που θα βάζει και µι α τυ πική έγκριση. Α υτή είναι η πολιτική κατεύθυνση.
∆ηλαδή µπορούµε εµείς τώρα µε αυτ ό το πλαίσιο των πολιτικών
κατευθύνσεων από τ ην πλευ ρά τη ς Κυβέρνησης και τη ς Ευ ρωπαϊκής
Ένωση ς να πούµε ότι θα γίνου νε κάποιες επενδύσεις στο ΒΟΑ Κ και θα
εξευρεθούνε πόροι προς τ ο δ ηµόσι ο συµφέρον;
Θέλω να πω ότι η απάντη ση σ’ αυτό το ερώτηµα γι α την εξεύρεση
των πόρων, µπορεί να είναι πολιτική και δεν µπο ρεί να είναι συνδεµένη
µε τις ευθύνες των προ ηγούµενων 30 χρόνων των καθυστερήσεων, δ εν
µπορεί να είναι παρά τ ο ότι αυτές ο ι πολιτικές πο υ έχουµε γνωρίσει,
αυτό που χιου µοριστικά είπε για καπιταλιστική ανάπτυξη ο συνάδ ελφος ο
Βαϊλάκης, έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
∆εν µπο ρεί δηλαδή να
περιµένουµε..., θα έρθο υνε εδώ µετά οι επόµενοι, όχι εµείς, µετά από 30
χρόνια και θ α λένε τα προηγούµενα 30 χρόνια δεν κάνανε τίποτα, γιατί;
Γιατί θα έχου ν ακόµα περισσότερο τα ιδιωτικά συµφέροντα θ εριέψει και
οι υπηρεσίες ή ο ι υποδοµές που έχουν να κάνουν µε το λαϊκό συµφέρον
θα είναι πίσω.
Άρα είναι επείγον το ζήτηµα, να απαντηθεί και πολιτικά τ ο ζήτηµα
ότι αυ τές οι πολιτικές πρέπει να σταµατήσουνε, ότι πρέπει να
σταµατήσουνε οι πολιτικές ενί σχυσης και ανάθεσης όλης τ ης ανάπτυξης
στο ιδιωτικό κεφάλαιο, πρέπει άλλες πολι τικές, κοινωνικές και ταξικές
δυνάµεις να βγούνε στην εξο υσία και όχι αυτές που κυβερνάνε σήµερα,
όχι από άποψη κοµµάτων µόνο, εννοώ κοι νωνικές δυνάµεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ένα λεπτό έχεις συ νάδελφε ακόµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Τ ο ένα λεπτό θα το διαθέσω στο εξής, κοιτάξτε να δείτε,
εδώ υπή ρξε µια αντίφαση και µ’ αυ τό θ έλω να κλείσω, από το συνάδελφο
τον Αγαπάκη όχι σήµερα, αλλά σε σχέση µε το πώς πρωτ οέφερε το θέµα.
Όταν πρωτοεισηγήθηκε το θ έµα είπε σύµβαση παραχώρησης, και
σήµερα δεν είπε σύµβαση παραχώρησης.
∆εν θέλω να πω ότι µεσολάβησε ο Σουφλιάς ο οποίος είπε δ εν
συµφωνώ µε την παραχώρηση, διότ ι υπάρ χουνε πολλές είσο δοι και
έξοδοι, πολλές παρόδι ες δι ακοπές στο δρόµο, δεν είναι κλειστός δρόµος
για να τον παραχωρήσουµε.
∆εν νοµίζω ότι ήταν αυτή η αντίφαση
ανάµεσα στην αρχική, πριν από ένα µήνα, και τη σηµερινή εισήγηση του
συνάδελφου του Αγαπάκη.
Εγώ νοµίζω ότι εδώ ωριµάζοντας όλοι και δεν το λέω σκωπτικά
ούτε θέλω να υποτι µήσω κανένα, αλλά εν πάση περιπτώσει από άπο ψη
τακτικής όλοι µαθαίνου µε να χρησιµοποιο ύµε καλύτερα την τ ακτική του
µαστίγιου και του καρό του. ∆ηλαδή άµα δεν µπορούµε να περάσουµε
µια θέση µε κατά µέτωπο επίθεση, διαλέγουµε να πούµε ότι ξέρεις να
αρχίσουµε τη ζύµωση, να αρχίσο υµε τη ζύµωση. Ε ίναι µια τακτική που
κατά κόρον έχει χρη σιµοποιήσει και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
έχει χρησιµοποιήσει και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α . τον τελευ ταίο καιρό και ιδ ιαίτερα µε
τα θ έµατα των ιδιωτικοποιή σεων.
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Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Σο υφλιάς, εδώ
στο Ηράκλειο δη λαδή και διαβάστ ηκε και ένα απόσπασµα, ο ι εφη µερίδες
την άλλη µέρα γράψανε, οι δη µο σιο γράφοι τόσα ξέρουν – τόσα λένε, ή
αυτά τα συµφέροντα αν θέλετε εκπροσωπούνε, γρ άψανε ότι απέκλεισε τη
σύµβαση παραχώρ ησης σε ιδιώτες ο Σουφλιάς. Έτυχε και δώσαµε ως
ΚΚΕ µια συνέντευξη τ ην άλλη µέρα, σε τρεις µέρες, µετά από τ ρεις µέρες
σχολιάζοντας τις δη λώσεις του Σο υφλιά και η δική µας τοποθέτηση ή τανε
ότι, θεωρο ύµε ότι άνοιξε ο Σο υφλιάς τη συζήτηση γι α την παραχώρηση,
γιατί είναι ένας τρό πος να την ανοίξεις αυτή τη συζήτηση να πεις ότι έχει
δυσκολίες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τ ελείωνε συνάδελφε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Κ αι τότε δεν θα πει ο ί διος ή οι υπηρεσίες πως θα τις
απαντή σου νε αυτές τις δυσκο λίες, αλλά θα σε βάλει εσένα να σκέφτεσαι
πως θα τι ς αντιµετωπίσεις τις δυ σκολίες, θα βάλει τ ο Μπριλάκη που έχει
κάνει ει σήγηση και µας τη µοίρασε να επιχειρη µατολογεί υπέρ τ ων
διοδίων, αυτά για το Σουφλιά. Ή θα µας βάλει όλους να σκεφτό µαστε,
µα είναι καλό που υπάρχουνε τρεις κόµβοι στο Ηράκλειο για τον εθνι κό;
Είναι καλό που έχουµε στη Φόδελε, στ α Λινοπεράµατα, στις Σίσες, στις
Αλό ϊδες σε 500..., µήπως πρέπει να το υς κλείσο υµε, µήπως ας πούµε
είναι αντίθετο τεχνικά µε την ταχύτητα που πρέπει να έχει ο κόµβο ς; Κ αι
να αρχίσουµε µόνοι µας τώρα να λέµε µα µήπως ξέρεις δεν υ πάρχει άλλη
λύση; Τ α 15 0 χιλιόµετρα που είναι 300; ∆ηλαδή στην ου σία έχει ανοίξει
η συζήτηση για την παρ αχώρηση µόνο που έξυπνα, εγώ λέω είναι
έξυπνη τακτική αλλά προϋποθέτει βλάκες αντιπάλους και ελπίζω ότι δ εν
είµαστε, έξυπνα λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
τελείωνε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

έληξε

ο

χρό νος

σου,

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...ελπίζω ότι δεν είµαστε χαζοί, ελπίζω ότι δεν είµαστε
βλάκες, έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.
Και η αναδίπλωση του
συνάδελφου Αγαπάκη απόψε τέτο ια είναι.
Θέλω να πω κάτι για το ΠΑ ΣΟΚ . Κοι τάξτε, στο άνοιγµα αυτής της
συζήτη σης είναι γνωστό και το έχου µε συ ζη τήσει εδώ µέσα, 7 Β ουλευτ ές
από το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη πρόπερσι το καλοκαίρι υποβάλανε πρόταση
στη Βουλή για να εκτελεστεί ο ΒΟΑ Κ µε παραχώρη ση, µη µας έρθει
κανείς απόψε δηλαδή και µας πει τώρα ότι εµάς µας απασχο λεί.
Και να πω κάτι και γι α το ΣΥ.Ρ ΙΖ.Α ., ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ροσκοπικά
αντιµετωπίζοντας το πρόβλη µα, δηλαδή ανάλογα µε τ ο τι ακροατ ήριο
έχει , αν το ακροατήριο αρχίζει και φωνάζει κατά της παραχώρ ησης, κατά
των Σ∆ΙΤ λέει είµαστε κατά των Σ∆ΙΤ, αν αρχίζει και λέει εντάξει να το
συζητή σου µε, λέει το συ ζητ άµε.
Εδώ πρόσφατα τώρα ο Αλαβάνος στο αεροδρόµιο του Καστελλί ου
που εκδήλωσε και ενδ ιαφέρον, όταν ανακοίνωσε ο Σουφλιάς
πεντακάθαρα ότι αναζητ εί την κατασκευή το υ µε ιδιωτική χρηµατ οδότηση
µίλησε, απάντ ησε, σχολίασε ο Αλαβάνος µε το εξής καταπληκτικό, ότι ο
κ. Σου φλιάς µίλησε µε γενικότητες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε σε παρακαλώ τελείωσε.
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Μίλησε µε γενικότητες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε Ορφανέ τελείωσες.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ∆εν είπε για την ι διωτικοποίηση, µίλησε λέει µε γενικότητες.
∆ηλαδή όταν είναι να συ ζητάµε τεχνοκρατικά, οικονοµικά κ.λ.π.
είµαστε λαλίστ ατ οι, και άµα φτάσουµε στο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε σε παρακαλώ τελείωσε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...θέµα, άλλα λό για να αγαπιόµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τ ελείωσες. (αλλαγή κασέτας)
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ: Τ ο θέµα του ΒΟΑ Κ κατ’ αρχήν δεν είναι ξεκοµµένο από το
συνολικό σχεδι ασµό που υπάρχει και για τη ν Κ ρήτη αλλά γενι κότερα για
την Ελλάδα. Ε ρχόµαστε και λέµε για το Β ΟΑ Κ και βάζουµε και άλλες
παραµέτρους, όπως εί ναι ο ι υπη ρεσίες, όπως είναι η καθυ στέρηση στην
περιβαλλοντική αδ ειο δότηση, όµως όλα αυτά είναι ενωµένα, δ εν
µπορούµε να τα δούµε ξεχωρι στά.
Έχει βγει από το 20 00..., ας µη µι λήσω για τον εθνικό σχεδιασµό
που δεν υπάρχει, για το χωροταξικό που τώρα ψηφίζεται, η
περιβαλλοντική αδειοδό τηση γί νεται για έργα για τα οποία δεν έχει
υπάρξει καµία απόφαση, κανένας νόµος και δεν έχουν χωροθ ετηθ εί µε
οποιαδήποτε άλλη από φαση.
Έχει βγει από το ’04 ΚΥΑ για τη στρατηγική µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτ ώσεων σχεδίων και προγραµµάτων και µέτ ρων
συνολικά. Α ν λοιπόν υπήρχε ένας σχεδιασµός για τ ο Β ΟΑΚ, ο οποίος θα
ήτανε ενιαίος από τη µία άκρη τ ης Κρήτης µέχρι την άλλη, θα µπορούσε
κατ’ αρ χήν να είχε πάρει αυτή τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων συνολικά. Να µη ν υπάρχουνε λοιπόν κενά ανάµεσα όπως
πολύ σωστά ανεφέρθη ότ ι υπήρχαν, και άρα να µην έχουµε κάθε φορά
όλη αυ τή τη δ ιαδικασία για κάθ ε κοµµατάκι να πηγαίνουµε στην
υπηρεσία και να ζητάµε τις υπογραφές.
∆εν είναι λοιπό ν κάτι που ξαφνικά το βλέπουµε, ξεκι νάει από την
αρχή το πρόβλη µα, από την αρχή τ ου σχεδι ασµού του . Και βέβαια και οι
αξίες αυξάνουν στη ν πορεία, και βέβαι α η ιδι ωτική πρωτοβουλία έρχεται
από την αρχή και χτίζει παρόδια και µάλιστα έχει προκύψει και πολύ
µεγάλο πρόβλη µα µε τη γραµµική ανάπτυξη ως προς το περιβαλλοντικό
της κοµµάτι, πως έρχονται µετά και χτίζονται οι δρόµοι όλοι.
Και ερχόµαστε εκ των υστέρων να πούµε δεν µπορούµε να
υλοποιήσουµε.
Βέβαια δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε ό ταν ο
σχεδ ιασµό µας είναι από τ ην αρχή λάθ ος, όταν στην ουσία δεν θέλουµε
να κάνο υµε σχεδιασµό , γιατί ποιος θεσµοθετεί τους νόµους; Ε ρχόµαστε
και έχουµε την Ε υρωπαϊκή Ένωση και κάνουµε εναρµόνιση , η οποία
γίνεται κουτσά – στραβά, όπως γίνεται, και στο τέλος ούτε αυτή
εφαρµόζουµε,
ούτε
καν
αυτή
την
εναρµόνιση
ερχόµαστε
να
υλοποιήσουµε. Και τρέχουµε µετά και λέµε η νο µο θεσία, ποιος την κάνει
τη νοµοθεσία; Όλες οι υπηρεσί ες οι δηµόσιες έχουνε κάνει έγγραφα για
τη νοµοθεσία, και όµως πάει από το κακό στ ο χειρότερο.
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Αυτό που είπαµε πρ οηγουµένως, ερχόµαστε να υπερασπίσουµε...,
έχουν βγει τα τελευταία χρόνια από τ ο 2004 και µετά τρεις ΚΥΑ που
έρχονται να νοµιµοποιήσουν αυθαίρετες κατασκευές στον αι γιαλό , όταν
δεν έχει βγει καµία ΚΥΑ που να λέει ό τι για τα δηµόσια έργα, όπως είναι
αυτό το έργο, εάν περάσει ο αγωγός των οµβρίων δεν χρειάζεται
αδει οδότηση.
Κ αι προφανώς χρειάζεται βέβαια αδειοδό τηση , και
προφανώς τρέχουµε µετ ά και λέµε δεν µπορούµε να ο ργανωθο ύµε, τα
βάζου µε δη λαδή µε ποιον; Όταν οι ίδι οι σχεδιάζουνε έτσι, η ί δια η
πολι τική έρχεται και σχεδιάζει µε αυτό τον τρόπο και κωδ ικοποιεί τη
νοµοθεσία της και τη θεσµοθετεί, ακριβώς για να µη γίνονται όλα αυτά,
ακριβώς για να µπορεί µετά να επιλέξει και να πει αυτό το βάζω ή αυτό
δεν το βάζω και να είναι στο χέρι τ ης να το κάνει ή όχι.
Πάνω λοιπόν σ’ αυτ ό ήθελα να πω, γιατί το θέµα εδώ µε τις
υπηρεσίες επειδή µπαίνει και στο σχέδι ο δράση ς, επανέρχοµαι, το
έχουµε πει πολλές φορές και θα το ξαναπού µε, το ζητούµενο είναι τι
υπηρεσίες θέλο υµε, και προφανώς δεν θέλο υµε υ πηρεσίες οι οποίες να
είναι σωστές και να δ ουλεύουν. Ότ αν δεν τις έχουµε στελεχώσει, όταν
δεν έχουµε εξειδικευµένο προσωπικό, όταν τόσα χρόνια δεν υπάρχει
ακόµα και µε τους παλιούς οργανι σµού ς καµία υπηρεσία που να είναι
στελεχωµένη πλήρως στις οργανικές της θέσεις, ερχόµαστε και ζητάµε
χρόνους. Προφανώς δεν µπορούν να γίνουν αυτ οί ο ι χρόνο ι.
Το ζητούµενο λοιπόν εί ναι τι σχεδιασµό θέλουµε, τι σχεδιασµό
κάνει η πο λιτεία και πως υλοποιεί αυ τόν το σχεδιασµό. Κ αι εγώ λοιπόν
καταλήγω στο συµπέρασµα ότι προφανώς δ εν θέλει σχεδι ασµό.
Ερχό µαστε λοιπόν και συζητάµε για το Β ΟΑ Κ τ όσα χρόνια και εγώ
τουλάχιστον, ό σα είµαι στην Α ντιπροσωπεία, από τα πρώτ α θέµατα είναι
ο Β ΟΑ Κ. Ακόµα και τ ώρα δεν υπάρχει, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, ένας
σχεδ ιασµός συ νολικός που να λέει ότι απ’ αυτό το κοµµάτι µέχρι αυτό
υπάρχει..., ακό µα και τώρα δεν έχουµε τις µελέτες, και βέβαια προφανώς
δεν θα µπορούν να υλοποιηθού ν, διότι τα κόστη ανεβαίνουνε διαρκώς.
Άρα λοιπό ν είναι θ έµα πολιτικής κατεύθυνση ς, είναι θέµα τι
θέλουµε και τι ανάπτυ ξη βέβαια θέλο υµε, ένα ΒΟΑΚ που να εξυπηρετεί
ποιον;
Ένα Β ΟΑ Κ σε ποι α κατεύθυνση;
Γιατί όταν φτάνουµε να
µπαίνο υµε στις κατ οικηµένες περ ιοχές και να έχουµε ΒΟΑΚ , όταν
φτάνουµε να χτίζεται παντού όλη η βόρεια Κρήτη και ακόµα και τα
κοµµάτια που πάνε νότ ια οδηγούµαστε πάλι σε ανάπτυξη, και άρα
αλλο ιώνουµε διαρκώς το τ οπίο. Πηγαίνοντας δηλαδή αυτή τη στιγµή
προς Χανιά, δ εν υπάρχει κανένα κοµµάτι τ ο οποίο να είναι γη, να είναι
τόπος, να είναι βοσκότοπος, να είναι κάτι, εκτός από κατοικία.
Όταν αναπτύσσεται ραγδαία λοιπόν όλη αυτή η περιοχή, δ εν
έχουµε µόνο το θ έµα λοιπόν τ ου Β ΟΑ Κ που δ εν υπάρχει, αλλά
παράλληλα αυ τός ο κακός ΒΟΑ Κ ο οποίος υ πάρχει παραποιεί, αλλάζει,
αλλο ιώνει και το περιβάλλον της Κρήτης και πάµε πλέον σε µια Κρήτη η
οποία δεν ξέρουµε τ ι θέλουµε έτσι όπως καταλήγει.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να πω είναι ότι πραγµατικά συµφωνώ
µε την εισήγηση πο υ έκανε ο Α λέκο ς, ότι κάποια στιγµή πρέπει να
πιστέψουµε όλοι µας ότι αυτό το κράτος ο φείλει στους πολίτες του να
παρέχει κάποια πρ άγµατα δηµόσια, δηλαδή οφείλει κάποια αγαθά να τα
δίνει. ∆εν µπο ρούν όλα να εκχωρού νται, δεν µπορούν όλα να δίνονται,
δεν µπορο ύµε να πληρώνου µε για όλα, και ένα απ’ αυτά είναι οι
προσβάσεις και η οδοποιία, και θα πρέπει να απαιτήσουµε ως
Επιµελητήριο να υλοποιηθ εί, να ενταχθεί στους πόρου ς στους εθνικούς,
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στο ΕΣΠΑ , δεν ξέρω σε ποιο υς θα ενταχθεί, εφόσον υπάρχει πο λιτική
βούληση και να παρθού ν αυτά τ α χρή µατα να υλοποιη θεί µε δ ηµόσι ες
επενδύσεις, όχι συµβάσεις παραχώρη σης, όχι Σ∆ΙΤ .
∆εν το λέω γενικά κατηγορη µατ ικά, αλλά κάποιες υ πηρεσί ες όπως
είναι αυτό, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι κάποια άλλα πράγµατα
πρέπει επι τέλους να καταλάβουµε και να το πιστέψουµε όλοι µας, και να
µην αρχίζου µε να το αµφισβητούµε όπως σωστά είπε ο Στέλιος, ότι
πρέπει και οφείλει το κράτος να εί ναι δηµόσια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Χωραφάς.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Μπορώ να ξεκινήσω;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Κατ’ αρχή ν πριν µπω στο θέµα, τ ο σοβαρότατο θέµα του
ΒΟΑΚ , να κρίνου µε λίγο τα του οίκου µας. Θεωρώ ότι όταν έχου µε ένα
τέτο ιο θ έµα, της σοβαρότητας αυτής, είναι πραγµατικά λυπηρό να
είµαστε τόσοι λίγοι σ’ αυτή την αίθουσα. Κ αι θα ξεκινήσω και από τα
δικά µου ή τα δικά µας τέλος πάντων για τους συντοπίτες µου , γι ατί είναι
ακόµα περι σσότερο κρίµα στο νοµό µου που η κατάσταση του ΒΟΑΚ
είναι τραγική, να υπάρχουν µόνο δύ ο εκπρό σωποι σε αυ τή την αίθουσα
σήµερα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και ο Αγαπάκης είναι και αυτός από το Λασί θι.
ΧΩΡΑΦΑΣ: ∆υόµισι να πού µε δηλαδή; Ε ντάξει.
Από ‘κει και πέρα θα ή θελα να δώσω ένα – δ υο στοιχεί α για να
εξηγήσω γιατί αναφέρω ως τραγική την κατάσταση στο νοµό Λασιθίου.
Όπως αναφέρανε και οι προηγούµενο ι συνάδελφοι πολλά χρόνια
συζητι έται και ξανασυζητιέται το θέµα στην Αντιπροσωπεία, 40 ή 30
χρόνια είπαµε κατασκευάζεται τώρα ο Β ΟΑ Κ και έχουµε..., ας µε
διορθώσει ο συνάδελφος Αγαπάκης, 3 η 4 χι λιόµετρα στο νο µό Λασιθ ίου
κατασκευασµένα. Α υτό είναι το µεγάλο έργο του ΒΟΑ Κ στο νοµό µας.
Και θα θέσω ένα – δυο πρόσφατα παραδείγµατα να καταλάβετε
λίγο τι συµβαίνει, από το 20 03 θα έπρεπε να έχει προκηρυ χτεί και το
2005 περίπου να έχει τελει ώσει αυτό το έργο το ο ποίο ανέφερα και προ
ολίγου το Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό, και ερχόµαστε σήµερα το 2 008
να το επαναδηµο πρατούµε. Ε πίσης ένα άλλο τραγικό πραγµατικά σηµείο
το οποί ο αναφέρθηκε χωρίς να ονο µαστεί, είναι ότι δυο χρόνια τώρα
περιµένουµε το Υπουργείο Πολι τισµού να δώσει µια λύση στο θέµα της
χάραξης του τµήµατος Μουρνιά – Παχιάς Ά µµου – Κ αβούσι, όπου από το
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε το καλοκαίρι του 200 6 προτάθηκαν δύο λύ σεις.
Μετά από τέσσερις µήνες αν θ υµάµαι καλά η µία προκρίθηκε από
το...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε Κρασανάκη.
ΧΩΡΑΦΑΣ: ...από το Υπουργείο Πολι τισµο ύ και τώρα πριν λίγο υς µήνες
έκανε καινού ργια εισήγηση το Υπουργείο Πολι τισµο ύ όπου θεωρεί ότι
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πρέπει να ξανασυ ζητ ηθεί το θέµα.
Πραγµατικά δεν µπορώ να τα
καταλάβω αυτά, δεν ξέρ ω τι κρύ βεται πίσω απ’ αυτά.
Στο νο µό Λασιθίο υ αυτή τη στιγµή δεν έχου µε ολοκληρωµένες
µελέτες, και όταν λέω δεν έχουµε για να καταλάβετε τι εννο ώ, πρέπει να
είναι γύρω στα 3 – 4 χιλιόµετ ρα ολοκληρωµένη µελέτη, άρα πώς να πάµε
να ζητήσουµε χρήµατα και από τ α Κ οινοτικά Πλαίσι α Στήριξης και πώς
να διεκδικήσουµε ένα δρόµο;
Βέβαια οπωσδήποτε ευθύνες υπάρχουν και στην το πική κοινωνία,
θα αναφέρω ένα παράδειγµα εδώ για τα του νοµού µας, του νοµού
Λασιθίου, που είχαν προ ηµερών οι ∆ήµαρχοι µια συνάντηση µε τον
Περ ιφερειάρχη για το θέµα τ ου Β ΟΑΚ και αντί να εστιάσουν και να
ορίσουν και ο ι τρεις..., συγνώµη όλοι οι ∆ήµαρχο ι, κάποια κοµµάτια στα
οποία πρ έπει να δοθεί προτ εραιότ ητα και να τα µετ αφέρει ο
Περ ιφερειάρχης, ο καθένας έλεγε τα δικά το υ. Ο ∆ή µαρχος Σητείας
έλεγε ότι οπωσδήπο τε πρέπει να φτάσει µέχρι τη Σητ εία, ο ∆ήµαρχος
Αγί ου Νικολάου έλεγε ότι το τµήµα που τώρα κη ρύχτηκε έκπτωτος ο
εργολάβος πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί άµεσα και ο ∆ήµαρχος
Ιεράπετρας ότι πρέπει να κατεβάσου µε και τον άξονα προς τα κάτω.
Άρα βλέπου µε ότι είναι πολλοί οι λόγοι που δεν προ χωρά τ ο έργο.
Να αναφέρω τώρα τ η δική µου άποψη, η οποία πραγµατι κά άλλαξε
από τη στιγµή που άκουσα τη ν εισήγηση του κ. Α γαπάκη, γιατί µε βάσει
τα στοιχεία που είχα µέχρι σήµερα και είχαν αναφερθεί και στο Συνέδριο
των
Νησιωτικών
Επι µελητηρίων
το
Νοέµβρη,
περιµέναµε
µια
χρηµατοδότη ση της τάξης των 300 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου για το
ΒΟΑΚ και ήτανε τροµερά ευχάριστη για µένα προσωπικά η έκπληξη από
την επί σκεψη του κ. Σο υφλιά, που δ εν το ήξερα, από αυτά που άκουσα
τώρα από τον κ. Α γαπάκη κατάλαβα ότι πρόκειται για µια
χρηµατοδότη ση 700 εκατο µµυρίων περίπου , η οποία σηµαίνει ο υσι αστικά
το µισό ΒΟΑΚ αν το δ ούµε λίγο χοντρικά το θέµα, αφο ύ είπαµε ότι 1,5
δις περίπου θα χρειαστ εί τα 700 εκατοµµύ ρια είναι ο µι σός ΒΟΑΚ .
Έτσι ενώ σήµερα ήρθαµε µε την άποψη ότι θα πρέπει κατ’ αρχήν
εµείς εδώ σαν Τ .Ε.Ε./Τ .Α .Κ. να συµφωνήσουµε στο ποια κοµµάτια έχουν
προτεραιότητα για να προταθού ν και µετά στη συνέχεια σε µια κοινή
συνδιάσκεψη µε το ∆υτικής Κρήτης να συ µφωνή σου µε αυ τά που πρέπει
να µπούνε σε προτεραιότητα για να ζητήσουµε τη χρηµατοδότηση τους,
αυτή τη στιγµή καταλαβαί νω ότι µε τα κονδύλια τα οποία δι ατίθενται όλες
οι µελέτες οι οποίες άµεσα θα προταθούν θα υλοποιηθούν, και ας µε
διαψεύσει ο κ. Α γαπάκης ο οποί ος τα γνωρίζει καλύ τερα τα θέµατα. 700
εκατοµµύρια είναι ένα µεγάλο πο σό για το οποίο είµαι βέβαιο ς ότι
σήµερα δεν έχουµε µελέτες.
Άρα να προωθ ηθούν όσο γίνεται οι µελέτες γρηγορό τερα και
οπωσδήποτε όλοι, ο καθένας από το κο µµάτι το οποίο µπορεί να
βοηθήσει , είτε σαν Τ εχνικό Επιµελητήριο µε το θεσµικό του ρόλο, είτε
∆ήµαρχο ι, Νοµάρχες, Β ουλευτ ές, Περιφερειάρχης, να πιέσο υν στις
υπηρεσίες που καταλαβαίνουµε σήµερα ότι είναι το µεγάλο αγκάθι µε τα
όποια προ βλήµατα τους από άποψη στελέχωσης ή δυσλει τουργιών ή
άλλων πιθανών σηµείων πιο ύποπτ ων που να κρύβονται πίσω από τις
αθώες σκέψεις που κάνουµε σήµερα, ώστε γρήγορα ο ι µελέτες αυ τές να
προωθηθούν.
Παρουσιάζεται µια µεγάλη ευ καιρία µε αυτά τα 700
εκατοµµύρια.
Άρα ενώ σήµερα ήρθαµε µε το σκεπτικό ότι πρέπει να συζητήσουµε
τη σύ µβαση παραχώρησης ως η µόνη λύση, από τη στιγµή που δ εν

σ ελ ί ς 5 1 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

υπάρχει αυτή τη στιγµή δρόµος, τουλάχιστον για το Λασίθι και η
εξαγγελία ήταν ότ ι πρέπει να δ ούµε ως προτεραιότητα το δρόµο µέχρι
τον Ά γιο Νι κόλαο, απογοητ ευµένος λοιπόν απ’ αυ τά είπα ότι πρέπει να
εξετάσουµε οπωσδ ήποτε τη σύµβαση παραχώρησης. ∆εν ξέρω κατά
πόσον επείγει αυτό το θέµα ύστερα από τα σηµερινά δεδ οµένα, όσο το
θέµα το να προωθήσουµε γρήγορα τις µελέτες και να αξιο ποιήσουµε
αυτά τα 70 0 εκατοµµύρια που υπάρχουν.
Από ‘κει και πέρα θα ακολουθήσει µια εισήγηση που διάβασα στο
κείµενο που µοιράστηκε του συ ναδέλφου Μπριλάκη, πο υ θέτει µια άλλη
διάστ αση σχετ ικά µε δι όδια σε άλλες περ ιοχές της Ελλάδας, µε πολύ
µεγαλύτερου ς κυκλοφοριακούς φό ρτους, οι οποίες θα µπορούσαν να
χρηµατοδοτή σου ν τη ν κατασκευή τ ου τµήµατος εδώ στην Κ ρήτη και
ειδ ικά των τµηµάτων που δεν έχουν κυκλοφοριακο ύς φόρτους, και
πιστεύω ότι εί ναι ένα θέµα το οποίο θα έπρεπε να δώσο υµε βάση και να
το κυνηγήσουµε.
Και το σηµαντι κό είναι σήµερα να πάρει κάποιες αποφάσεις το
τµήµα, οι οπο ίες στη συνέχει α να συζητηθο ύν και µε το ∆υτικής Κρήτης
και µε µια ενιαί α πολι τική να το κυνη γήσουµε το θέµα του ΒΟΑΚ
πολύ πλευρα.
Σας ευ χαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η συ νάδελφος Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συ νάδελφοι άκουσα πολύ προσεκτικά την εισήγηση και
τις απαντ ήσεις.
Με ένα πράγµα έχω µείνει κυρι ολεκτικά έκπληκτη,
νοµίζω ήτανε άτοπο συνάδελφε Γιώργο αυτό που είπες, ότι έχουµε µείνει
πίσω σε σχέση µε το Τ .Ε.Ε. ∆υτικής Κρήτη ς.
Άµα ρωτήσεις τους
συναδέλφους έξω, γκρινιάζουνε ότι αυτό το τµή µα χρόνια τώρα
ασχολείται όλο µε το ΒΟΑ Κ και δεν ασχολείται µε τι ς πολεοδ οµίες.
Άπειρες φορές έχουµε µιλή σει, άπειρες φορές το έχου µε προτάξει και
την περασµένη τριετία γίνανε πάρα πολλές παρεµβάσεις, έστω σηµειακές
σε σχέση µε το Β ΟΑΚ, άσχετα αν ισχύει αυτό που είπε ο Στέλιος ότι δ εν
έχουµε εµβαθύνει στις αιτίες και στο πο λιτικό ζήτ ηµα.
Όµως και η τελευταία απόφαση τη ς Αντιπρο σωπείας που έχουµε,
που από ψε µπήκε θέµα συζήτησης µε την προο πτική να την
αναθεωρήσουµε απ’ ότι εγώ κατάλαβα, έλεγε ακριβώς ότι το κράτος
οφείλει να ολοκληρώσει κατά προτεραιότητα το Β ΟΑΚ , το οφείλει στην
Κρήτη και αυ τό πρέπει να κάνει.
Το µόνο θέµα που έβαλε το Τ.Ε.Ε . ∆υτικής Κ ρήτης και στο οποίο
επίση ς συµφωνήσαµε και βγάλαµε από κοινού ανακοίνωση , ήτανε αυ τό
που εντόπισε και είπε ότι επειδή τελικά..., δεν το είπε ακρι βώς έτσι, θα
το πω εγώ πιο χοντρά γι α να γίνει κατανοητό. Επειδ ή λες Κυ βέρνηση ότι
το 80% των πό ρων θα πάει στ ην περι φέρεια, αλλά στα περιφερειακά
προγράµµατ α έχει ς δώσει πάρα πολύ λίγα χρήµατα, υπο λογίσαµε και
είδ αµε ότι στην Κ ρήτη αντιστοιχούνε 2 δις από τοµεακά προγράµµατα.
Άρα απαιτούµε να συζητήσουµε µε βάση τη δουλειά της οµάδας
εργασίας των πολλών Επιµελητηρίων πού πρέπει να πάνε αυτά τα
χρήµατα και να γίνει σχεδ ιασµός τοπικά για το που πρέπει να πάνε.
Θέλετε να πούµε να πάνε όλα στ ο Β ΟΑ Κ; Κ αι αυτό θα µπορούσε να
συζητη θεί .
Άρα θέλω να πω πρώτα απ’ όλα και για να γίνει απόλυτα
κατανοητό ότ ι, από όλα τα σηµεία της απόφασης που π ροτείνονται
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απόψε, εκτός απ’ αυτό της µελέτης της οικονοµοτεχνικής για την
παραχώρηση, έχουν ει πωθεί επανειλη µµένα και καµιά αντί ρρηση , καµιά
αντίρρηση, να επικαιροποιήσουµε την απόφαση µας και να τα ξαναπούµε
απόψε.
Επίσης έχει ειπωθ εί πάρα πολλές φορές ότι θα έπρεπε αυτό το
νησί να απο κτήσει ένα µέτωπο φορέων που να διεκδικούν από κοινού.
Άρα αν αυτή τη στι γµή εί ναι εφικτό να γίνει και αν ωρίµασε, γιατί αυτό το
πράγµα στην Κρήτη φαινόταν πάντα ιδιαίτ ερα δύ σκολο να µπορεί να
γίνει, να διεκδικήσουµε από κοινού µε οµάδες εργασίας, µε επιτροπές,
µε οτιδήποτε..., και ούτως ή άλλως άµα κάνει µια οµάδ α το Περιφερειακό
Συµβο ύλιο µετέχου µε µέσα, άρα έχουµε εκπροσώπους, αυ τό το πράγµα
επίση ς να γίνει.
Το τρίτο θέµα που..., µε συγχωρείτε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Με συγχωρεί τε είχα ένα µικρ ό b lack o ut. Θα περάσω
στο δεύτερο θέµα γιατί τώρα αυτό µου έφυγε.
Το δεύ τερο θέµα που ρώτησα και που απαντήθηκε δεν έγι νε
ιδιαίτερα ξεκάθαρο. ∆ηλαδ ή ρώτησα και άκουσα µε ευχαρίστηση ότι,
όταν µιλάµε γι’ αυτό τον προϋ πολο γισµό, µιλάµε και για νέες χαράξει ς.
Αυτό σηµαίνει κατ’ αρχήν ότ ι θα ξεφύγουµε από τις περιοχές αυτές όπου
έχουµε και τα ατυχήµατα και το συνωστισµό.
Ευνόητο είναι ότι υπάρχουνε φο βερές ευθύνες που αφέθη κε αυτός
ο δρόµος ο Β ΟΑΚ να γεµίσει κυκλοφοριακές συνδέσεις, όχι µε κόµβους,
αλλά µε τον καθένα που φτιάχνει το σπίτι του και το µαγαζί του. Και θα
ήταν πάρα πο λύ ενδιαφέρον να κάνου µε µια βόλτα όλοι µαζί, να
βλέπουµε και να φωτογρ αφίζουµε ποιοι είναι αυ τοί που µε άδει ες ή
χωρίς άδειες έχου ν αφεθεί να ανοίγουνε δρόµους για να ανεβαίνουν στο
βουνό σε ένα περίεργο µέρ ος ό που έχο υνε χτίσει και να ξαναβγαίνουνε,
και βέβαια δεν φεύγο υνε µόνο µε δεξιές στροφές, φεύγουν και µε
αριστερές.
Άρα υπάρχει µια ερώτηση κρίσιµη, αυτή τη στιγµή αυ τές οι νέες
χαράξει ς, αυτή η αναβάθµιση, θα διασφαλίσει κλειστό αυτοκινητό δροµο
και παρόδιους δρό µους ώστε να σταµατήσει αυτή η ποιότητα και να µην
ανανεώσουµε το πρόβλη µα; Αυτ ό θέλει µια απάντηση.
Επίσης θα µπορούσαµε και θα έπρεπε να συζητήσουµε αυτό που
ειπώθηκε ότι ζητάει το Τ .Ε .Ε. ∆υτικής Κρή της για κάτι πολύ πιο
αυτονό ητο. Ε ίναι πάνω από 10 χρόνια που έχει πει το Τ .Ε.Ε ./Τ .Α.Κ. ότι
ο δρό µος Ηράκλειο – Μεσσαρά που γί νεται τώρ α καινούργιος, θα έπρεπε
να µην καταντήσει έτσι όπως έχου νε καταντή σει οι προηγού µενοι δ ρόµοι
και όπως ανέφερα µόλις πρι ν, ότι θα έπρεπε από την αρχή να γίνει
κλειστός. ∆εν είναι δι ευρ ωπαϊκό δίκτυο, δεν θα έπρεπε να ζητήσουµε να
είναι ώστε να φαίνεται και µέσα στ ο Ε θνικό Χωροταξικό; ∆εν θα έπρεπε
να δούµε αυτό που πάνω από 10 χρόνια έχει ειπωθεί να κλείσει ο
βρόγχος µέχρι το Ρέθυµνο, που εί ναι ένας δρόµος περίπου χαραγµένος,
που δεν ξέρω αν πρέπει να πάει πάνω στο χαραγµένο επαρχιακό ή να
πάει εναλλακτικά; Το λέω γιατί ο νότιος άξονας για τα Χανιά, που δ εν
είναι ώρα να τον συζητήσουµε εδώ αλλά πο υ έχω κάποια ενηµέρωση,
είναι µια πολύ περίεργη ιστορία λόγω και του φυ σικού ανάγλυφου, αλλά
και των απόψεων των τοπικών φορέων, όταν λέω τοπικών φορέων εννοώ
και των ∆ηµάρχων εκεί και πως βλέπουνε να αναπτύσσεται η περιοχή
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τους και αν θα τ ους κάνει καλό ή κακό ένας τέτοιο ς άξονας. ∆εν θ έλω να
βάλω αυτό το θέµα τώρα.
Όµως όπως µιλάµε για τη Β ιάννο πο υ περνάει από Ιεράπετρα και
γυρίζει Σητεί ας, υπάρχει άλλος ένας βρό γχος που κατασκευάζετ αι, που
έχει πάρει χρηµατοδοτήσεις, που θέλει και άλλα πράγµατα και που είναι
η Μεσσαρά και να γυρίσει Ρ έθυµνο . Ε γώ νοµίζω ότι αυ τό επί σης πρέπει
να µας απασχολήσει.
Περ νάω τώρα στο κρί σιµο θέµα της σύµβασης παραχώρη σης. Θα
συµφωνήσω µε όσα είπε ο Στέλιος ότι τελικά δεν πρέπει σε καµιά –
καµιά περίπτωση αυτή τη στιγµή να µπούµε σ’ αυτό το δίληµµα και να
δέσουµε αυτό το θέµα µε τα υπόλοιπα και για το λόγο που είπε ο
Χωραφάς.
Αν αυ τή τη στι γµή έχουµε µια εξαγγελί α για σοβαρά κονδύλια και
αν έχουµε και ένα αί τηµα από παλιά που λέει να δοθούν αυτά τα
κονδύλια, υ πάρχει το αντικείµενο για να επικεντρώσου µε τις δυνάµεις
µας και τις διεκδικήσεις µας για το επόµενο δ ιάστηµα, χωρίς να
αρχίσουµε ο ι ίδ ιοι να προωθούµε τα διλή µµατα. Επίση ς πάρα πολύ καλό
θα ήταν, όπως έχει ξαναγίνει εδώ, να γίνει αυ τή η ηµερίδ α γιατί έχει
πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να ολοκληρώσουµε τη ν εικόνα την
αποψινή µε τις νέες µελέτες, ακόµα και αν υπάρχου ν προκαταρκτικές,
που είναι αυτές οι νέες χαράξεις, τι εικόνα παίρνει ο Β ΟΑΚ; Να µας γίνει
ακόµα περισσότερο κατανοητό και να µπορέσουµε να εξειδ ικεύσουµε και
τις διεκδ ικήσεις µας.
Αυτό που δεν πρέπει να κάνουµε είναι να δεχτούµε ό λη αυτή τη
λογική της παραχώρησης η οποία ση µαίνει συγκεκρ ιµένα πράγµατα,
σηµαίνει αυτό που είπε ο Στέλιος, και σηµαίνει όχι µόνο αυτό αλλά
σηµαίνει επέκταση αυτού που είπε. ∆ηλαδή τ ι θέλω να πω; ∆εν είναι
που τόσα χρόνια τώρα ενώ η Κ ρήτη είναι περιζή τητη και όποια
εφηµερίδα και να διαβάσεις όλοι αγοράζουν και σχεδιάζουνε business,
δηµιουργείτ αι µια εικόνα ό τι πρέπει να προσελκύσουµε επενδύσεις και
πάντα από τα λεφτά αυτ ού τ ου κράτους και αυτού του λαού να πρέπει να
επιδοτούνται αυτές οι επενδύ σεις, εί ναι ψέµατα.
Η Κ ρήτη είναι
περιζήτητη, θέλουνε να κάνο υνε επενδύσεις, άρα θα έπρεπε να
περάσο υµε σε µι α αντίθετη λογική.
Σε άλλες χώρες θυµάµαι πολύ συγκεκριµένα, ακόµα και σε τοπικό
επίπεδο, στην Κ ύπρο όταν πήγαµε µας λέγανε ότι στην Πάφο λέει γέµισε
ξενοδοχεία, ο ∆ήµος δεν είχε λεφτά να κάνει την αποχέτευση και τους
είπε βάλτε να κάνουµε την αποχέτ ευση.
Τ ο κόστος δ εν µπορεί να
µετακυλη θεί αυτή τη στιγµή και πάλι στην καθηµερινότητα, και δεν είναι
µόνο τ ι θα πληρώσω εγώ ή εσείς, είναι ότ ι ανεβαίνει όλο τ ο κόστος της
ζωής, των προϊόντων, και ότ ι χρεώνο υµε παιδιά, εγγόνια, επόµενες
γενιές µε όλα αυτά τα πράγµατα και πληρώνουµε τρεις φορές.
Πληρώνουµε αυτόν που θα αναλάβει να κάνει το έργο, έχουµε ήδη
πληρ ώσει αυτούς που εξυπηρετο ύνται και θα πληρώσουµε και
καινούργιο υς που θα έρ θουνε για να ενταθεί η συγκέντρωση, για να
κλείσουνε και άλλο ι µικροί και µεσαί οι, για να χειροτερέψουµε αυτό το
πρότυπο ανάπτυξης που αναπτύσσεται. Αυτό θέλετε να κάνου µε;
Πρέπει να το συζητήσουµε πάρα πολύ αναλυ τικά αυτό, αυτό καθ’
αυτό γιατί παίζει και µε τ ο αεροδρόµι ο, παίζει και µε άλλα έργα. Αν αυ τή
τη στιγµή υ πάρχει ένα µισοφτιαγµένο αεροδ ρόµιο, που όπως λέει ο
κόσµος θα µπορούσε ακόµα και µε πέντε σιλό να λειτουργήσει για να
αποσυµφο ρήσει την Α λικαρνασσό, γιατί πρέπει να γίνει...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ένα λεπτό έχεις συ νάδελφε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
...ένα τόσο µεγάλο έργο που πρέπει να πληρωθεί
τριπλά; Πόσο πρέπει να πληρώσουµε τελικά για να απαλλάξου µε το
πολεοδο µι κό συγκρότηµα του Ηρακλείου από το αεροδρόµι ο; ∆εν θέλω
να γυρίσω στο αερο δρόµιο, όµως για να γίνει κατανοητό, πόσα λεφτά
πρέπει να πληρώσει αυτός ο τόπος αυ τούς που τον εκµεταλλεύονται;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανου ράκης.
Συ νάδελφοι εγώ θ α πω λίγα γιατί οι προ ηγούµενοι
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
συνάδελφοι τα είπανε, απλώς ήθελα να πω δυο σηµεία, το ένα είναι ότι
σήµερα δ ιαπιστώνουµε την κατάσταση και οµολογούµε την κατάσταση
του οδικού δι κτύου της Κρήτης. Οµολογού µε τη γρ αφειοκρατ ία, την
καθυστέρηση στις µελέτες, το ν παραλογι σµό ότ ι δεν µπορ εί το δηµόσιο
σε ένα έργο το οποίο είναι εγκεκριµένο εκατό λογιών, να µην µπορεί να
κάνει ένα αγώνα να περάσει τη µια αµµο υδιά και πρέπει όλοι και να
σταµατήσουµε οι πάντες µπροστά σ’ αυτό τον παραλογισµό, βέβαια σε
εισαγωγικά είναι ο παραλογισµός αυτός.
Το βασικό ερώτηµα είναι, οι πόροι που διατίθ ενται; Α υτό είναι το
βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί, και πρέπει να θυµηθούµε ότι
προηγήθηκαν τα ολυµπιακά έργα τα οποία απορρόφησαν πολλούς
πόρους και ήρθε η υ πόσχεση τ ης Νέας ∆ηµοκρατίας συγκεκριµένα, ότι τα
καινούργια προγράµµατα θα κατευθύ νονται προς την Περιφέρεια.
Απαιτο ύµε λοιπόν την υλοποίηση αυτής της δέσµευση ς.
Τώρα ήθελα να πω ακόµα ότι, του λάχιστον εγώ..., έτσι πλανιέται η
αναγκαιότητα του νέου δρόµου , όµως παρά κάποιες µελέτες µε
κυκλοφοριακο ύς φόρτους, εγώ νοµίζω ότι σ’ αυτό υστερούµε ακόµα.
∆ηλαδή η τεκµηρίωση της αναγκαιότ ητας των έργων και σε κάθε περιοχή
σε σχέση µε τις ανάγκες κ.λ.π., δηλαδή νοµίζω ότι πάσχο υµε λί γο σε µια
πιο ουσιαστική και πιο εµπεριστατωµένη µελέτη τ ου δικτύου,
συγκεκριµένα του Β όρειου Οδικο ύ Άξονα και σε συ νδυασµό µε τις
υπόλοιπες ανάγκες του νησιού , µεταφο ρικές, λιµάνια και αεροδρόµια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μπριλάκις.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Τ ο θέµα που τέθηκε σήµερα δεν είναι παραχώρηση ναι ή
όχι, διόδια ναι ή όχι. Εµένα το έγγραφο αυ τό είναι παλιό ό πως είδατε,
που κατέθεσα εκεί φωτοαντίγραφο. Εάν όµως θέλει ο συνάδελφος ο
Στέλιος ο Ορφανός ας το βάλει θέµα, αν θέλει ας το βάλει και γενικά
γιατί υπάρχει και το αεροδ ρόµιο του Καστελλίου που είναι και αυ τό
µεγάλο έργο και να το κο υβεντιάσουµε, ει δικά όµως, ειδι κά να το
κουβεντιάσο υµε, γιατί το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει και µι α υποχρέωση,
εκτός από πολιτικό όργανο, πρέπει και να τεκµηριώνει κάποια πράγµατα
και να δίνει τις τεκµηριώσεις αυτές στον πολιτικό κόσµο για να κάνει τη
δουλειά του πιο σωστά και να του ς προσγειώνει και στην
πραγµατικότητα.
Εµείς του ς προσγειώνουµε δηλαδή µε τα νούµερα,
τόσο κάνει από ‘δ ω, τόσο από ‘κει , εκεί βγαίνει το µαλλί και εδώ δ εν
βγαίνει. Ας αφήσουµε λοιπόν αυτό το θέµα.
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Εγώ ήθελα να πω το εξή ς, ο Β ΟΑΚ είναι ένα µεγάλο έργο, πολύ
µεγάλο έργο για τα µεγέθη της Κρήτης, άρα θα πάει στα τοµεακά του
Υπο υργείου, δεν µπορεί να πάει στα περιφερειακά προγράµµατα.
Ας δού µε λο ιπόν τι έργα γίνονται στην Ε λλάδα, 900 εκατ οµµύρια
ευ ρώ το πέταλο του Μαλλιακού, κατασκευάζεται σε λίγου ς µήνες, σχεδόν
θα δοθ εί όλο στην κυκλοφο ρία. 23 χιλιό µετρα η σήραγγα των Τ εµπών, η
Εγνατία Οδός κοντεύει να τελειώσει, έχει ακόµα ξέρω ‘γω το 20 %, 30%
απορρόφηση. Οι 9 κάθετοι της Ε γνατίας, σύνδεση δηλαδή της Ελλάδας
µε όλες τις χώρες τις γει τονικές, Α λβανία, Σκόπια, Β ουλγαρία.
Κρυσταλλοπηγή, Κ ακαβιά, Νί κη, Ε υζώνοι, Προµαχώνας, Ε χίνος, Ορµένιο
ξέρω ‘γω, έχω ξεχάσει και κάποιο ακόµα, 9 καθέτο υς. Οι κάθετοι αυ τοί
κύριοι είναι µε στηθαίο στη µέση και 24 µέτρα πλάτος και γίνονται αυτή
τη στιγµή, εµείς που ζούµε; Πρέπει λοιπό ν να απαιτήσουµε και εµείς
από τον κορβανά να πάρο υµε το µερ ίδιο µας, το έργο είναι µεγάλο.
Μόνο µέσα σ’ αυτή την κλίµακα πρέπει να συ ζητ άµε όταν λέµε ΒΟΑ Κ,
δεν θα συζητάµε µε τα υπόλοιπα εργάκια που κάνουµε εδ ώ στην Κ ρήτη
µε Περιφερειακά Προγράµµατ α και µε Σ∆ΙΤ . Ε δώ µιλάµε ή παραχώρηση
ή πλήρωσε τ ο, αλλά ότι έκανες στην άλλη Ελλάδα θα το κάνεις και εδώ,
δεν θα µας αφή σεις εµάς µπουκάλα.
Λοιπόν, ο τρόπος τώρα της χρηµατο δότησης είναι ένα άλλο θέµα,
ας το αφήσουµε άλλη φορά. Ε γώ βέβαια κατέθεσα τη ν άποψη µου, δ εν
µπορώ και να την αλλάξω, άρα δεν είναι φυγοµαχία, απλώς δεν µου
αρέσει να συζητάω εκ του πλαγί ου.
Κ αι κακώς το έβγαλα
φωτοαντίγραφο εκεί, δεν είναι σήµερα γι ’ αυ τό, ας το πούµε άλλη µέρα.
Όµως ο συνάδελφος ο Α γαπάκης είπε ότι µας πρόλαβε το Τ .Ε .Ε.
∆υτικής Κ ρήτης όχι για όλα αυ τά που φαντάζεται ο καθ ένας, αλλά γιατί
να ο..., Πέτρο έχεις ένα δηµοσίευµα ΡΕ ΘΥΜΝΙΩΤ ΙΚΑ ΝΕΑ πριν από
τρει ς µέρες του Τ.Ε .Ε . ∆υτικής Κ ρήτης, µετά από την έλευ ση του
Σου φλιά και λέει για το ΒΟΑΚ . ∆εν αναφέρεται βέβαι α σε παραχώρηση ή
διόδια, ή τέτοια, αναφέρεται ότι Υπουργέ και εµείς εδώ είµαστε και
θέλουµε το έργο.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
Αυτ οί ξέρουν τι ζητάνε, λοιπόν αυ τό θέλουµε αυτή τη
στιγµή να βγει από ‘δω, το άλλο θέµα θέλετε να το βάλετε; Β άλτε το,
εδώ είµαστε.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Β ρήκανε την ευκαιρία να βάλουνε τη σφήνα του ς. Και κάτι
άλλο , η αδικία που ξεκίνη σε λόγω Μητσοτάκη ο Β ΟΑ Κ από τ α Χανιά και
έγινε επί αποστατών και επί χού ντας το κοµµάτι από Χανι ά µέχρι
Ρέθυµνο και µετά προς τα δω, και ακόµα δεν έχει γί νει αυτό το πράγµα
στο Λασίθ ι, πρέπει κάποτε να το απαι τήσο υµε. Ανατολική Κρήτη είναι
παιδιά και το Λασίθι και πρέπει να το απαιτήσουµε.
Αυτά είναι τα θέµατα που πρέπει να απαντήσουµε σήµερα, δ εν
µπορεί το Λασίθι να µην έχει τα 12 µέτρα πλάτος δ ρόµου που έχει το
Καστέλλι τώρα 20 χρόνια. Τ ώρ α 20 χρόνια το Κ αστέλλι έχει γίνει ο
δρόµος, ο µονός κλάδος, και στο Λασίθι ακόµα ψάχνονται για
προµελέτες µε Αρχαιολογία, να δώσει την έγκριση για να γίνει.
Το δε κοµµάτι Παχιά Ά µµο – Αυχήν Αγκαθι ά που είναι το χειρότερο,
που ο σηµερινός δρόµο ς πηγαί νει µέσα – έξω, δηλαδή πηγαίνει προς τη
θάλασσα και µετά πάει προς τα µέσα, και ξανά προς τη θάλασσα και
πάει προς τα µέσα.
Ε ίναι µια απόσταση άµα γίνει µε σήραγγα 15
χιλι όµετρα και τελικά είναι 30 χιλιόµετρα, το οποίο κοµµάτι αυτό εί ναι το
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χειρότερο στην Κρήτη, η χειρότερη χάραξη.
Λοιπόν θέλει 200
εκατοµµύρια αυτό το κοµµάτι για να γίνει µε σή ραγγες, αλλιώς
ανθρωπινός δρόµος δεν πρόκειται να γί νει ποτέ, το κοµµάτι Παχιά Ά µµο
– Αυχή ν Αγκαθιά.
Λοιπόν αυτ ά τα θέµατα πρέπει να θέσουµε σήµερα και άµα θέλετε
µετά να συ ζη τήσο υµε πολιτικά.
Ε γώ θα προτιµού σα να το
αποσυνδ έσουµε και λίγο µε το ΒΟΑ Κ για να το πάµε και πιο γενικά, µια
που είναι και το Καστέλλι µπροστά, αλλά όπως θ έλετε βάλτ ε το, βάλτε το
και εδώ είµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φραγκιαδάκης.
ΦΡ ΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:
Συνάδελφο ι από την εξαιρετική
συναδέλφου Αγαπάκη σηµείωσα χαρακτηριστικά...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ακούγεσαι.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Πιο

κοντά

στο

εισή γηση

του

µικρόφωνο,

δ εν

ΦΡ ΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ: ...µία παράγραφος, όπως αυ τό τελευ ταία που εί πε για
παράδειγµα ο συνάδελφος ο Μπριλάκις...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ακούω.

Παρακαλώ κάντε ησυχία, δεν τον

ΦΡ ΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ: ...ότι είναι δύ σκολο το κοµµάτι αυτό να γίνει και θέλει
200 εκατοµµύ ρια, ωραία δεν µπορεί να πάει από την από κάτω πλευρά,
από τ ην Ιεράπετρα και να πάει Σητ εία; Για ποιο λό γο δεν µπορεί να
πάει;
Γιατί δεν θέλο υν οι το πικοί παράγοντες και κάποια
µικροσυµφέρο ντα και µεγαλοσυµφέρο ντα της περιοχής που έρχονται σε
αντίθεση µε το γενικό τερο .
Αν θυµηθού µε λίγο την επο χή που σχεδιαζότανε η Εγνατία,
υπήρχανε περιοχές πο υ δεν θέλανε την..., το Μέτσοβο ας πούµε δ εν
ήθελε την κατ ασκευ ή της Ε γνατ ίας γιατί θα έχανε τους πελάτες που
περνούσαν από µέσα. ∆ηλαδή αν έχουµε τέτοια θέµατα δεν µπορ εί να
τα λύσει καµιά παράταξη, που λένε και κάποιοι συνάδελφοι ότι είναι
θέµατα πολιτικά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΦΡ ΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:
Ε πίσης σηµεί ωσα το χαρακτηρ ιστικό που λέει,
Φόδελε – Λινοπεράµατα νέα χάραξη.
Παράκαµψη Ηρακλείου 27
χιλι όµετρα, νέες χαράξεις 27 χιλιόµετρα παρ άκαµψη Ηρακλείου νοµίζω
είπες συνάδ ελφε Αγαπάκη, άλλα 27 άµα βάλουµε πάµε Βιάννο, γιατί
λοιπόν να µη ν κάνο υµε ένα γενικό πλάνο να δεχτο ύµε το κεντρικό άξονα
Κρήτης και να κάνουµε τµήµατα – τ µήµατα; ∆ηλαδή γιατί το κο µµάτι από
Φόδελε να πάει Β ιάννο να µην το κάνου µε στη χάραξη που προβλέπει
και µε τις προδι αγραφές που προβλέπει ο κεντρικός άξονας Κ ρήτης, να
γίνει στη µέση αυτό πο υ λες γι α το τραίνο, δηλαδή να µεί νει το κενό 15
µέτρα και ας το κάνου νε οι επόµενο ι, αλλά να γίνει µια µε βάθο ς χρόνου
µελέτη και να µην κάνο υµε τώρα µπαλώµατα ας πούµε στ ο Β όρειο Οδικό
Άξονα.
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Και επίσης ένα τµήµα, ένα κοµµάτι που είπες ότι ένα κοµµάτι στα
Μάλια στοίχισε 15 εκατοµµύρια απαλλο τριώσεις και 13 εκατο µµύρια
κατασκευή, αν πήγαινε δηλαδή λίγο νο τιότερα πόσο θα στοιχίζανε οι
απαλλοτριώσεις; Α υτό δεν µας το είπε κανείς.
ΦΡ ΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ: Το έργο δεν ξέρω, το έργο εί ναι..., εγώ πιστεύω εδώ
ότι πρέπει να βρίσκεται πάντα η χρυσή τοµή ανάµεσα στα τοπικά και στα
γενικά συ µφέροντ α, αλλιώς δεν µπορεί να προχωρήσει τίποτα.
Εδώ βέβαια και η θ έση η δι κή µας έχει µεγάλη σηµασία το αν
µπορέσουµε να βοηθήσουµε σ’ αυτή τη λύ ση των τοπικών προβλη µάτ ων
για να ξεµπλοκάρουν, για να προχωράνε τα έργα σε ένα συ µβιβασµό της
γενικής µε την τοπική θέση ας πού µε για το συγκεκρι µένο θέµα.
Αυτό ήθελα να πω συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι τελευταίος
οµιλητής σε τοποθέτηση, δεν µιλάω ως Πρόεδρος, µετά θα τα συ νοψί σω,
είµαι εγώ.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω το εξής, σ’ αυ τούς που είπαν ότι
είµαστε πί σω, έχουµε εκδώσει στις 16 Μαΐου του 2005 ψήφισµα για την
ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ από δηµόσιους πόρου ς. Σας έστ ειλα πρόσφατα
όλα τα θέµατα που έχου µε κουβεντιάσει την περασµένη τ ριετί α. Ε κεί
είναι γραµµένο και αν θέλετε µπορείτε να πάτε κάτω να τ α δείτε αυτά τα
πράγµατα, άρα έχουµε πάρει θέσεις πριν πάρει θέση η δ υτική Κ ρήτη.
Όσον αφορά τα διόδια που εί πε κάποιος, δεν υπάρχουν άλλα
διόδια, κάποιος είπε, όχι ο Μπριλάκις, δεν υπάρχουν άλλα διόδ ια, τα
διόδια της ΠΑΘΕ έχου ν εκχωρηθεί δεν ξέρω η χώρα αν έχει άλλα διόδια,
η Εγνατία δεν µπορεί να τα δώσει γιατί εισπράττει, δεν υπάρχουν άλλα
διόδια.
Όσον αφορά τώρα την απρόσκοπτη µετακίνηση των επιβατών, δ εν
είναι θέµα ο ύτε πολιτείας, ού τε Κυβέρνησης είναι συνταγµατική επιταγή.
Το Σύνταγµα προβλέπει ότι ο έλληνας πολίτης έχει τ ο δικαίωµα να
µετακινείται από τόπο σε τόπο δ ωρεάν, από ‘κει και πέρα εάν θα γίνει...,
οι προτάσεις αυτές που γίνονται για ο ρισµένα τµήµατα..., γιατί κάθισα
και διάβασα συνάδελφοι, µπορεί να σας διάβασα τη σελίδα αυτή, κάθισα
και το δ ιάβασα όλο, ακού στηκαν απίστευτες προτάσεις, δηλαδ ή θα
βάλεις διόδια να βελτιώσεις το Β όρειο Οδικό Άξο να, να βάλεις δ ιόδια
που;
Να τα εισπράττ ει ποιο ς;
Στα έτοιµα κοµµάτια που τυχόν
υπάρχο υν, δεν υπάρχουν ορι σµένα έτοιµα κοµµάτια; Θα βάλεις δ ιόδια
για ποιο λόγο;
Λοιπόν εγώ είµαι κάθετα αντίθετος στο να µη ν ολοκληρωθεί αυτός
ο δρόµος, αλλά εί µαι και υπέρ της παραχώρησης. ∆ηλαδή θα πρέπει να
γίνει ένας κεντρικός άξονας στην Κ ρήτη, αυτ ό το ΡΑ ΣΑ που λέτε, ό,τι
λέτε, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, ο οποίος θα γί νει µε παραχώρηση.
Όσον αφορά δε την παραχώρηση, η παραχώρηση προέρ χεται από τη
λέξη B .O.T . που ση µαίνει Build Own T ransf er, κατασκευάζεται, είµαι
ιδιοκτή της και µια δεδοµένη στιγµή το µεταφέρω.
Πάνω σ’ αυ τή τη βάση υπάρ χουν δ ιάφορα θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει µία µέθοδος παραχώρησης
συνάδελφε Α γαπάκη όπου προβλέπεται ότι χορ ηγεί το δηµόσιο τη
δυνατό τητα σε κάποιον να επιλέξει τι θέλει να κάνει και επι λέγει και το
που θα το κάνει , και από ‘κει και πέρα το δηµόσιο συµφωνεί ή διαφωνεί.
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Άρα υπάρχει η δυ νατότητ α να έρθει µια εται ρεία, αν απο φασίσει η
ελληνική Κ υβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική Κ υβέρνηση και να πει κύ ριοι
ενδιαφέροµαι να κάνω ένα κεντρικό οδικό άξονα. Α υτή είναι η Κ ρήτη
ελάτε, µελετ ήστε το εάν σας συµφέρει ή δεν σας συµφέρει, και η
κατασκευή της θα βασιστεί στις εισπράξεις που θα κάνει αυ τή η εταιρεία,
ούτε παραχώρηση..., ορίστε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Τι δουλειά έχει η τοπική κοινωνία;
Αυτή θα περάσει µέσα από τον κεντ ρικό οδ ικό άξονα, εγώ µιλάω ότ ι θα
ολοκληρωθεί ο βόρειος, ο υπάρχον Βόρειος Οδικός Άξονας, ο νότιος
είναι στα σπάργανα, διό τι µην ξεχνάτε ότι όταν θα ολοκληρωθεί ο
βόρει ος θα ζητάει και ο νότ ος άξονα, ήδη ζητάει. Και αν βάλου µε την
κουβέντα που είπες συνάδελφε ό τι στη Σταλίδα έχουµε 13 εκατ οµµύρια
κατασκευή και 15 εκατοµµύρι α κόστ ος, ο κεντρικός οδικός άξονας εκεί
στοχεύει να...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όποια µελέτη, µα τη µελέτη δ εν θ α την
κάνεις ούτε εσύ – ούτε εγώ, µπορ εί να τρυπήσει..., ό πως είπα εδώ την
άλλη φο ρά που είχε γί νει η συ ζήτ ηση, είχε γίνει µια συζήτη ση εδώ πέρα
και σας είχαµε καλέσει τότε, δεν ήσου να µέλο ς, είπα στο συνάδελφο
Πατεράκη διότι ήρθατε εσείς οι υπηρεσιακοί παράγοντες και λέγατε ότι
είναι ασκήσεις επί χάρτου , όνειρα θ ερινής νυκτός.
Επειδή τύγχανε, και ο Μπριλάκις πρέπει να το θυµάται αυτό , την
εποχή εκείνη πηγαίναµε µε λεωφορείο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη
και σταµατού σαµε στου Λεβέντη , όποιος έλεγε τότε για ζεύξη Μαλλιακού
ή να γίνει αυτό που γίνεται θα τον περνούσαν για τρελό. Α λλά αυτό πότε
γινόταν; Μπο ρεί να τ ο θυ µάται και ο Βαϊλάκης.
Λοιπόν, ορίστε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, τότε εάν συζητο ύσες ορισµένα
πράγµατα, µη ν ξεχνάτε ότι από την εποχή του Τρικούπη συζητάν το Ρ ίο
– Αντίρριο, από την εποχή του Τρικούπη και έλεγαν ό τι είναι τρέλα, ότι
είναι αδύνατον, σήµερα έγινε.
Άρα αυτή τη στιγµή , µα αυτή είναι η απάντηση µου, είπες και
προηγουµένως τη λέξη timin g, εξαρτ άται από το timing αν θα
αποφασίσεις και τι θα αποφασίσεις, και αν το δεχτεί η κοινωνία, είναι
έτο ιµη ή δεν είναι έτ οιµη να το δεχτεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιον δεν εξυπηρετεί; Ε ξυ πηρετεί τον
εποχούµενο σε ταχύτητα την οποία θα την πληρώσεις, εάν δεν την
θέλεις, δεν την επιθυµείς θα πας στον άξονα, όπως γίνεται αυ τή τη
στιγµή.
Υπάρχει η Αττι κή Οδ ός όπου πρέπει να πληρώσει ς, άµα δεν θες να
πληρ ώσεις υπάρχει η κλασική, πήγαινε στο αεροδρόµιο χωρίς να
πληρ ώσεις, έχεις αυ τή τη δυνατ ότητα, αλλά δεν θέλει να πάει κανένας.
Μη φτάσου µε στο ση µείο να θέλουµε το καλό και τσάµπ α.
Λοιπόν, εγώ είµαι υπέρ του να γίνει αυτή η καινούργια χάραξη,
όπως είπε και ο συ νάδελφος ο Ινιωτάκης ότι να µελετηθεί κάτι το άλλο,
αλλά αυτό να ολοκληρωθεί.
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθ αρά, µιλάει εκτ ός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοι πόν τελείωσαν οι τοποθετήσεις.
Συνάδελφε Βαϊλάκη επειδή προηγο υµένως..., παρακαλώ συνάδελφοι,
παρακαλώ.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθ αρά, µιλάει εκτ ός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γίνει;

Συνάδελφε Βαϊλάκη, ποια µελέτη να

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθ αρά, µιλάει εκτ ός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει, ναι εντάξει. Ε ίπαµε,
εσύ όπως εί πες την άλλη φορά είσαι ο µόνος µελετητ ής µέσα εδώ στο
Ηράκλει ο, δεν υπάρχει άλλος µελετητής και εγώ σέβοµαι την άποψη σου
αλλά δεν τη ν ασπάζοµαι.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθ αρά, µιλάει εκτ ός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι να προχωρήσουµε
τώρα, συ νάδελφε Β αϊλάκη να σε ενηµερ ώσω επειδή διαµαρτυρό σου να,
στο σύνολο µιλήσαµε 62 λεπτ ά και 15 δευ τερό λεπτα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν σε έκο ψα, σε ενηµέρωσα, και δ εν
δήλωσες τ ι είσαι. Λοιπόν, από ‘κει και πέρα να έχετε υπόψη σας ότι µε
τους ο µιλητές, µε τους ειδικο ύς οµιλητές και αυτούς που ήταν να
µιλήσουµε είχαµε στη διάθεση µας 7 6 λεπτά να µιλήσουµε. Για να µη
γίνονται παρ εξηγήσεις.
Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα αν θέλει να δευτερολογήσει και στη
συνέχεια θα µπούµε στη συ ζή τηση των προτάσεων. Βεβαίως όπως είπε
και ο Ορφανός προηγο υµένως οι προτάσεις άλλαξαν, το τό νισε και ο
συνάδελφος Χωραφάς ότι άλλαξαν τα στοιχεία, άλλες ήταν οι πρ οτάσεις
που είχαν έρθει τότε µε το αίτηµα να γίνει η συζήτηση και άλλες είναι οι
προτάσεις τώρα.
Σας τις µοίρασα, δ εν έχουν καµί α σχέση, καµία
απολύ τως σχέση µε τις προηγού µενες, άλλαξε στην πο ρεία το θέµα.
Συνάδελφε Α γαπάκη θες να δ ευτ ερολογή σεις; Έχεις το λόγο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να την κάνει τι;
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι να την κάνει τι το Προεδρείο, να
την κατ αχωρήσει στα πρακτικά, τι να την κάνει;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρ α µου λες να το διαβάσω στους
συναδέλφους, όταν µο υ λες να κατατεθεί να τη ν κάνω τι;
Να το
διαβάσο υµε, µόλις τελειώσει ο συνάδελφο ς Αγαπάκης.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Πολύ σύντο µα για να µην κουράζω, γιατί έχει περάσει ήδη
η ώρα. Κ οιτάξτε, στ ην αρ χική µου τοποθέτηση είχα πει το εξής, ότι όλη
η ιστο ρία του ΒΟΑ Κ είναι µια δυ ναµική διαδικασία, υπάρχουν νέα
δεδ οµένα, υπάρχο υν νέα στοιχεί α. Όταν κατατέθηκε η αρ χική πρόταση
εδώ, τότε δεν είχαν γίνει γνωστά τα περί ΕΣΠΑ, τι τέλος πάντων είναι
αυτό το Ε ΣΠΑ ; Μπήκαν νέα δεδοµένα γι’ αυτό και στην αρχική εισήγηση
δεν αναφέρεται τίποτα περί ΕΣΠΑ, αυτά προκύψανε εκ των υστέρων.
∆εν σας κρύβω ότ ι και το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε πλέον...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Τ ο ΥΠΕΧΩ∆Ε πλέον επίση µα τοπο θετή θηκε για το θέµα
των πόρων, µέχρι πριν τις 26, 25 τέλος πάντων του Μάη δεν γνωρίζαµε
ποιες εί ναι οι χρηµατοδο τήσεις µας ούτε ο ΕΣΠΑ. Υπήρχε µια εκτίµηση
για 200 εκατοµµύρια, για 250, για 260, κανείς δεν ήξερε, και ο Υπο υργός
ανακοίνωσε τα νούµερα που είπαµε πριν τα οποία είναι θα έλεγα
γενναιόδωρα, δεν λύνουν βέβαια ό λο το πρ όβληµα, αλλά εί ναι αρκετά
γενναιόδωρα. Ε ίναι ένα νέο δεδοµένο αυ τό.
Τώρα δεν έχει αλλάξει σε τίποτα η αρ χική πρόταση µε τις
σηµερινές πρ οτάσεις, απλώς οι σηµερ ινές προτάσει ς είναι διανθι σµένες
µε κάποια πράγµατα περισσότερα. ∆ηλαδή , δ ώστε µας από το ΕΣΠΑ ή
από εθνι κούς πόρου ς ό,τι χρήµατα αντιστο ιχούν στις µελέτ ες που θα
εκπονηθούν, να βοηθηθούν οι διαδικασίες οι περιβαλλοντικές ή οι
υπηρεσίες κ.λ.π. και να κάνου µε τη ν τεχνικο οικονοµική διερεύ νηση.
Συνάδελφοι αυτό ήταν το κύριο θέµα τη ς αρχικής εισήγησης που
µοιράστηκε, το αναφέρει και πάλι.
Το να γίνει µια µελέτη τεχνικοοικονο µικής διερεύνη σης η οποία να
σας πω κάτι; Και προ ωθηµένα µπορεί να κάνει και µια ανάλυση περί
αυτού του λεγόµενου ΚΟΑΚ , πο υ και εγώ είµαι αυτή τη στιγµή κάθετα
αντίθετος, διότι είναι µια αιθερο βάµωνας θεωρία, συµφωνώ σε γενικές
γραµµές µε το Γιάννη το Βαϊλάκη. Σαν ιδέα είναι ωραία, σαν πράξη
όµως είναι φο βερά αδύνατη, άσε που συµπίπτει σε πολλά σηµεία µε τις
νέες µελέτες πο υ γίνονται.
Όµως µια οικονοµοτ εχνική µελέτη µπορ εί να το δ ει και αυτό το
θέµα, ότι βρε παιδιά αυτό κοστίζει τ όσο ή θέλει αυτά, ή αυ τά συµπίπτουν
µε εκείνα.
Λοιπόν επειδή αυτή η ιστο ρία σε κάθε σχετι κό θέµα ακο ύγεται,
είναι µεν ωραία, αλλά κατά την άποψη µου στ ην παρούσα φάση είναι
καθόλου ρεαλιστική.
Λοιπόν συνοψίζοντας...... (αλλ αγή κασέτας)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
...τεχνικο οικονοµική µελέτη, και τώρα µιλάµε.
Α πλώς
διανθίζεται αυτό το πράγµα δίνοντας µια βαρύτητα στους εθνι κούς
πόρους.
Ξανάλεω κάτι, όλη αυτή η ι στορί α είναι ένα θέµα που µας
απασχολεί και βέβαια εµάς σαν υπηρεσία, αλλά και γενικότερα µας
απασχολεί ότι αν αύριο το ΥΠΕΧΩ∆Ε πει ξέρετε, πάρτ ε 1 δις, βεβαίως

σ ελ ί ς 6 1 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

και αλλάζουν τα πράγµατ α, αλλάζουν πώς να το κάνουµε;
Μέχρι
πρότινος δεν ξέραµε τι θα παίρναµε, τώρα ξέρουµε ότι είναι 400 συν
απαλλοτριώσεις δηλαδή 550 συν ενδεχόµενα άλλα 150 και πιθανότατα
πάµε κοντ ά στα 700, εί ναι ένα δεδοµένο πο υ δεν ήταν γνωστό αυτό.
Τώρα να µη ν µπούµε σε µια δ ιαδικασία ερωτοαπαντήσεων, γιατί
εντάξει ακούστηκαν διάφορα πράγµατ α τ α ο ποία..., τι έγινε στ ο Λασίθι,
συνάδελφε Μιχάλη Χωραφά δεν είναι 3 χιλιόµετρα µόνο, είναι 11
χιλι όµετρα που γίνανε στο Λασίθι, 2,5 στο Φρο υζί, 3,5 στο Χαµέζι , 5
στην παράκαµψη Σητ είας, απλώς έτσι για...
Όχι ότι λύσαµε το
πρόβλη µα, το πρό βληµα βέβαια είναι ανοι χτό και µεγάλο και συµφωνώ
ότι έχει µείνει πίσω το Λασίθι, και να σας πω και κάτι...
Ε ντάξει

έληξε,

έλη ξε,

προχώρα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
συνάδελφε.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:

ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
στη...

Λοιπόν, είπα 2,5 στ ο Φρουζί, 3,5 στη Σκοπή – Σητεία, 5

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Βεβαίως, και 5 στην παρ άκαµψη Σητείας...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Βέβαια δεν είναι εθνική οδός; Β έβαια, έλυσε το πρόβληµα
της;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Βεβαίως, εθνική οδός µε πλάτος 12,5 µέτρα συνάδελφοι.
Αυτό, ακούστε, το αναφέρω έτσι για να µην αισθανόµαστε..., δ εν
λύσαµε το πρόβληµα, δεν λύθηκε το θέµα, αλλά έλυσε το πρ όβληµα τ ου
το λιµάνι τη ς Σητείας και το αεροδρόµιο της Σητεί ας.
Λοιπόν δεν λύσαµε το θέµα είναι µια...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανακού φιση.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ωρ αί α, βεβαίως. Λοιπό ν, εποµένως καµία ο πισθοδρόµηση,
καµία αναδίπλωση, η ίδι α η κεντρική θεωρία είναι..., δεν έχουµε στο
βάθος του µυ αλού µας την παραχώρηση συνάδελφοι µην..., δ εν
προσπαθούµε να πείσουµε ότι σώνει και καλά πρέπει να κάνουµε αυτό,
αν το ΥΠΕΧΩ∆Ε αύρι ο µας δώσει 1 δις θα πού µε, ωραία, µας µένου νε
κάτι λίγα, σε µια επό µενη χρηµατοδοτι κή περίοδο µέσω εθνικών πόρων ή
δεν ξέρω τι, να το δούµε.
Όµως το να συ ντάξει κανείς µια τεχνικοοικονοµική διερεύνη ση δ εν
είναι κακό, ένας µπο ύσο υλας είναι που θα µας δείξει κάποια πράγµατα,
και µέσα από ‘κει µπορεί ενδεχοµένως να κάνει και µια ανάλυση περί του
λεγόµενου ΚΟΑΚ , που είναι µια ωραί α είπαµε θεωρία.
Λοιπόν συµπερασµατικά ξανάλεω ότι, όλα αυτά εί ναι σε εξέλιξη,
τίποτα δεν είναι στατικό , άλλα ήταν τα δεδοµένα το Φεβρουάριο, άλλα
είναι τα δεδοµένα το Μάιο , άλλα, κανείς µας δ εν γνώριζε ποια είναι η
χρηµατοδότη ση του Ε ΣΠΑ το Φεβρουάριο, το Μάιο ξέραµε πέντε
πράγµατα.
Τώρα σε ότι αφορά περί το αργήσαµε ή όχι, συ νάδελφοι καλόπιστα
είπα το εξής, επειδή αναγκαστικά έχω κληθεί αρκετές φορές και στο
Επιµελητήριο ∆υτικής Κ ρήτης, δεν θέλω να υποβαθµίσω και να
υποτιµήσω τίποτα, όµως αυ τά που είπε ο Υπουργός ουσιαστικά ήταν
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πολύ κοντά στις προτάσεις του Επι µελητηρίου ∆υ τικής Κρήτης, εκ τ ων
πραγµάτων. Το Επι µελητήριο ∆υτικής Κ ρήτης είπε εδώ και οκτώ µήνες
κάντε αυτές τις µελέτες, χρηµατοδοτήστε αυτές τις µελέτες, δώστε µας
900 εκατοµµύρια, αυτό είπαµε. Εκεί µείναµε πίσω, είτε θέλουµε – είτε
δεν θέλουµε.
Σε ότι αφορά τ η συζήτηση του Μαΐου του 2005, παρών ήµουνα
Πρόεδρε τότ ε, κάναµε µια παρόµοια συ ζή τηση , παρ όµοια εν πάση
περιπτώσει , µε το να λέµε δεν θέλουµε παραχώρηση δεν σηµαίνει
τίποτα, ωραία και τι έγινε;
Συγκεκριµένες πρ οτάσεις, δη λαδή σήµερα έχουµε ένα..., ξέραµε
παράδειγµα πριν ένα µήνα για 150 χι λιόµετρα; Ξέρ αµε για 135, τώρα
ξέρουµε 150, είναι δέσµευση αυτό, τι λέµε; Θέλου µε χρηµατο δότηση και
για τα 1 50, δεν θέλουµε µόνο όµως χρηµατο δότηση, θέλουµε και
υποβοήθη ση στις διαδ ικασίες γιατί στο τέλος θα λέµε 150 και θα είναι
50.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ∆εν είναι βλέποντας και κάνοντας συνάδελφε, συνάδελφε
δεν είναι έτσι.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ούτε προγραµµατισµός ούτε τίποτα.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Έτσι κατάλαβες συ νάδελφε; Όχι, είπαµε σε ότι αφορά...,
ένα λεπτό, επειδή ακούστηκε και αυτό περί ελλείψεως προγραµµατισµού
κ.λ.π. Αυτ ή τ η στιγµή υπάρχει ένας στόχος, ο στόχος είναι διπλού
κλάδ ου παντού είτε µε νέες χαράξεις, είτ ε µε αναβαθµίσεις όπου δ εν
υπάρχει η δυνατότητα νέας χάραξης και χρηµατοδότηση παντού.
Όµως διαβάσαµε πριν ότι το ΕΤ ΠΑ δίνει για αυτοκινητόδροµους
στην Ελλάδα 1 ,5 δις, αν νοµίζετε ότι θα πάρουµε από το 1,5 δις εµείς το
1, τότε είµαστε αιθεροβάµονες. Σας το λέω και το δηλώνω, αν νοµίζουµε
ότι εµείς, δεν ξέρω, όποια πίεση θα ασκήσουµε θα πάρ ουµε από το 1,5
το 1, µάλλον δεν ξέρουµε τι λέµε, γιατί σας διάβασα επίτηδ ες τ α έργα τα
οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα Ε Τ ΠΑ, στο δε πρόγραµµα συνοχής
είναι άλλα έργα.
Η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες είναι πολύ µεγάλες, η αλήθεια
επίση ς είναι ό τι σε ότι αφορά το ΒΟΑ Κ οικονοµικά έχει ριχτεί η Κ ρήτη,
αυτό εί ναι αλήθ εια.
Συµπερασµατικά για να µην πολυπλατειάζου µε, νοµίζω ότι και οι
πέντε προτάσεις πο υ υπο βάλουµε είναι προς τη θετι κή κατεύθυνση, δ εν
δεσµεύει τίποτα, καλό είναι να έχουµε κάποιο µπούσουλα, από ‘κει και
πέρα ο καθένας κρίνει ανάλογα µε τη γνώση και την κρίση που
διαµόρφωσε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λο ιπόν συνάδελφοι έχει κατατεθεί στο
Προεδρείο ένα δ ελτίο τύπου του Τ µήµατος ∆υτικής Κ ρήτης, γι α να σας το
διαβάσω απαιτείται του λάχιστον ένα δεκάλεπτο, να το έχετε υ πόψη σας,
µην αρχίσετε να φεύγετ ε. Εκτός αν δεν θέλετε να σας το δ ιαβάσω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, ναι θα παραιτή σω ορισµένα,
θα πω ιδ ιαίτερ α για το ΒΟΑΚ , αυτά πο υ λέει ιδ ιαίτερ α για το ΒΟΑΚ .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι Τετάρτη 4/6 ο υ .
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τ ο τελευ ταίο, το παλαιότερα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι σας το δ ιαβάζω, να µην το
διαβάσω;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βάννα το έχεις διαβάσει ;
Να το
διαβάσω ή να µην το διαβάσω; Αποφασίστε εσείς, εγώ δεν θέλω..., µη
φύγετε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., αν
πάρουµε κάτι τέτοιο θα πάρου µε το τελευταίο , δεν θα πάρου µε το
προηγούµενο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα θα το διαβάσω.
Λοιπόν, παρακαλώ ακούτε. Ιδιαίτερα για το ΒΟΑ Κ µε ένα ακόµη
έγγραφο αρι θµός πρωτοκόλλου 19 97/07.0 8.2 007 προς το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε,
άρα του 2007 είναι αυ τό. Α υτό είναι 3 0 Ιανουαρίου του 2008, έγινε το
Περ ιφερειακό Συµβούλιο και το έγγραφο τους αυτό είναι του 2007.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, ό χι, βγάλανε προχθές ένα έγγραφο, εάν το έχετε να
το διαβάσετε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
εµένα, το ίδιο είναι.

Να το , αυτό είναι, αυ τό µου έδώσαν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εδώ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
αυτό είναι το ίδιο Μανόλη έτσι;

Λοιπό ν και συναρµόδ ια Υπουργεία...,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α, το κατέβασες, εντάξει .
Λοιπόν, και συναρµόδια Υπουργεία µε κοινο ποίηση στο Γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτη ς, Β ουλευτές, Νοµάρχες, Τ Ε∆Κ και
Επιµελητήρια κ.α., µετά από εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση καταλήγαµε
επί λέξει:
Ζητ ούµε και περιµένο υµε άµεσα τις δεσµεύσεις και το πρόγραµµα
του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία όπου απαιτ είται µε το ΥΠΟΙΟ και
Υπο υργείο Μεταφορών και Ε πικοινωνιών για:
1. Τη µέγιστη συµµετοχή και ένταξη του σε Τ οµεακό Ε πιχειρησιακό
Πρόγραµµα, π.χ. προσπελασιµότη τα. Σηµειώνουµε ό τι αυ τή τ η στιγµή
εκτελούνται µελέτες στο Β ΟΑ Κ από το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε για 135 χιλιόµετρα
που αντιστοιχού ν σε έργα τουλάχιστον 1 δις και τα οπο ία δεν µπορεί
παρά να µην ενταχθούν και δεσµευτού ν στα παραπάνω προγράµµατα
αυτής της περιόδου.
2. Την άµεση ανάθεση εκπόνησης µελετών για τα υπόλοιπα τµήµατα τ ου
ΒΟΑΚ , που δεν έχουν ακόµα ανατεθεί και άρα εκπονηθεί, και
3. Την άµεση εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτη ς σκοπιµότητ ας και τ ων
λοιπών αναγκαίων συνο δευ τικών µελετών που λαµβάνο ντας υ πόψη τις
ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες του ΒΟΑΚ θ α αναδείξει τον καλύτερο
τρόπο και µέθοδο γι α ένα ολο κλη ρωµένο σχεδιασµό εκτέλεσης και
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λειτουργίας, ώστε να επι τευ χθεί επιτέλο υς η συ νολική και ριζική
αντιµετώπιση τ ου θέµατος απο τελεσµατικά και άµεσα, προς όφελος
του έργου αλλά και των πολιτών και δίχως µετακίνηση του κόστους σε
αυτούς.
Τα παραπάνω προτάθη καν και αναλύθηκαν από τον Πρόεδ ρο του
Τ.Ε .Ε ./Τ .∆.Κ. και στο Περιφερειακό Συµβούλιο Κ ρήτης 30.01.2008 και
έγιναν αποδεκτά από πολλά µέλη του, σε αντίθεση µε την έγγραφη
εισήγηση του Νοµάρχη Χανί ων για υλοποίηση του έργου µέσω σύµβασης
παραχώρησης.
Και όλα αυ τά ήταν πριν από τ ις δηλώσεις του Υπο υργού στο
Τοµεακό
Πρόγραµµα
του
ΥΠΕΧΩ∆Ε
–
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤ ΗΤ Α,
προβλέπονταν µόνο µικρά έργα συνδέσεως για το Β ΟΑ Κ, ενώ η
ολοκλήρωση και η αναβάθµισή του αναφερότανε στο πρόγραµµα
«∆ρόµοι Ανάπτυξης» του ΥΠΕΧΩ∆Ε ως έργο τρίτης γενιάς, που µετά
από σειρά µελετών θα προ γραµµατίζονταν να υλοποιη θεί πιθανά µε τη
µέθο δο παραχώρησης αλλά µετά το 2 013.
Θεωρούµε λοιπό ν ότι οι προχθεσινές δηλώσεις – δεσµεύσεις του
Υπο υργού ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε . που αναµέναµε και εντόνως επιδιώκαµε εδώ και
καιρό, επιβραβεύ ουν την επιµονή και εµπεριστατωµένη επιδίωξη µας και
ξεκαθαρίζουν ότι, δεν µπορεί να γίνει ο Β ΟΑΚ µε τη µέθ οδο
παραχώρησης Σ∆ΙΤ λόγω και των ιδιαιτεροτήτων που αυτός έχει.
Σε συµφωνία µε τη λογική του εγγράφου του Τ .Ε.Ε./Τ .∆.Κ. 1997,
αυτό που σας διάβασα προηγουµένως, θα εκπονηθούν άµεσα οι
περισσότερες µελέτες αναβάθµισης του Β ΟΑ Κ, βάσει των οποίων τελικά
θα ενταχθούν προς υλοποίηση, µέρος από τα αντίστοιχα έργα εντό ς τ ου
ΕΣΠΑ 2007 – 201 3.
Συγκεκριµένα µελετώνται 150 χιλιόµετρα και για τα 80 χιλιόµετρα
απ’ αυτά µε προοπτική για 110 χιλιόµετρα, έχουν δεσµευτ εί πόρο ι για
την ολοκλήρ ωση τους στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Σηµειωτ έων ότι µετά από
3 κοινο τικά προγράµµατα έχο υν ολοκληρωθ εί µέχρι σήµερα µόνο 50
χιλι όµετρα περίπου.
Στην ευνοϊκή λοιπόν από άποψη λογικής Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε. συγκυρία,
οφείλουµε να ενισχύσουµε και να προωθ ήσου µε αυτή τη λογική
επιδιώκοντας την ανάθεση και ολοκλήρωση και των υ πόλο ιπων µελετ ών
και να πιέσο υµε συντονισµένα, αντί να περιµένουµε τ ις τελικές
προτάσεις το υ Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε. µε βάσει και τις πάγιες θέσεις του
τµήµατος, για την ένταξη και ολοκλήρ ωση όσο το δυνατόν περισσότερων
έργων που αντιστοιχού ν σε αυτές εντός του Ε ΣΠΑ 2007 – 2013.
Πιο συ γκεκριµένα γι α το νοµό Χανίων που έχει µείνει
χαρακτη ριστι κά πίσω στ ον προγραµµατ ισµό και τις δεσµεύ σεις σε σχέση
µε τους υπόλοιπο υς νοµούς τη ς Κρ ήτης, επιδιώκουµε από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως επίσης πρέπει να ζητήσει και η Νοµαρχιακή
Αυτοδι οίκηση Χανίων και ό λοι οι φορείς του τόπου µας, την άµεση
εκπόνηση της µελέτης αναβάθµισης σε αυτοκινητόδ ροµο του τµήµατος
Σού δα – Κ αλύβες η οποία δεν έχει ακόµα προκηρυχθ εί.
Την εκπό νηση της µελέτης αναβάθµιση σε αυτοκινητόδροµο του
τµήµατος Β αµβακόπουλο – Κ ίσσαµος, η οποία διαπερνά µία από τις
πλέον τουριστικές περ ιοχές της Ευρώπη ς και στην οποία έχουν
σηµειωθεί πολλά θανατηφόρα τροχαία δυ στυ χήµατα και η οποία επίσης
δεν έχει ακόµα προκηρυχθεί.
Την εκπόνηση της τελικής µελέτης για τη σύ νδεση του ΒΟΑ Κ µε το
λιµάνι Σούδ ας και το αεροδρόµιο Χανίων.
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Την ένταξη των τµηµάτων του ΝΟΑ Κ στη δυτική Κρήτη στο
διευρωπαϊκό δίκτυο.
Ταυτ όχρονα βέβαια µε τις θέσεις µας για τη βελτίωση, ολοκλήρωση
και συ στη µατ ική συντήρη ση των εγκάρσιων κάθετων αξόνων και του
επαρχιακού και
δ ηµοτικού οδικού δικτύ ου που επανειληµµένα
επιδιώκουµε ως τµήµα.
Εκτ ός από το µεγάλο θέµα του οδ ικού δικτύου, δεν µπορο ύµε να
µην επισηµάνουµε το γεγονός ότι, έστω και σε µια τόσο σύντοµη
επίσκεψη του Υπου ργού ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε . στην Κρήτ η, ο καθ’ ύ λην αρµόδιος
και υπεύθυ νος για το περ ιβάλλο ν Υπουργός δεν προέβη σε καµία
αναφορά για τα µεγάλα και ακανθώδη προβλήµατα για το φυσι κό και
δοµηµένο περιβάλλον της Κρή της. Προβλήµατα που έχου µε αναδείξει
και γνωστοποιήσει στο Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε. στα πλαίσια και τη ς εν εξελίξει
διαδικασίας του Γενικού Χωροταξικο ύ Πλαισίου τόσο ως τµήµα, όσο και
ως Περιφερειακό Συ µβούλιο Κρήτης, αλλά και διάφοροι φορείς του
νησιού.
Προς τούτο θα προχωρήσο υµε µε νέα µας παρέµβαση προς τον
Υπο υργό ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε . για την αποδοχή και των παραπάνω αναγκαί ων
προσθηκών διεκδικήσεων, δεδοµένου ό τι µόνο µε τεκµηριωµένη και
συνεχή επιδίωξη µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι µας.
Κλείνοντ ας επισηµαίνουµε για πολλοστή φορ ά ότι, είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη η συντονι σµένη δράση των φορέων και των θεσµοθετηµένων
οργάνων της περιο χής µας, για να µπορέσει επιτέλου ς να γίνει εφικτή η
επίτευξη των στ όχων µας για τ ην αναγκαία άρση της αναπτυξιακής
στέρησης τ ου τόπου µας.
Ο Πρόεδρος του Τ .Ε .Ε./Τ.∆.Κ ., Α ντώνη ς Πιταριδάκης.
Σας διάβασα και τη θέση της δυτικής Κρήτη ς.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ένα σχόλιο µπορώ να κάνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Α γαπάκης, στο βήµα.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
∆ιαβάζοντ ας το κείµενο του Τ .Ε.Ε. ∆υτικής Κρήτης
ουσιαστι κά είναι αυτά που λέγαµε πριν, δηλαδή όταν είδαν ότι
εξασφαλίστηκε το τµήµα Κ αλύβες – Ρ έθυµνο σου λέει τώρα έχουµε και το
Καλύ βες – Σούδα, άρα να έρθ ουµε να ζητήσουµε και αυτό αφού
εξασφαλίστηκαν τα άλλα.
Και επιπλέο ν η αλήθεια..., τώρα να πούµε τα πράγµατα µε το
όνοµα τους, να βάλου µε και το τµήµα Β αµβακόπο υλο, είναι µετά το
διπλό κλάδο των Χανίων – Κ αστέλλι το οποί ο είναι µο νού κλάδ ου
κατασκευασµένο πριν πέντε, έξι, εφτά χρόνια δ ιάφορα κοµµάτια, για να
κλείσουµε ό λη τ ην ενότητα τ ου Β ΟΑ Κ στα Χανιά. ∆ηλαδ ή εξασφαλίσαµε
αυτά, θέλουµε και τα άλλα, περί αυτού πρόκειται.
Και επίσης θέτουν και µια σειρά ζη τηµάτων όπως το δρόµο προς
Χανιά, προς το αερ οδρόµιο Χανίων, Σούδα – Αεροδρόµιο Χανί ων, το
οποίο συνάδελφοι παρεµπιπτόντως να σας αναφέρω εδώ γιατί µπορεί να
µην είναι γνωστό, ότι έχουν εξασφαλίσει και µία χρη µατ οδότηση
2.8 00.000 ευρώ για αναβάθµιση τ ου δρό µο υ αυτο ύ, του υφι στάµενου, µε
τη λογική τ ων βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων για τη βελτίωση της ο δικής
ασφάλειας, πέρα από την καινούργια χάραξη που ζητάνε.
Λοιπόν εποµένως βλέπω πολύ εύστοχες τις τοποθετήσεις του
Τ.Ε .Ε . ∆υτικής Κρήτης στη λογική τη ς διεκδίκησης, αυτό είναι, περί
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αυτού πρόκειται. Άρα επιβεβαιώνεται ότι µας προλάβανε Κα συνάδελφε
Βάννα έγκαιρα και έγκυρα διεκδικήσανε και ή δη έχουν εξασφαλίσει
κάποι α πράγµατα.
Κ αλά κάνουν και θέτ ουν και το θέµα του
διευρωπαϊκού δικτύου, γιατί σου λέει το Ηράκλειο πέτυχε το νότιο άξονα
να είναι στο διευρωπαϊκό δίκτυο και το Λασίθι, άρα να µπω και εγώ,
παρά τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του εδάφου ς και της
µορφολογίας.
Εγώ θεωρώ εύστοχη την επισή µανση για την πλευρά της δυ τικής
Κρήτης, τις επισηµάνσεις αυτές, και κοιτάζουν εν πάση περιπτώσει να
τακτοποιηθούν και οι υπόλοιπες εκκρεµότητες που κατ ά την ταπεινή µου
γνώµη η πιο σοβαρή εκκρεµότητα που παραµένει στα Χανιά είναι το
τµήµα Σούδα – Κ αλάµι – Κ αλύβες. Ναι είναι ένα κοµµάτι που πρέπει να
γίνει, αλλά δεν πρέπει να γίνο υν και τα άλλα κο µµάτια Φόδ ελε –
διαστ αύρωση Μελιδονίου ή το Λασίθι που έχει µείνει πραγµατικά πί σω;
Αυτά.
Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό , να
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
επιση µάνω όµως κάτι συνάδελφε, εδώ φέρατε µία πρόταση όπου ό µως
δεν γράφετε πουθ ενά θ έλουµε αυ τό να ενταχθεί εκείνο, να ενταχθεί το
άλλο .
∆ηλαδή η πρό ταση που έφερε η ∆ΚΜ, αυτή είναι πρό ταση της ∆ΚΜ
δεν είναι του Α γαπάκη, έτσι ; Λοιπόν η πρόταση της ∆ΚΜ εί ναι αυτ ά τα
πέντε σηµεία..., ενώ η πρό ταση που έχει κάνει το Τµήµα ∆υ τικής Κρήτης
είναι ξεκαθαρισµένο, θέλω αυτό το κοµµάτι να µπει , θέλω εκείνο το
κοµµάτι να µπει, θέλω εκείνο το κοµµάτι. Ε νώ το δικό µας, αυτό που
ζη τάτε να το απευ θύνου µε µάλιστα ως απόφαση της Α ντιπροσωπείας στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. είναι γενικά. Ε γώ αυτό βλέπω, αυτό µοίρασα. Ναι, να
µιλήσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, αλλά η διαφο ρά τώρα είναι ότι
εδώ είναι πολύ πιο συγκεκριµένη.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Πρόεδρε εντάξει, όπως διαβάζετε εσείς το κείµενο, επειδή
δεν γνωρίζετε τα άλλα θέµατα τα οποία δεν αναλύθηκαν, είναι λογικό να
το λέτε αυτό, τ ο καταλαβαίνω, και εν πάση περιπτώσει µπορεί να
συµπληρωθεί στο σηµείο αυτό.
Τα 150 χιλιόµετρα συνάδελφοι είναι συγκεκρι µένα, για µεν την
ανατολική Κ ρήτη να σας τα πω, έχουν αποτυπωθεί..., εντάξει να τα
βάλουµε άµα θέλετε αλλά θα γράφουµε πέντε σειρές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι τα 150..., µια ερώτηση, γιατί εγώ
θα τ ο συντάξω το έγγραφο.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Τα 150 χιλιόµετρα είναι σε όλο το
Βόρειο Οδικό Άξονα ή στο τµήµα ανατολικής Κ ρήτης;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Σε όλο .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σε όλο, άρα...
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Να µιλήσουµε λοιπόν ποι α είναι στην ανατολική Κ ρήτη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ...θα πρέπει να γράψο υµε αυτά που
είναι στην ανατ ολική Κρήτη, διότι εδώ θ α πούµε το εξής...
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να συνεργαστείτε να το διατυπώσετε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, οι αποφάσεις πρέπει να έρχονται
διατυπωµένες, το έχω δηλώσει από την αρχή.
Εδώ έπρεπε να γραφτεί, η χρηµατοδότηση των έργων και τ ων
µελετών πο υ θα συνταχθούν για το ΒΟΑΚ , τα οπο ία είναι συ γκεκριµένα,
µέσω του ΕΣΠΑ ή ακόµα και από εθνικούς πόρους...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ειδικά, αυτή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
στην ανατολική Κ ρήτη.

Ποια είναι στα 150 πο υ αναφέρονται

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Να τα πούµε και τώρα; Είναι συγκεκριµένα συνάδελφοι
αυτά, έχο υν αποτυ πωθεί και σε ένα χάρτη ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ...και σε πίνακες κ.λ.π. Αυτά είναι γνωστά στο Υπου ργείο,
δεν είναι γνωστ ά στο Επιµελητήριο, ευχαρίστως...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ∆εν τα ανέλυσα..., ακούστε, στην αρχική µου εισήγηση
ανέφερα τέσσερα τ µή µατα συγκεκριµένα τα οποία είναι στο µέτρο 3.6,
αλλά εκτός απ’ αυ τά υ πάρχου ν και άλλα, να τα πο ύµε όµως, να τα
ξέρουµε.
Για την ανατολική Κρήτη , Φόδελε – Λινοπεράµατα, υπάρχει και
πίνακας που λέει πόσα χιλιό µετρα είναι, τι κόστος είναι η µελέτη και όλα
τα σχετικά.
Μετά υπάρχει το τµήµα από Χερσόνησο έως Γού ρνες, αναβάθµιση
από µονού κλάδου σε διπλό, ότ αν λέµε Χερ σόνησο εννοού µε πέρα,
κοντά στη σήραγγα.
Υπάρχει το τµήµα Χερσό νησος – Σταλίδα, η σήραγγα αυ τή να
αναβαθµιστεί.
Στην εισήγηση και στην ανακοίνωση του Υπουργού αναφέρεται και
ένα κοµµάτι 8,2 χιλιόµετρα τ ο Μάλια – Όρια νοµο ύ.
Λοιπόν, επίσης στα 15 χιλιόµετρα που ανακοινώθηκαν είναι Μάλια
– Νεάπολη, Νεάπολη – Άγιος Νικόλαο ς και ακολουθού ν Καλό Χωριό –
Φρου ζί, Παχιά Άµµος µέχρι Αυχήν Αγκαθιάς. Αυτά είναι τα κοµµάτια,
είναι συγκεκριµένα ευχαρίστως να σας λέω ένα πίνακα που να λέει µε τη
χιλι οµέτρη ση του ς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συγκεκριµένα...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ναι.
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Ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουµε και κάτι

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Με τη χιλι οµέτρη ση του ς και µε τις αµοιβές µελετών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε δώ λέτε το εξής, η χρηµατ οδότηση
των έρ γων όλων των µελετών, δηλαδή τη χρηµατοδότηση των έργων...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Των 1 50 χιλι οµέτρων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...και ό λων των µελετών;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Που αντιστοιχούν στα 150 χιλιόµετρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ε ίναι Καλό Χωριό µέχρι Φρουζί και Γουρνιά – Παχιά Άµµος
– Καβούσι – Αυχήν Αγκαθι άς, εί ναι όλο ς ο νοµό ς Λασιθίου µέσα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (∆εν αποδίδ εται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
Α υτό δεν λέµε;
Καβούσι αυτό είναι.

Α υτό είναι Φρου ζί – Παχιά Άµµος –

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, καλά αυτά µπορεί να σας
τα στείλω εγώ άµα θέλετε, άµα µας στείλετε µε ΦΑΞ αύ ριο...
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Εγώ ευχαρίστως να σας τα στείλω σε ένα πίνακα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ένα πίνακα, να δείτε.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: ...όπου Πρόεδ ρε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τ ο θέµα όµως εί ναι το εξής, ένα λεπτό,
τη χρηµατο δότηση των έργων ό λων των µελετών, δηλαδή εγώ δεν το
πιάνω, τη χρηµατοδ ότηση κατ ασκευ ής υλοποίησης όλων των µελετών;
Της κατασκευής των µελετών;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Χρηµατοδ ότηση των έργων...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οι µελέτες έχουν γίνει;
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
χιλι οµέτρων.

...των έργων που αντιστοιχούν στ ις µελέτες των 150

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Που αντ ιστο ιχούν.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: 1 50 χιλιόµετρα ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα µελετηθού ν,
αυτά αντιστοιχούν σε κάποια έργα, η χρηµατοδότη ση των έργων όχι τ ων
µελετών, ο ι µελέτες θα γίνο υνε, δεν µιλάµε για µελέτες.
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ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έχουν χρηµατοδοτηθ εί και θ α γίνου ν.
ο

ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Βέβαια, από το 3 Κοινοτικό Πλαίσιο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ά ρα εµείς θέλουµε τη χρηµατ οδότηση
του έργου που αντιστοιχού ν σ’ αυτά τ α κοµµάτια.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Έτσι, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τ α οποία θα τα γράψουµε από κάτω,
άρα δεν θα µπει µελετών και τέτοια, µέσω το υ Ε ΣΠΑ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε γώ λέω το εξής, εδώ θα ξεκινήσουµε
ως εξής, ακούτε τώρα γιατί θα ψηφίσετε και θ α αποφασίσετε.
Η
Αντιπροσωπεία απο φασίζει κ.λ.π., κ.λ.π. έτσι;
Και λέµε, τη
χρηµατοδότη ση των έργων που αντιστοιχούν στα τµήµατα που θα
µελετηθούν µέσω του ΕΣΠΑ ή ακόµα και εθνικούς πόρου ς τα οποία είναι
ένα, δύο, τρία, τ έσσερα κ.λ.π., εντάξει; Με ακούσατε; Συ µφωνείτε;
Συµφωνείτε, θα µου στείλει τον πίνακα αύριο.
Επιτάχυνση και συντόµευση των απαιτου µένων διαδικασι ών
περιβαλλοντικών, αρχαιο λογικών και άλλων αδειοδο τήσεων, συµφωνείτε
έτσι; Υπάρχει καµιά αντίρρηση; Οµόφωνα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα να λέµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή θα το ξεκαθαρίσουµε αυτό, να
λέµε ότι ..., τ ι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να την κάνουµε χειρότερη;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σωστό αυτό.
Ένα λεπτό, συνάδελφοι δεν καταγράφονται αυ τά στα πρακτ ικά.
Λοιπόν Βάννα σήκω να το πεις, εί ναι πολύ σωστό αυτό που είπες, να το
πεις στο µικρόφωνο, δεν το έγραψε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α, ο συ νάδελφος Α γαπάκης.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ε γώ προτείνω το εξής, να οριστεί, µε κάποια δ ιάταξη , ένας
συγκεκριµένος χρόνος εντός του οποί ου θα πρέπει από κάθε Υπουργείο
να υπογράφοντ αι αυτές ο ι αδειοδοτήσεις, και εάν εντός του
συγκεκριµένου χρόνου δεν υ πογράφονται, δεν ξέρω αν είναι 30 µέρες ή
αν είναι 40, αυτό θα τ ο κρίνει εν πάση περιπτώσει το Υπο υργείο ή τα
Υπο υργεία, θα θεωρείται εγκεκριµένο.
Αντίστο ιχη διάταξη συνάδ ελφοι υπάρχει στη δ ιαδικασία τ ων
απαλλοτριώσεων που λέει, στο άρθρο 3 που αναφέρει για τις
προϋποθέσεις κηρύξεως µιας απαλλοτρίωσης, λέει ότι πρέπει πριν
κηρυχθεί µια απαλλοτρίωση να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της
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∆ιεύθυνσης Γεωργίας, η σύµφωνη γνώµη τη ς ∆ιεύθυνσης ∆ασών. Κ αι
µετά λέει, από τη στιγµή που θα πάρεις ένα χαρτί εάν εντός τριών µηνών
δεν απαντήσεις, τό τε δεν χρει άζεται αυτή η έγκριση, αυτό λέει.
Λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, αλλά µπορεί να γί νει και το
αντίστοιχο, εσκεµµένα να µην απαντάνε για να περνάει µόνο του.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:
∆εν αναφέροµαι συνάδελφε στην (...), αναφέροµαι στο
Υπο υργείο
Πο λιτισµού,
αναφέροµαι
στο
Υπου ργείο
Γεωργίας,
αναφέρο µαι στο Υπουργείο Ε µπορικής Ναυτ ιλίας, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι αλλά πρέπει να τελειώνουµε,
συνάδελφοι σε εφτά λεπτά θα πρέπει να τελει ώσουµε. Η συνάδελφος
Βρέντζου.
Λοιπόν πάνω σ’ αυτό, κατ’ αρχήν ή δη καταργή θηκε η
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ:
διάταξη η προηγούµενη των προηγούµενων αδειοδοτή σεων, όπου εάν το
Νοµαρχιακό Συµβούλιο µέσα στην προθεσµία των 35 ηµερών δ εν
απαντο ύσε η γνωµοδ ότηση ήταν θετ ική. Α υτό πλέον καταργή θηκε µε τον
3010 ήδη από το 2002 και υπάρχει και νοµολογία του ΣτΕ όπου, εάν δ εν
δοθούν περιβαλλοντικοί όροι στ ο συγκεκριµένο διάστηµα που ήδη
υπάρχει και έχει οριστεί από τ η νοµοθεσί α, δεν ση µαίνει ό τι το έργο έχει
περιβαλλοντική αδειοδότηση, υπάρχει ήδη αυτό.
Θέλει πάρα πολύ δ ουλειά το να µπούµε αυτή τη στιγµή σ’ αυτή τη
διαδικασία και να πούµε να βγει αυτό ή εκείνο. Εγώ θεωρ ώ αυτή τη
στιγµή, γιατί ήδη κι νδυνεύουµε και να πούνε ότι θέλουµε να τις
παρακάµψουµε αυτές τι ς διαδικασίες, µε τα επείγοντα πο λλά έχου νε
γίνει. Βγάζου νε νόµους µε τα επείγοντα, και µε τα Ολυµπιακά, και µε
πολλά και έχουνε προκύψει πολλά προβλήµατα.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή, σήµερα, µπορεί να βγει από ‘δω
αυτό το απλό που λέµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Επιτάχυνση .
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ: Επιτάχυνση, και τελείωσε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α ς δώσουν οδηγίες στους υπαλλήλους,
στις υπηρεσίες.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ: Ναι, και το δεύτερο το οποίο το συµπληρώνει, αναβάθµιση
των τεχνικών υπηρεσιών, προσωπικό κ.λ.π. ∆ηλαδή θέλει δ ουλειά αυτό
το πράγµα για να µπούµε και να πο ύµε να γί νει αυ τό, δεν είναι τόσο
απλό. Ακό µα και αν γίνει αυτό υπάρχει ο αρχαιολο γικός νό µος, ο οποίος
είναι πάνω από όλα τα άλλα, πάνω από τις Κ ΥΑ και ήδη αν δεν σου
απαντή σει
µπορεί
να
σου
ακυρώσει
εκ
των
υστ έρων
τους
περιβαλλοντικούς όρ ους και να βρεθείς να δίνεις χρήµατα στον εργολάβο
όσο κοστίζει το έργο. ∆εν έχει νόηµα δηλαδή, είναι διαδικασία µεγάλη
και θεωρώ ότι δεν πρέπει να µπού µε σ’ αυτό. Να αφήσουµε αυτό που
είναι ήδη εκεί.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε ντάξει, άρα θα παραµείνει ως έχει και
η δ εύτ ερη πρόταση , έτσι; Συµφωνείτε; Συµφωνείτε.
Πάµε στην τρίτη, ενίσχυση των αντίστοιχων υπηρεσιών, φορέων
υλοποίησης τόσο των µελετών, όσο και των κατασκευών µε αντίστοιχο
προσωπικό . Η ενίσχυ ση µπο ρεί να πάει και στο τετράωρ ο που είπε ο
συνάδελφος ο Ορφανό ς, εκεί θα πρέπει να πο ύµε στελέχωση, αύξηση
των υπαλλήλων, δηλαδή να ξεκαθαρίζουµε ότι ζητάµε να προσληφθούν
υπάλληλοι………..Εντάξει………..Γράψε την και φέρε την, εγώ σας έχω
πει ότι ο ι τροποποιήσεις εδώ πέρα θα έρχονται γραπτές συ νάδελφοι.
Τώρα αυτή τη στιγµή τι αποφασίστη κε συνάδελφοι που είσαστε όλοι από
κάτω;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τετρ άωρο, όπως είπε...

Η στελέχωση µπορεί να σου βάλει

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πως δεν είναι θέµα; Ε ίναι θέµα, δ ιότι
εµείς το έχουµε καταδ ικάσει αυτό το πράγµα. Λοιπόν, στελέχωση µε
µόνιµο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
Λοιπόν συνάδελφοι µε ακούτε; Παρακαλώ, στελέχωση µε µόνιµο
εξειδικευ µένο
προ σωπικό
των
αντ ίστοι χων
υπηρεσιών,
φορέων
υλοποίησης τόσο των µελετών όσο των κατασκευ ών. Ε ντάξει;
Τώρα προχωρο ύµε, αφήνω το επόµενο και πάω στο µεθ επόµενο,
και µετά θα γυρίσω. Λοιπόν το τελευταίο είναι , την οργάνωση από
κοινού µε το Τ µήµα ∆υτι κής Κ ρήτης ηµερί δας µε κάποια...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το τέταρτο θα το κουβεντιάσουµε µετά,
θα επανέλθ ουµε, πάω στο τελευταίο . Μάλιστα, η πρόταση η γρ αµµένη
της ∆Κ Μ λέει το εξής, την οργάνωση από κο ινού µε το Τ.Ε .Ε . Τ µήµα
∆υτικής Κ ρήτης ηµερί δας σε κάποια πόλη της Κρήτ ης όπου θα
αναπτυ χθούν όλοι οι προβληµατισµοί και οι προτάσεις των Τ .Ε.Ε. και θα
κληθεί και η πολιτ ική ηγεσία του Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε..
Υπάρχει γραπτή πρόταση από το συνάδ ελφο τον Κ αραβελάκη η
οποία λέει το εξή ς, τη ν οργάνωση από κοινού µε το Τ.Ε.Ε . Τ µήµα
∆υτικής Κ ρήτης ηµερίδας στις πρωτεύου σες των νοµών της Κ ρήτης όπου
θα αναπτυχθούν όλο ι οι προβληµατισµοί και οι προτάσεις του Τ .Ε .Ε. και
θα κληθεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε .. Όχι σε µία πόλη , δηλαδή
εµείς δεσµευόµαστε παράδειγµα ως τµήµα να κάνουµε µία στον Άγιο
Νικόλαο ή στη Νεάπολη, ποια είναι η πρωτεύ ουσα του Λασιθ ίου, ποια
είναι η πρωτεύουσα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, αυτό θα είναι απόφαση της
∆ιοικούσας, έτσι; Θα το υ λοποι ήσει η ∆ιοικούσα ακούσατε συ νάδελφοι;
Συµφωνείτε; Συµφωνείτε.
Και τώρα πάµε στην παράγραφο 4 που λέει ο συνάδελφο ς, την
εκπόνηση µελέτης τεχνοοικονοµικής διερεύνησης µε προοπτική ο ΒΟΑΚ
να ολο κλη ρωθεί συνολικά µέχρι το 201 5.
Εγώ θα πρότεινα, επειδή η τεχνο οικονοµική διερεύνηση είναι
ξεκάθαρο ό τι υ πονοεί να γίνει µε σύµβαση παραχώρησης αλλιώς δεν έχει
νόηµα, τι θα πει τεχνοο ικονοµική; Λοιπόν εγώ θα πρότεινα το εξής, τη
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δέσµευση της πολιτείας όσον αφορά την οικονο µική κατανοµή κ.λ.π. αν
θέλουµε να γράψουµε κάτι.
Αλλά δ ιαφωνώ µε την τεχνοοικονοµική
διερεύνηση, διότι η λέξη τεχνο οικονοµική διερεύ νηση αυτο µάτως..., που
πάει;
Τ εχνοοικονοµική διερεύνηση µόνο σε σύµβαση παραχώρησης
πάει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άµα πω;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
µπορούµε να πο ύµε ότι δεσµεύει .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Χωραφά, µη φεύγεις.

∆εν δεσµεύ ει και τίποτα, ναι, δ εν

Α,

εδώ

υπάρχει

µια...,

περίµενε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, Μιχάλη, υπάρχει
πρόταση έγγραφη να δι αγραφεί αυτή και να γραφτεί, «τη χρη µατ οδότηση
για ολο κλή ρωση του Β ΟΑ Κ µέχρι το 2015».
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν τη χρηµατοδ ότηση των µελετ ών
για ολο κλή ρωση του Β ΟΑ Κ µέχρι το 2015;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι εγώ λέω να τ ο καταρ γήσουµε
τελείως, αφού διαφωνούµε, ο ι µισο ί έχουν αυ τή την άποψη και οι µισοί
έχουν την άλλη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άµα θα πάει σε ψηφο φορία συνάδελφε
θα πρέπει να καταµετρηθού µε, για µέτρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
πλειοψηφία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ε κτό ς

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
τελείωσε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Άρ α

εάν

λοιπόν

θ έλετε

το

να

βγει

διαγράφουµε

κατά

και

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Να βρ ούµε µια..., συνάδ ελφοι να
βρούµε µια οµόφωνη πρό ταση, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Α ν συνάδελφοι κο λλάµε..., Μιχάλη κάτσε ένα λεπτό, αν
συνάδελφοι κολλάµε στην έκφραση «τεχνικοοικονοµική διερεύνηση» και
ότι κάποιοι φοβο ύνται µήπως πάµε εκεί κ.λ.π. ας χρησιµοποιήσουµε την
έκφραση του Περιφερειακού Συµβου λίου πο υ λέει να δ ιερευνηθούν
ενδεχόµενο ι άλλοι τρόποι χρηµατοδότ ησης, να ερευ νηθού ν ενδεχόµενοι
άλλο ι τ ρόποι χρηµατο δότησης.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Χειρότερο είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφο ι...
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Να πάει κατά πλειο ψηφία;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α υτό λέω και εγώ, εάν συ µφωνή σετε
θα πάει κατά πλειοψηφία, δεν θα τεθεί θέµα από κανένα, συµφωνεί τε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συνάδελφοι, συνάδ ελφοι , συγνώµη, είπα εγώ αφήστε το
θέµα της παραχώρησης σήµερα, ας το βάλου µε θέµα να το
κουβεντιάσο υµε σκέτο. Τώρα αν θέλουµε να χαλάσουµε την υπόθεση
του Β ΟΑ Κ θα αρχίσουµε να λέµε τρόποι χρηµατοδότησης, σβήσε το βρε
Γιώργο, σβή σε το.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να πω και κάτι ούτ ε...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα χάσου µε και τ α υπόλοι πα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...η δυτική Κρήτη το αναφέρει πουθ ενά
αν πρόσεξες, και αυτοί κάνουν τ α κορόιδα, δεν µιλάνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ά λλο , εδώ στο τελευταίο δελτίο τύπου
κ.λ.π., αυτό που σας διάβασα, δεν αναφέρου ν τίπο τα.
Λοιπόν
συµφωνείτε να τη σβήσουµε αλλά..., τέλος πάντων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αφού δεν συµφωνούν, θα κάνει
κάποι ος ένσταση και ακυρώνετ αι όλη η απόφαση. Α ς φροντ ίζατε να
µείνετε µέσα, να µη φεύγατε παιδι ά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτή τη στιγµή γίνεται συζήτηση µε τη
∆ΚΜ η οποί α λέει ό τι δεν έχει νόηµα όλο το άλλο, το ουσιαστικό της
πρότασης τους ή ταν αυτό, καµία αντίρρηση, αλλά δεν µπορεί να είναι
λιγότερη από το 50% η ∆ΚΜ όταν θέλει..., ας ήταν εδώ.
Υπάρχει
πρόβλη µα, µα αυτό λέω, αν ήταν όµως σύ σσωµη η ∆ΚΜ δεν θα υπήρχε
πρόβλη µα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όλοι είµαστε εδώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πόσοι εί σαστε; Μέτρ α του ς.
ΛΥ∆ΑΚΗ: Έξι είµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στους 11, σχεδόν το 50% είσαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, δεν αναφέρουν τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α φού καταψηφίζεται κοπέλα µου, τι
θες να σου πω εγώ; Οι συνάδ ελφοι είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν κατά
συνείδηση, υ πόδειξη θα το υς κάνουµε τι θα ψηφίσουν; Ά λλα λόγι α να
αγαπιό µαστε Μαρία, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
ΛΥ∆ΑΚΗ: Κ αταλαβαίνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα λο ιπόν θέλετ ε να ψηφίσουµε;
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αφού δεν έχουµε απαρτία.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα δεν το καταλαβαίνει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν οπότε συ νάδελφοι, συνάδελφοι
είναι απλό το θέµα υπάρχει και άλλη, όπως λένε η δ ηµοκρατία δ εν έχει
αδιέξοδα και η νοµική δεν έχει, πάντα έχει.
Λοιπόν θα λυθεί η
συνεδρίαση ελλείψει απαρτίας που όντως δεν έχουµε, και θα ξαναγίνει
να συνεχίσει η συ ζή τηση , δεν υπάρχει άλλη λύση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοι πόν συ νάδελφοι τελείωσε, παζάρια
δεν θα κάνουµε, παζάρια δεν κάνου µε, καµία απόφαση δεν λαµβάνεται
και οι προηγούµενες όλες..., γιατί θα πρέπει..., δεν µπορεί να φεύγει...,
ακούτε συ νάδελφοι; Συνάδελφοι η ώρα είναι 23:40, ελλείψει απαρτίας
λύεται η συ νεδρίαση, το θ έµα δεν ολοκληρώθηκε. Ορίστε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όποτε µπει, δεν έχει
επόµενο είναι, θα ξαναµπεί στα θ έµατα ηµερήσιας διάταξης.

ΤΟ ΠΡΟΕ ∆ΡΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡ ΟΕ ∆ΡΟΣ: ΡΙΧ ΑΡ∆ ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛ ΙΑ ΜΑΝΙΑ∆ Η

Γ. ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

συ νέχεια,

