
Η
απουσία θεσμικού

πλαισίου στην Ελλάδα

δεν επιτρέπει, προς

το παρόν, τη δημιουργία κα-

ταδυτικού πάρκου στη θα-

λάσσια περιοχή ανοιχτά του

Καλαθά Ακρωτηρίου. 

Το πρόβλημα καλείται να

λύσει... η Νομική Υπηρεσία

του Δήμου Χανίων, η οποία θα

προχωρήσει στη συγκρότηση

ενός κειμένου, που θα χρησι-

μοποιηθεί ως “μπούσουλας”

για την έκδοση Κοινής Υπουρ-

γικής Απόφασης από τα

Υπουργεία Περιβάλλοντος και

Υποδομών, όπως αποφασί-

στηκε σε πρόσφατη σύσκεψη

στην Αθήνα και έγινε γνωστό

χθες, στη διάρκεια νέας σύ-

σκεψης, με πρωτοβουλία του

δημάρχου Χανίων Μανώλη

Σκουλάκη.

Στη σύσκεψη, παρουσία του

αντιδημάρχου Λευτέρη Αμπα-

διωτάκη και υπηρεσιακών πα-

ραγόντων, κλήθηκαν, από τον

Δήμο, και συμμετείχαν εκ-

πρόσωποι του Συλλόγου “Φί-

λοι του Βυθού” (που από το

2005 έχει καταθέσει την πρό-

ταση για τη δημιουργία κα-

ταδυτικού πάρκου και τα τε-

λευταία χρόνια έχει πραγμα-

τοποιήσει θαλάσσια έρευνα

με σκοπό τη βιντεοσκόπηση,

φωτογράφηση και χαρτογρά-

φηση του βυθού, προκειμένου

τα συλλεχθέντα στοιχεία να

χρησιμοποιηθούν) και της Λέ-

σχης Αυτοδυτών Κρήτης.

Ο κ. Σκουλάκης δήλωσε «συ-

γκρατημένα αισιόδοξος» όσον

αφορά την έκβαση του συ-

γκεκριμένου θέματος, αναφε-

ρόμενος σε σειρά ενεργειών,

στις οποίες έχει προχωρήσει

από πέρυσι ο Δήμος προκει-

μένου να υπάρξει αποτέλε-

σμα.

Την ανάγκη να προχωρήσει

η υλοποίηση της πρότασης

που εκκρεμεί από το 2005, σε

συνεργασία με τον Δήμο Χα-

νίων και τη Νομική του Υπη-

ρεσία, τόνισαν ο πρόεδρος

του Συλλόγου “Φίλοι του Βυ-

θού” Χάρης Καραβαράκης και

το μέλος του Συλλόγου, καθη-

γητής του Πολυτεχνείου Κρή-

της Βασίλης Σαμολαδάς, επι-

σημαίνοντας ότι αυτό είναι δυ-

νατό καθώς και ότι ο Σύλλογος

θα είναι δίπλα στον Δήμο

προσφέροντας την αναγκαία

τεχνογνωσία, αλλά και κάθε

δυνατή βοήθεια.

«Πρέπει να γίνει μια σωστή

δουλειά γιατί θα ανοίξουμε

τον δρόμο και για άλλα κατα-

δυτικά πάρκα», ανέφερε η εκ-

πρόσωπος της Λέσχης Αυτο-

δυτών Κρήτης, εκπαιδεύτρια

καταδύσεων Ελένη Μαυροκε-

φαλίδου.

Γ. ΓΕΩΡΓ.

Ερωτήματα για τους τραπεζικούς λογα-

ριασμούς που διατηρεί ο Δήμος Χανίων

διατυπώνει ο επικεφαλής της μείζονος

αντιπολίτευσης Γιώργος Τσαπάκος.

Χθες κοινοποίησε επιστολή την οποία

έστειλε στον γενικο ́ γραμματεά Αποκε-

ντρωμεν́ης Διοικ́ησης Κρητ́ης, κ. Γεωρ́γιο

Δεικτακ́η και στην Εισαγγελιά Χανιών.

Στην επιστολή αναφέρει:

«Παρα ́ τις επανειλημμεν́ες ερωτησ́εις,

τόσο δικες́ μου οσ́ο και αλ́λων συνα-

δελ́φων, στο Δημοτικό Συμβούλιο Χα-

νιών, η Δημοτική Αρχη ́ δεν μας δίνει ου-

δεμιά απάντηση για τον λογ́ο για τον

οποιό δεν πραγματοποιεί διαγωνισμό

για τα χρημ́ατα που διατηρει ́ ο Δημ́ος σε

τραπεζικα ́ ιδρυμ́ατα, οπ́ως προβλεπ́εται.

Η μον́η δεσ́μευση της Δημοτικης́ Αρχης́

ητ́αν ότι θα εκ́ανε διαγωνισμο ́ εώς τελ́ος

Ιουνιόυ 2012, πραγ́μα που εώς σημ́ερα

δεν εχ́ει γιν́ει. Στις 10 Αυγουσ́του 2012

(Α.Π. 68884/10-8-12, επισυναπ́τεται) κα-

ταθε ́σαμε εγγρα ́φως σχετικο ́ ερω ́τημα

προς τη Δημοτική Αρχη,́ για το οποιό δεν

εχ́ουμε λαβ́ει απαν́τηση εώς και σημ́ερα.

Σε συνεν́τευξη Τυπ́ου που παραχωρ́ησα

στις 4 Οκτωβριόυ 2012 εκ́ανα ερωτ́ηση δη-

μοσιώς σχετικά με το συγκεκριμένο θεμ́α

και δεν πηρ́α απαν́τηση, ενω ́ εχ́ουν με-

σολαβησ́ει τρεις συνεδριάσεις του Δημο-

τικου ́ Συμβουλιόυ Χανιών.

Παρακαλω ́ όπως διερευνησ́ετε το θεμ́α

για να μάθουμε επιτέλους όλοι οι Χανιώτες

πού βρισ́κονται τελικα ́ και συμ́φωνα με

ποια ́ διαδικασιά τα χρημ́ατα του Καλλι-

κρατικου ́ Δημ́ου Χανιών».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΑΠΑΚΟ

Ερωτήματα για τα χρήματα του Δήμου Χανίων
ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Προσφορές για

εκδρομή στη Βουλή
Κλειστές προσφορές από τα τουριστικά γραφεία ζητά το

4ο Λύκειο Χανίων για την επίσκεψη 35 μαθητών της Β’

Λυκείου στη Βουλή. Οι προσφορές θα γίνονται μέχρι τη

Δευτέρα 29/10/2012 και ώρα 12 μ. στα γραφεία του Λυ-

κείου.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του σχολείου, η ανα-

χώρηση θα γίνει από τη Σούδα -όπου θα συγκεντρωθούν

οι μαθητές με ευθύνη των κηδεμόνων τους- ακτοπλοϊκώς

για Αθήνα την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, ενώ το Σάββατο

10 Νοεμβρίου θα γίνει παρακολούθηση της διημερίδας για

το Rousseau, πρόγραμμα στο Ευγενίδειο Ιδρυμα, θεατρική

παράσταση και διαμονή σε ξενοδοχείο της Αθήνας και την

Κυριακή 11 Νοεμβρίου επίσκεψη - ξενάγηση στη Βουλή

των Ελλήνων. Αναχώρηση για Πειραιά.

Οι μαθητές θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά το βράδυ

της Κυριακής 11 Νοεμβρίου και θα φτάσουν στη Σούδα τη

Δευτέρα 12 του ίδιου μήνα. 

Το  ξενοδοχείο πρέπει να είναι στο κέντρο της Αθήνας

(επί των οδών Πανεπιστημίου ή Σταδίου), να είναι Β’ κα-

τηγορίας τουλάχιστον (επίσημος χαρακτηρισμός E.O.T.), η

διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα είναι σε τρίκλινα

ή τετράκλινα δωμάτια και των καθηγητών σε μονόκλινα

δωμάτια, σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται

πρωινό από το ξενοδοχείο.

Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στην επίσκεψη είναι

35.

ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ

Εγκαίνια νέου

Βρεφονηπιακού Σταθμού

Σήμερα, στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια

με την ευκαιρία της επέκτασης του Βρεφονηπιακού Σταθ-

μού του Δήμου Χανίων, στον Γαλατά της Δημοτικής Ενό-

τητας Νέας Κυδωνίας. Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων,

το έργο “Προσθήκη α’ ορόφου στον Βρεφονηπιακό

Σταθμό Νέας Κυδωνίας”, προϋπολογισμού μελέτης

522.000 € και ποσού σύμβασης 282.159,70 €, είχε εντα-

χθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αι-

γαίου 2007 - 2013, ενώ η σύμβαση για την κατασκευή του

είχε υπογραφεί στις 7/4/2011, με ανάδοχο την εταιρεία

Παυλιουδάκης Παύλος - Γιαννακάκης Γιώργος.                                                  

Διευκρίνιση Ενωσης Γονέων
Δημιουργία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων των Δή-

μων Νομού Χανίων προτείνει η Ενωση Γονέων και Κη-

δεμόνων Δήμου Χανιων, όπως διευκρινίζει με αφορμή

προχθεσινό δημοσίευμα των “Χ.Ν.” βασισμένο σε έγγραφό

της προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τις Σχολι-

κές Επιτροπές. 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΑ

Eμπόδιο η απουσία 
θεσμικού πλαισίου

Σύσκεψη για το θέμα της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου
πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Χανίων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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