
_J

Π/φος Δ /φος / γ  Ημερομηνία Ό νομα αρχείου
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Β Λ Α Σ Σ Η '  [  30 .0 1 .2 0 0 2  / A E T D 0 1 3 0 .0 K 1

D^ (Συνέχεια ομιλίας κ. Ευάγγελου Μείμαράκη)

Ή έχουμε αρμοδιότητα για τη συζήτηση των συμβάσεων ή όχι. Επιλεκτικά δεν μπορεί 

να γίνει αυτό. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πλέον αποδέχεται ότι μπορεί να συζητήσει όλες τις 

συμβάσεις. Θέλω να σας πω ότι και για τις άλλες συμβάσεις έχουν ακουστεί. Για καμία 

σύμβαση δεν υπάρχει τέτοιο άλλοθι.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα εξετάσει αυτήν τη Σύμβαση και κατά τη

γνώμη μου θα πρέπει να εξετάσει και σύμβαση για την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, όπως και τη σύμβαση

για το Pío -  Αντίρριο. Μας είπατε ότι υπάρχει σύγκριση. Είπατε ακόμα ότι υπάρχει μία

έκθεση. Και εμείς μπορούμε να ζητήσουμε από εταιρείες να κάνουν εκθέσεις και συγκρίσεις.

Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε το εξής: Ή αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή είναι

αρμόδια να συζητήσει τα πάντα, δηλαδή, όλες τις συμβάσεις και τους λογαριασμούς ή δε

γίνεται επιλεκτικά να συζητήσουμε ό,τι φέρνει ο κ. Λαλιώτης.

Όσον αφορά τα οικονομικά, τα κόμματα δεν έχουν νομική προσωπικότητα για ya

έχουν λοναριασμός ως Α.Ε. Νέα Δημοκρατία ή ως Α.Ε. ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ τον κ. Υπουονό 
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να μας πει, αν υπάρχουν λογαριασμοί του ΠΑΣΟΚ στο όνομά του ή στο όνομα του κ. Σημίτη
V-------  --------------------------------

και πώς τον διαχειρίζεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν

βάσει και του νόμου, ο οποίος προσδιορίζει και το οικονομικό πλαίσιο των κομμάτων σε

θεσμικό επίπεδο και κατά συνέπεια θα παρακαλούσα να κατατεθούν οι λογαριασμοί του

ΠΑΣΟΚ, όπως αυτοί κινήθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο, όπως έκανε και η Νέα

Δημοκρατία. Επιφυλασσόμεθα και για τα υπόλοιπα^

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Η κυρία Μπενάκη έχει το

λόγο.

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ -  ΜΠΕΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι και εγώ ιδρυτικό μέλος της 

Επιτροπής και Αντιπρόεδρος από τη σύστασή της. Επομένως, έχω τη δυνατότητα να 

εκτιμήσω και τα θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής και τον τρόπο εργασίας της.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τη νέα σύστασή της, η Επιτροπή ουδέποτε εισήγαγε προς 

συζήτηση θέμα διαφάνειας ή ελέγχου συμβάσεων, καταστάσεων, γεγονότων που ήταν 

αποκλειστικά αντικείμενο αντεγκλήσεων και αντιπαράθεσης των δύο μεγάλων κομμάτων.
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Συνέχεια ομιλίας κ. Κωνσταντίνου Λπλιώτη,

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής θα ασκηθούν σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της 

Βουλής και σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Για τα οικονομικά των κομμάτων ασχολείται η Βουλή, ενώ τα κόμματα δεν έχουν τη 

νομική συγκρότηση μίας εταιρίας. Συνήθως οι λογαριασμοί είναι στο όνομα του εκάστοτε 

προέδρου και των πληρεξουσίων του. Εγώ δεν έχω κανένα λογαριασμό και δεν εκπροσωπώ 

I  το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Πρόεδρός του.

Απάντησα με θεσμική και συνταγματική αναφορά και ας απαντήσει ο κ. Μεϊμαράκης 

στο ιδιόχειρο σημείωμα του κ. Λιναρδάτου, προς τον κ. Αλαφούζο, που αναφέρει «...ο 

λογαριασμός μας στο Λονδίνο». Ποιανού είναι ο λογαριασμός; Απαντώ ότι ο λογαριασμός 

είναι στο όνομα της λιβεριανής εταιρίας στη Scotland Bank. Αυτό δεν έχει διαψευστεί ποτέ.

Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης και έχει το δικαίωμα 

να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να καταθέσει τα στοιχεία που έχει.

Ο κ. Παυλόπουλος είπε ότι πρέπει να κατατεθεί η κατασκευαστική σύμβαση και η 

εξειδικευμένη. Αυτό έχει γίνει το 1995, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Έχουμε δε 

απαντήσει σε πολλά ερωτήματα της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα αυτό. Η κυρία 

Παπανδρέου απαντά, όπως και εγώ έχω απαντήσει.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Μεϊμαράκης έχει το

λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Στο σημείο στο οποίο αφέθηκε το συμβατικό κείμενο 

που ισχυρίζεστε ότι είναι σύμβαση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, οι μετέπειτα 

διαδικασίες είναι οι εξής: Να πάει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο Υπουργικό 

Συμβούλιο με εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού, να συμφωνήσει αυτό και στη συνέχεια να 

υπογράψει ο Πρωθυπουργός. Αυτά είναι 4 στάδια, τα οποία επιτρέπουν συνέχιση της 

διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ο τελικός διατάκτης μπορεί να πει «μας κάνεις άλλα 10% 

έκπτωση; Μας δίνεις 2 χρόνια πάνω ή κάτω;» Κατά συνέπεια όχι μόνο δεν υπάρχει σύμβαση, 

αλλά το κείμενο το οποίο ισχυρίζεται για πρώτη φορά ο κ. Λαλιώτης, το αποδέχτηκε μέχρι να 

γίνει σύμβαση και να έλθει στη Βουλή και αυτό θα γινόταν γιατί είναι σύμβαση παραχώρησης, 

έχει άλλα 4 στάδια. Σ’ αυτά έχουμε διαπραγματευτική περίοδο και ταυτόχρονα δεν υπάρχει 

κείμενο για σύγκριση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε για τη 

διευκρίνιση. Δεν θα σταθούμε στο τυπικό θέμα. Γνωρίζουμε ότι οι συμβάσεις που έρχονται 

στη Βουλή κυρώνονται ως έχουν.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Λαλιώτη, η σύμβασή σας πέρασε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε; Δεν ακολουθήσατε αυτά τα στάδια που σας ανέφερα; 

Μην αφήνετε να αιωρούνται λανθασμένες εντυπώσεις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ο κ. Σιούφας έχει το λόγο.
\

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μας καλέσατε με βάση την ημερήσια

διάταξη. Σας θέσαμε δυο ζητήματα.

Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται να συζητήσει αυτό το οποίο ζήτησε ο 

τέως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λαλιώτης, εφόσον εσείς 

ως Πρόεδρος της Επιτροπής κρίνατε ότι αυτό το θέμα μπορεί να έλθει προς συζήτηση στην 

Επιτροπή.

Δεύτεροί, ζητήσαμε με βάση την αρχική πρόταση του κ. Λαλιώτη προς την Επιτροπή 

να συζητηθεί η μελέτη της ΓΙΑΝΚ και από την αρχή ο κ. Παυλόπουλος σας είπε ότι τα μέλη 

της Επιτροπής δεν έχουν τα δυο κείμενα, τη «σύμβαση» της Νέας Δημοκρατίας και τη
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σύμβαση του ΠΑΣΟΚ μαζί με την κατασκευαστική σύμβαση ττου πρέπει να είναι στη διάθεση 

των μελών της Επιτροπής.

Το τρίτο κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα που θέσαμε είναι το εξής: Από την ώρα που 

εσείς ή ο Πρόεδρος της Βουλής θα βάλετε σ’ αυτήν την Επιτροπή αυτού του είδους τα 

ζητήματα μεταξύ των οποίων και τα οικονομικά των κομμάτων, εφεξής μπορούν να έρχονται 

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ανάλογες συμβάσεις και βεβαίως εφόσον συνδέεται 

με τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας κατά τον κ. Λαλιώτη το ζητούμενο θέμα, θα 

εξεταστούν σ’ αυτήν την Επιτροπή και τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Δεν μπορεί εδώ 

και 3 μήνες κυρία Θωμά να κουβεντιάζετε τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας και κανείς να 

μη μιλά για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ.

Παρακολούθησα με εξαιρετική προσοχή την ανάλυση που έκανε η κυρία Κανέλλη και 

ο κ. Ιωαννίδης.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ : Ξεκαθαρίστε κ. Πρόεδρε, το τι θα κάνει η Επιτροπή 

μας. Θα εξετάσει; Είπατε ότι θα ερευνήσουμε από πού προέκυψε η διαφορά. Επομένως, θα 

εξετάσουμε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Είπα ότι δεν θα γίνει κάτι 

τέτοιο; Αλλά δεν είναι εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, κατά το άρθρο 144 του Κ.τ.Β..

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ : Πώς θα γίνει η εξέταση;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Σαν Επιτροπή Θεσμών και 

Διαφάνειας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ : Θα διαβάσω όλα τα κείμενα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Αν θέλετε το κάνετε, αν όχι, 

περιδιαβαίνετε τους δρόμους της Αθήνας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ : Θα βγει κάποιο πόρισμα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Κύριε Μεϊμαράκη, όταν 

συμφωνήσατε στη συζήτηση, αυτά δεν τα σκεφτήκατε;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ : Εμείς ζητούμε να γίνει εξεταστική επιτροπή και να βγει 

πόρισμα που να δείχνει ότι δεν υπήρχε σύμβαση της Νέας Δημοκρατία, ότι ο κ. Λαλιώτης 

ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο, ότι ο λογαριασμός του ΠΑΣΟΚ είναι στο όνομα του κ. Σημίτη 

κ.λπ..

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής) : Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, αν η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει και αίτημα να μεταβληθεί σε 

εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή -  και αυτό προβλέπεται από τον Κ.τ.Β. -  αυτό δεν είναι 

θέμα προς συζήτηση, αυτή τουλάχιστον τη στιγμή. Θα προκύψει από τη διαδικασία της 

έρευνας και της εξέτασης των θεμάτων. Αυτό δεν θα κριθεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 

θα κάνει μια πρόταση, την οποία πρέπει να την προσυπογράψει ένας αριθμός Βουλευτών, να 

τη θέσει στην Ολομέλεια, να γίνει η συζήτηση σ’ αυτή για να βαπτισθεί η Επιτροπή ως 

εξεταστική.

Ο κ. Ιωαννίδης έχει το λόγο.
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(Συνέχεια ομιλίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ)

Ερωτάται η Επιτροπή, ποιοι είναι υπέρ της ένστασης του κ. Ιωαννίδη;

Ένας βουλευτής, ο κ. Ιωαννίδης.

Ερωτάται η Επιτροπή, ποιοι είναι κατά της ένστασης του κ. Ιωαννίδη;

Υπάρχουν 9 βουλευτές που είναι κατά της ένστασης του κ. Ιωαννίδη. Είναι οι κ.κ. 

Ιωάννης Ανθόπουλος, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Μαρία Θωμά, Γεώργιος Θωμάς, 

Φραγκλίνος Παπαδέλλης, Βασίλειος Παπανικόλας, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Άννα 

Μπενάκη -  Ψαρούδα και Προκοπής Παυλόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καταμετρήθηκαν και δύο (2) λευκά ψηφοδέλτια 

(Ευάγγελος Μείμαράκης και Γαρυφαλιά Κανέλλη).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ.

διαφορά στα όσα είπαμε εμείς και ο κ. Λαλιώτης έχει 

μεγάλη σημασία. Εμείς κρίνουμε τη σύμβαση του κ. Λαλιώτη πολιτικά και αναφέραμε στην 

Ολομέλεια γιατί ήταν επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο. Ο κ. Λαλιώτης υποστηρίζει ότι από τη 

σύγκριση που προκύπτει από τη σύμβαση που θα υπογράφαμε εμείς και τη σύμβαση που 

υπέγραψε η σημερινή Κυβέρνηση μια διαφορά 100 δις. Πέρα από αυτό μας ανακοινώνει ότι 

τα λεφτά αυτά πήγαν στα κομματικά γραφεία της Ν.Δ..

Η προκαταρκτική συζήτηση που διεξήγαγε η Ν.Δ. για τη σύμβαση εκείνη την εποχή 

ήταν διαφορετική. Πρέπει επιτέλους να δούμε τι εξετάζει η Επιτροπή μας. Θα εξεταστούν και 

τα οικονομικά των κομμάτων; Εάν όχι οφείλει ο κ. Λαλιώτη^να δηλώσει ότι προκύπτει υόνο 

μια διαφορά λόγω πολιτικής φιλοσοφίας και εποχής. Το ποινικό θέμα που έθεσε πρέπει να 

ξεκαθαριστεί σήμερα. Η όποια οικονομική διαφορά υπήρχε πήγε σε ταμεία ή όχι; Συνδέεται, 

κύριε Πρόεδρε, η πρόταση Λαλιώτη με τα οικονομικά των κομμάτων ή όχι;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Μεϊμαράκη, δεν 

υπάρχει κανένα θέμα. Αν προκύψει οποιοδήποτε μεμπτό στοιχείο για οποιοδήποτε κόυυα ή ( 

για τον κ. Λαλιώτη, τότε θα το εξετάσουμε.


