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    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1ο Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών 

Συμβούλων στην έκθεση 

"PHILOXENIA" στη Θεσσαλονίκη. 

2ο Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

για την εκτέλεση του έργου: 

"Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου 

Δήμου Ωρωπού". 

3ο Εγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού 

προγράμματος εκτελεστέων έργων 

ετους 2012. 

4ο Εγκριση ανάθεσης σύνταξης της 

μελέτης του έργου με τίτλο: 

"Σταθμός μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Ωρωπού", 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

5ο Λήψη νέας απόφασης περί του τρόπου 

εκτέλεσης της προμήθειας και 

εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού 

ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική 

Κοινότητα Αφιδνών.  

6ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: 

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ", με 

κωδικό MIS 349392 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος 

Ανάπτυξη". 

7ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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"ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, 

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", με κωδικό 

MIS 340211 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος 

Ανάπτυξη". 

8ο Αποδοχή ένταξης της πράξης: 

"ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", 

με κωδικό MIS 349391 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον 

- Αειφόρος Ανάπτυξη". 

9ο Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου: "Διαμόρφωση πεζοδρόμου 

φυλακών Ωρωπού". 

10ο Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου:  

 "Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την 

αποχέτευση των ομβρίων". 

11ο Εγκριση παράτασης προθεσμίας 

περάτωσης εργασιών του έργου: 

"Αντικατάσταση - βελτίωση δικτύου 

ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου". 

12ο Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Ανάπλαση οδού Μαρμαρά Νέων 
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Παλατίων Δήμου Ωρωπού". 

13ο Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Αποχέτευση ομβρίων τμήματος Λ. 

Αφιδνών και κατασκευή 

κρασπεδορείθρων  πεζοδρομίων". 

14ο Εγκριση τρόπου εκτέλεσης για την 

"προμήθεια υγρών καυσίμων".  

15ο Εγκριση μελέτης για την "προμήθεια 

ελαστικών για τα οχήματα και 

μηχανήματα του Δήμου". 

16ο Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: 

"Ανάπλαση χώρου του Νεκροταφείου 

Αγίου Νικολάου και κατασκευή 

τοιχίου". 

17ο Παραχώρηση της χρήσης μίας 

αίθουσας και ενός αγροτεμαχίου στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ για τη λειτουργία 

των κοινωνικών δομών "Κοινωνικό 

Φαρμακείο" και "Δημοτικος 

Λαχανόκηπος" στα πλαίσια του 

προγράμματος: "Κοινωνικές Δομές 

αντιμετώπισης της Φτώχειας στους 

Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και 

Ωρωπού". 

18ο Εγκριση 12ης αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 
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19ο Αποδοχή ποσού 33.186,89 ευρώ από 

τους ΚΑΠ έτους 2012 για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

20ο Λήψη απόφασης σχετικά με 

εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εντός 

οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης 

του Δήμου Ωρωπού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθαν ο συνάδελφος ο κ. Λέκκας και ο 

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκάλας, ο κ. Βρούβας. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ενα μικρό ιστορικό για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι όταν ήρθε να 

ψηφίσουμε για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η δική μας παράταξη είχε 

συνεδριάσει μαζί με ένα δικό μας υποψήφιο, τον πρώην Πρόεδρο του 

Λιμενικού Ταμείου, τον κ.  Κασβινιάν. Τότε ο κ. Κασβινιάν ήταν ο άνθρωπος 

που μας είπε: "Επιτέλους, ήρθε η ώρα να γίνει το πολυπόθητο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο". Ηρθαμε, λοιπόν και ψηφίσαμε για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ωρωπού. Ομως, ο κ. Δήμαρχος, με διάφορες δικές του απόψεις, κατόρθωσε, 

αντί για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού, να γυρίσουμε σε Δημοτικό Σκάλας 

Ωρωπού, κάτι που ήμασταν αντίθετοι και θεωρούσαμε ότι δεν είναι σωστό.  

 Παρ'όλα αυτά ο κ. Δήμαρχος, παρ' όλες τις παραινέσεις μας, 

παραιτήθηκαν τα μέλη τα οποία είχαμε εκλέξει μέσα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και μέσα από διαδικασίες, συνέχισε ένα μονόδρομο. Ενα μονόδρομο 

μίας πολιτικής, που πραγματικά είναι περίεργο πάρα πολύ πώς, αν και γιατρός ο 

ίδιος, η πολιτική είναι κομπογιαννίτικη. Δηλαδή χάσαμε, κύριε Δήμαρχε, τη 
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δυνατότητα να έχουμε ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και έχουμε ένα Ταμείο 

στον αέρα. Και όχι μόνο αυτό. την προηγούμενη βδομάδα, στις 5 Νοεμβρίου, 

μέσα σε μισή ώρα - μία ώρα, συνεδρίασε για 63 θέματα και με προϋπολογισμό 

360.000, στο δόγμα του "λεφτά υπάρχουν". Λοιπόν, θα έχετε καταλάβει πάρ 

πολύ καλά, ότι πλέον λεφτά δε θα υπάρχουν για τις ανάγκες του Δήμου μας.  

 Εμείς, λοιπόν, το καταγγέλλουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να 

συνεχιστεί. Ελάτε σε αυτό που πρέπει να κάνετε, σε αυτό που σας λένε όλες οι 

Δημόσιες Υπηρεσίες να  κάνετε, να γυρίσετε πίσω, να κάνετε κανονικά την 

πράξη της παράδοσης - παραλαβής. Σεβαστείτε όσους άλλους έχουν 

υπηρετήσει θεσμούς πριν από εσάς, πραγματικά σεβαστείτε τους, γιατί αυτός ο 

δρόμος είναι πολύ κατηφορικός.  

 Αυτό που πραγματικά θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι πλέον τα έγγραφα 

δεν έχουν φύγει μόνο από μία και δύο Υπηρεσίες. Εχω συγκεκριμένη επιστολή 

από το Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής προς το Γενικό 

Επιθεωρητή, τον κ. Λέανδρο Ρακιντζή. Το ξέρετε πολύ καλά, όμως εσείς 

εμμένετε και όχι μόνο εμμένετε, στο δόγμα του "λεφτά υπάρχουν", 360.000, 

63 θέματα μέσα σε πέντε λεπτά. 

 Θα σας παρακαλέσω, κύριε Δήμαρχε, να τελειώνετε αυτή την ιστορία, 

να σεβαστείτε τους προηγούμενους και να προχωρήσετε κανονικά στις 

διαδικασίες που λέει ο νόμος, γιατί και εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε, γι αυτό 

έχουμε εκλεγεί. Δεν  μπορείτε να το κάνετε μονομελές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Δεν έκλεισα τρία λεπτά. Δεν έχω δικαίωμα 

για τρία λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο είναι ο χρόνος. Τρία έχετε μιλήσει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχω μιλήσει τρία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε. Εχω καταγράψει το χρόνο σας.  

 ----------- 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής, ότι στο χωριό, τον Ωρωπό, υπήρχε μία ταμπέλα 

πληρωμένη από το Σύλλογο του Ωρωπού. Η ταμπέλα έγραφε "Καλώς ήλθατε. 

Εδώ είναι ο Αρχαίος Βυζαντινός Ωρωπός. Την είχαν πληρώσει οι πολίτες του 

Συλλόγου, τα μέλη. Ξαφνικά η ταμπέλα αυτή βρέθηκε δεν ξέρω πού. Θα 

παρακαλέσω πάρα πολύ να τη γυρίσετε στη θέση της. 

 ---------- 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε ένα λεπτό επί προσωπικού. Κάτι που 

τέθηκε την προηγούμενη φορά. Ενα λεπτό μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού; 

ΛΙΤΣΑΣ: Επί προσωπικού, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την προηγούμενη φορά; Θα αστειεύεστε βέβαια. Σας 

παρακαλώ τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ δεν αστειεύομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Λίτσα. Αφήστε τώρα τα προσωπικά. Ο,τι 

θυμάστε εδώ πέρα; Το προηγούμενο Συμβούλιο; Τι είναι αυτά; 

 Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 ------------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα.  

 Σήμερα θα ανοίξω ένα θέμα, το οποίο αποτελεί τριπλό έγκλημα σε 

εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Ενα έγκλημα περιβαλλοντικό, ένα έγκλημα 
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οικονομικό σε βάρος του Δήμου, ένα έγκλημα οικονομικό σε βάρος των 

δημοτών του Ωρωπού. Θα ήθελα, λοιπόν, λίγο την προσοχή σας για μερικά 

λεπτά. Θα αναφερθώ στο νερό, στην ύδρευση και στη συμφωνία με την 

ΕΥΔΑΠ, η οποία διαφημίστηκε ως σωτηρία για τον τρόπο.  

 Ας πάρουμε, όμως, τα γεγονότα από την αρχή για να καταλάβούμε όλοι 

τι θέλω να πω.  

 Πριν από δέκα ημέρες, κάνοντας μία βόλτα στο βουνό, είδα να τρέχει 

μέσα από τα χωράφια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Ακολουθώντας την 

πορεία του νερού, έφτασα στην κεντρική δεξαμενή του πρώην Δήμου 

Ωρωπίων, χωρητικότητας 5.000 κυβικών μέτρων. Το θέαμα ήταν 

απογοητευτικό. Χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού χύνονταν στα χωράφια. Η πόρτα 

και το παράθυρο ανοιχτά για να μπει όποιος θέλει μέσα. Τα χιλιάδες  μέτρα 

κυβικών νερού έβγαιναν από μία τρύπα, η οποία είχε ανοιχτεί στο τοιχίο του 

αντλιοστασίου. Κάποιοι αντί να επιδιορθώσουν τη ζημιά, πίστεψαν ότι είναι 

καλύτερα να σπάσουν το τοιχίο, να ανοίξουν τρύπα και το νερό να φεύγει. Στη 

διάθεση όποιου θέλει βέβαια υπάρχει και βίντεο για αυτά τα πράγματα, μπορεί 

να τα δει. 

 Θα ζητήσω και πάλι την προσοχή σας σε αυτά που θα πω παρακάτω. 

 Το γεγονός αυτό που αντίκρυσα εκείνη την ημέρα με έκανε να ψάξω 

κάποια πράγματα: 

1. Ποια είναι η κατανάλωση νερού στο Δήμο μας, στα νοικοκυριά και  ποια 

η χρέωση. 

2. Πόσα κυβικά μέτρα νερού παίρνουμε από τη Μαυροσουβάλα και μας 

χρεώνει η ΕΥΔΑΠ. 

 Ακούστε, λοιπόν και σημειώστε τα νούμερα. Ο Δήμος Ωρωπού παίρνει 

από τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας 7.756.300 κυβικά μέτρα νερού. Από 
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αυτά 3.746.000 κυβικά μέτρα νερού τιμολογούνται από το Δήμο και 

χρεώνονται στους δημότες. Τα υπόλοιπα 4.010.300 κυβικά μέτρα νερού 

χάνονται στο δρόμο από τη Μαυροσουβάλα προς την κατανάλωση, σε 

διαρροές, σε ζημιές που δε διορθώνονται από εγκληματική αμέλεια της 

δημοτικής αρχής και του Δήμου.  

 Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος: 

1. Το πρώτο αφορά τον πρώην Δήμο Ωρωπίων, ο οποίος παίρνει από τη 

Μαυροσουβάλα 2.747.200 κυβικά μέτρα νερού, τιμολογεί 1.246.000 

κυβικά μέτρα νερού. Χάνονται δηλαδή 1.500.000 κυβικά μέτρα. 

2. Ο πρώην Δήμος Καλάμου παίρνει 2.500.000 κυβικά μέτρα νερού και 

ακούστε: τιμολογεί 500.000 κυβικά. Χάνονται 2.000.000 κυβικά μέτρα 

νερού. 

 Αντιλαμβανόμαστε τώρα όλοι, γιατί στην αρχή μίλησα για έγκλημα 

περιβαλλοντικό και για σπατάλες φυσικών πόρων. Το οικονομικό έγκλημα σε 

βάρος του Δήμου βρίσκεται στο ότι ο Δήμος πληρώνει εκατομμύρια ευρώ στην 

ΕΥΔΑΠ για νερό που δε χρειάζεται. 4.000.000 κυβικά νερού που δε χρειάζεται 

χάνονται. Κανείς δεν ξέρει πού πάνε, αλλά και κανείς από τη δημοτική αρχή δεν 

ενδιαφέρεται να μάθει. Το οικονομικό έγκλημα σε βάρος των δημοτών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, φτάστε στο δια ταύτα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτάκι. Νομίζω ότι λέω ενδιαφέροντα πράγματα και δε 

χάνουμε και τίποτα, αν είναι ένα λεπτό παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Ηδη μιλάτε τέσσερα 

λεπτά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το οικονομικό έγκλημα σε βάρος των δημοτών βρίσκεται στο 

ότι οι δημότες μας πληρώνουν το νερό σε διπλή τιμή από ό,τι θα μπορούσαν 

να το πληρώνουν, αν δεν υπήρχε αυτή η τεράστια σπατάλη των 4.000.000 
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κυβικών, αν δηλαδή η δημοτική αρχή ήταν πιο ικανή και δεν κοίταζε μόνο τις 

δημόσιες σχέσεις. Σκεφτείτε τι οικονομία θα μπορούσε να έχει ο Δήμος 

Ωρωπού μόνο από την εξοικονόμηση νερού. Σκεφτείτε πόσο θα βοηθούσαν τις 

οικογένειες του Δήμου Ωρωπού, αν μειωνόταν η τιμή στο νερό και σκεφτείτε 

κάτι ακόμα, ότι οι γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας θα μπορούσαν να 

εξαντληθούν σε διπλάσιο χρόνο από ό,τι θα εξαντληθούν τώρα με την 

υπεράντληση που γίνεται. 

 Ενα τελευταίο για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Σε μισό λεπτάκι τελειώνω. 

 Θα αναφερθώ και στη λίμνη του Μαραθώνα, που μόνο Μαραθώνας δεν 

είναι εκεί. Το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στο Καπανδρίτι, στο Πολυδένδρι 

και στις Αφίδνες, σε ένα Δήμο όλο. Ενώ σαν Δήμος έχουμε όλα τα άσχημα από 

τη Λίμνη του Μαραθώνα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιουσίες εκεί δεν 

μπορούν να τις αξιοποιήσουν περιμετρικά της Λίμνης για 1,5 χιλιόμετρο, δεν 

έχουμε τα καλά. Και τι εννοώ: Τη Λίμνη την εκμεταλλεύεται η ΕΥΔΑΠ και 

ταυτόχρονα η ΕΥΔΑΠ χρεώνει στις Αφίδνες και στο Καπανδρίτι και στο 

Πολυδένδρι υπέρογκες τιμές: 0,56 το κυβικό. Και ενώ, λοιπόν, η ΕΥΔΑΠ 

εκμεταλλεύεται τη Λίμνη, εκμεταλλεύεται τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας, 

που και τα δύο ειναι στα όρια του Δήμου μας, πουλάει το νερό σε εμάς 

πανάκριβα, κάνοντας αποικιοκρατικές συμφωνίες με τις ευλογίες του Δημάρχου 

μας.  

 Τα συμπεράσματα, λοιπόν, είναι δικά σας, αλλά και των δημοτών του 

Δήμου Ωρωπού για το πώς διαχειρίζεται η δημοτική αρχή τους φυσικούς 

πόρους του Δήμου, για το πώς διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου και για 

το πόσο ανάλγητα στέλνει υπέρογκους λογαριασμούς νερού, ενώ θα 

μπορούσαν να βρίσκονται στο μισό και αυτό συμβαίνει διότι κάποιοι δεν 

μπορούν να πράξουν τα αυτονόητα. Δεν είναι ικανοί να πράξουν τα αυτονόητα. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. Ας είστε στις ανακοινώσεις 

λιγάκι πιο περιεκτικός. Δε χρειάζονται τόσα πολλά. 

 ---------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλησπέρα από εμένα. 

 Θα αρχίσω και εγώ από το νερό, επειδή το τελείωσε ο συνάδελφος.  

 Σήμερα επικοινώνησα εδώ με την Οικονομική Υπηρεσία, γιατί μου είχαν 

θέσει κάποιο ζήτημα από το Δήμο Ωρωπίων, όσον αφορά τους λογαριασμούς. 

Εχουν έρθει μαζεμένοι α' και β' εξαμήνου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι στο να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Η 

απάντηση ήταν ότι στάλθηκαν μαζί για να υπάρξει μία οικονομία στα δελτία 

αποστολής. Δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύει αυτό. Πάντως οι δημότες δεν 

μπορούν να πληρώσουν δύο λογαριασμούς μαζί και φαίνεται ότι δεν το 

σκεφτήκαμε ότι οι άνθρωποι σήμερα με τις οικονομικές συνθήκες που ζούμε, 

είναι αδύνατον να πληρώνουν δύο - δύο τους λογαριασμούς. Το πρώτο είναι 

αυτό. Το δεύτερο. Δεν ξέρω και μπορείτε να μου απαντήσετε, αν ισχύει αυτή η 

δικαιολογία.  

 ----------- 

 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αν υπάρχει κάποιος φορέας του Δήμου, ο οποίος θα αναλάβει την 

υλοποίηση των προνοιακών επιδομάτων που είχε μέχρι τώρα η Νομαρχία. Αν 

υπάρχει μέριμνα από τη δημοτική αρχή για τη διαδικασία που χρειάζεται για τη 

χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, δηλαδή βιβλιάρια 

υγείας, επιδοτήσεις σε ΑΜΕΑ και ανασφαλίστους, ώστε να δημιουργηθούν και 

οι κατάλληλοι κωδικοί και οι λογαριασμοί στο νέο προϋπολογισμό που πρέπει 

να ισχύσει από την καινούρια χρονιά. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα. 

 Στην αίθουσα προσήλθαν οι συνάδελφοι: ο κ. Ηλιάσκος, ο κ. 

Βουλκανιώτης, ο κ. Φοργιάρης, ο κ. Ζαχαρίας και ο κ. Ανυφαντής. 

 ------------ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα ξεκινήσω ευχόμενος καλό υπόλοιπο της 

θητείας, μια και σήμερα κλείνετε δύο χρόνια ακριβώς από την περιλάληστη 

νίκη σας, πριν δύο χρόνια ακριβώς, αλλά θα το ξεπεράσουμε αυτό. Η μνήμη 

πονάει, το ξέρω, αλλά τι να κάνω; Να μην το θυμάμαι; 

 Κύριε Πέππα, επειδή θα περίμενα από εσάς τα γλυκά, προνόησα και σας 

έφερα μία τούρτα με δύο κεράκια, ευχόμενος, κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν 

μπορούν να το δουν οι συνάδελφοι, σεμνά και ταπεινά, χρόνια καλά, αν και 

πολλοί από εμάς δεν το βλέπουμε.  Η τούρτα είναι συμβολική. Είναι 

σοκολατίνα χρώματος μαύρου για εμάς τους υπόλοιπους, γλυκιά για εσάς, αλλά 

έχει και σταφυλάκι με κουκούτσι μέσα. Προσέξτε. 

 Τα κεράκια, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω 

ένα μεγάλο ευχαριστώ κατ' αρχά στον Τσάκωνα. Να ευχηθώ σε όλους εσάς 

υγεία, χαρά, ευτυχία, σε εσάς και στην οικογένεια σας. Δε νομίζω ότι στη ζωή 

μου έχω περάσει πιο πολλά πράγματα σε τόσο χρόνο, αυτη τη διετία. Θέλω να 

πω ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη, με αλήθεια, με άγχος, με κόπο. Σας 

ευχαριστώ όλους, μειοψηφία πρώτα και συμπολίτευση μετά, για κάθε ενέργεια 

που κάνετε, η οποία αποδεικνύει, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε 

όλοι μας, να βοηθήσουμε αυτό τον τόπο να πάει καλά. 
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 Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, με υγεία πρώτα από όλα και τα 

υπόλοιπα θα παλεύουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να παλεύουμε για το καλό του 

τόπου μας όλοι μας από κάθε θέση. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δήμαρχε, για το σεμνά και ταπεινά δε μας είπες τίποτα. 

 -------------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Εχετε άλλη ανακοίνωση; Ορίστε, κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μετά τις ευχές, να κάνκω και μία επισήμανση, κύριε Δήμαρχε. 

 Σύμφωνα, λοιπόν, όπως αναφερθήκατε και εσείς για το εμσοπρόθεσμο 

νέο μνημόνιο, πείτε το όπως θέλετε, υπάρχουν δύο παράγραφοι, η 

υποπαράγραφος γ5 σελίδα 16, που αφορά τις ρυθμίσεις σε θέματα 

δανειοδοτήσεων, δανείων των Δήμων και εκεί θα πρέπει να λάβετε πρόνοια, 

κύριε Δήμαρχε, για να εκμεταλλευθούμε αυτή τη θετική διάταξη, διότι η 

παρακάτω υποπαράγραφος, η στ3, στην υποπαράγραφο στ3 ορίζεται και 

θεμελιώνεται το λεγόμενο παρατηρητήριο. Είναι στη σελίδα 45.  

 Το παρατηρητήριο είναι ο μεγάλος αδελφός των ΟΤΑ, εκεί που θα 

βγαίνουν οι ακτινογραφίες και οι αξονικές και μαγνητικές ακτινογραφίες του 

κάθε Δήμου και σαν γιατρός που είστε  κάθε μήνα καταλαβαίνετε ότι θα είναι 

πλήρως αναλυτική και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε να τεθούμε υπό τις 

διατάξεις του παρατηρητηρίου που τι σημαίνει αυτό για τους δημότες; Σημαίνει 

επιβαρύνσεις, αυτόματες επιβαρύνσεις, με αύξηση των δημοτικών τελών, 

ακόμα και του δημοτικού φόρου, μέχρι και δέκα φορές, όχι 10%, μέχρι και 

δέκα φορές και αυτό αυτόματα, παρά τη θέληση, όχι του Δημοτικού 

Συμβουλίου μόνο, αλλά και του ιδίου του Δημάρχου.  

 Γι αυτό, κύριε Δήμαρχε, από τώρα σας εφιστούμε την προσοχή, όπως 

εδώ και δύο χρόνια, σε πολύ σημαντικά ζητήματα, έχουμε εφιστήσει την 

προσοχή και όπως την τελευταία φορά, το Σεπτέμβριο σας είπαμε "προσέξτε 
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τις δαπάνες" και η παράταξη μας επανειλημμένα έχει μιλήσει προσέξτε τα 

πανηγύρια και τις δαπάνες που κάνουμε το καλοκαίρι, διότι ο τζίτζικας το 

χειμώνα θα χρειαστεί χρήματα και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ο πρώτος 

χειμώνας που θα χρειαστούμε τόσα χρόνιατα που αμφιβάλλω, κύριε Δήμαρχε, 

αν έχουμε τις πλάτες να αντέξουμε αυτά τα βάρη, αυτά τα οικονομικά βάρη. 

 Κλείνω, κύριε Δήμαρχε, με την προτροπή, καλά θα κάνετε να 

συνεννοηθείτε με τους άλλους Δημάρχους, όπως είπατε, απόψε, αν προλάβετε 

να πάτε ή τις επόμενες ημέρες, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή και από εσάς τον 

ίδιο. Θέλει καθημερινή στιγμή με στιγμή. Δεν πρέπει να χάνετε λεπτό από τα 

μάτια σας τη διαδικασία των εξόδων του Δήμου, διότι δεν είναι μόνο το ταμείο, 

κύριε Δήμαρχε, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές στο  Συμβούλιο. Είναι και τι 

χρωστάει ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε,  κύριε Τσάκωνα. Καλό ήταν πρώτα να λέγατε 

αυτά και  μετά να φέρνατε την τούρτα, γιατί τώρα αγχώνετε το Δήμαρχο. 

 Ο κ. Χασιώτης έχει το λόγο. 

 ----------- 

 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις, 

 η μία πάρα πολύ σημαντική. Αλλά επιτρέψτε μου. Δε θέλω να σχολιάζω ούτε 

συμπεριφορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε Δημ. Συμβούλους. Θέλω να 

βάζουμε τη θέση μας στο Δ.Σ., κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος να 

διαφωνεί, να μένει στα πρακτικά, να ακούει και ο κόσμος, αλλά δεν ξέρω, 

συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε και όλοι μαζί της μεγάλης οικογενείας που 

πανηγυρίζετε για τα δύο χρόνια, με ευεξία και μεγάλη χαρά, δηλαδή ο κόσμος 

που σας βλέπει, τι θα λέει γι αυτά που διαδραματίζονται σε αυτή την αίθουσα; 

Με συγχωρείτε πολύ τώρα. Ολα ευχάριστα και όλα ωραία, δύο χρόνια και 
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βαράτε παλαμάκια. Εγώ πρώτη φορά έχω δει εδώ μέσα τέτοιο πράγμα. Εχουμε 

δει σουβλάκια να τρώτε έξω, εντάξει,α αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά. Και 

να σας πω κάτι; Παλαμάκια βαρέσατε σήμερα για τα δύο χρόνια που κλείσατε. 

Και να σας πω κάτι; Στα δύο χρόνια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απευθύνεστε στους συναδέλφους, κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Στα δύο χρόνια που πανηγυρίζετε...  

 Με συγχωρείτε, κύριε Φοργιαρη, να ακούσετε. Μία φορά δε σας έχω 

διακόψει. Σας παρακαλώ πολύ. Μία φορά δε σας έχω διακόψει. 

 Στα δύο χρόνια που πανηγυρίζετε δηλαδή. Αλλα πράγματα ήθελα να πω. 

Πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις;  

-Αύξηση φόρων - τελών. 

Επιγραμματικά 

-Παιδικοί σταθμοί: αύξηση τροφείων. 

-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: ξεπούλημα με επιχειρηματικό τρόπο. 

-1.000.000 ευρώ παραπάνω το έργο στον Αυλώνα.  

-Ενα σωρό απευθείας αναθέσεις. 

-Εργαζόμενοι στη ΜΗΚΥΟ 500 ευρώ το μήνα. 

-Τοπικά σύμφωνα για την απασχόληση: 300 ευρώ το μήνα εργαζόμενοι. 

-Απολύσεις εργαζομένων ένα σωρό στο Δήμο. 

-Και οι μαθητές ακόμα στο δρόμο είναι, γιατί δεν έχουν τη μεταφορά.  

 Και έρχεστε εδώ και τι κάνετε; Κόβετε τούρτες; Μιλάτε σοβαρά;  

 Επιτρέψτε μου.  

(παρέμβαση) 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως. 

(παρέμβαση) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πολύ ωραία.  

 ----------- 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και επιτρέψτε μου, έχω να κάνω και μία πολύ σοβαρή 

καταγγελία, κύριε Πρόεδρε. Αυτό τον καιρό, με το μεσοπρόθεσμο, γίνονται ένα 

σωρό περικοπές στην τοπική διοίκηση. Αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος και 

πραγματικά η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι πραγματικά πολύ δύσκολη 

και δύσκολη για τον κόσμο. Προχθές είχαν κινητοποιήσεις οι δάσκαλοι, οι 

νηπιαγωγοί κ.ο.κ. Γιατί; Γιατί με τα 700 ευρώ οι συμβασιούχοι που είναι, τους 

διώχνουν κιόλας. 

 Κατεγράφη ένα περιστατικό στο Νηπιαγωγείο του Μαρκοπούλου, όπου 

καθηγήτρια η οποία  ήταν σε στάση εργασίας, μία ημέρα πριν το είχε 

ανακοινώσει στους γονείς, τραμπουκίστηκε, απειλήθηκε με ΕΔΕ από τον 

Πρόεδρο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: ... ότι αν απεργήσει, αν πάει σε στάση εργασίας, θα την 

καταγγείλει με  ΕΔΕ. Εμείς καταγγέλλουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτού 

του είδους τις  συμπεριφορές. Κάποιοι θέλουν τον κόσμο να μη διεκδικεί ψωμί 

για τον εαυτό του και τα παιδιά του, κάποιοι θέλουν να ζει ο κόσμος 

υποταγμένος. Εμείς  το βάζουμε και εδώ πέρα και το καταγγέλλούμε για να 

κοπεί η φόρα σε κάποιους, οι οποίοι νομίζουν ότι όλα έχουν γίνει ρινγκ και 

αρένα. Και βεβαίως και οι γονείς το καταδικάσανε και μπροστά τους θα μας 

βλέπουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Χασιώτη. 
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 Η κα Στεργίου έχει το λόγο. 

 -------------- 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ να συνεχίσω το προηγούμενο του συνάδελφου και να πω 

ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και όχι μόνο τι 

γίνεται στην κοινωνία, τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

 Ο Δήμαρχος μας είπε σήμερα ότι θα φύγει σε λίγο,να πάει σε μία 

σύσκεψη που γίνεται στα Μεσόγεια. Κύριε Δήμαρχε, θα έπρεπε, με το που 

ήρθατε σήμερα εδώ, να είχατε φέρει πρώτο θέμα την κατάσταση που θα γίνει 

από εδώ και πέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επρεπε να έρθετε εδώ και να μας 

πείτε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση και όταν εμείς 

λέγαμε και εσείς πανηγυρίζατε ότι ο μεγάλος Δήμος, ο "Καλλικράτης" και όλοι 

λέγαμε ότι ο "Καλλικράτης" είναι το μνημόνιο στην τοπική αυτοδιοίκηση και ότι 

θα βάλουν χέρι στην τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι  λέγανε ότι εδώ θα κάνουμε τη 

μεγάλη επανάσταση στη διοίκηση. Αυτά, λοιπόν, που λέγαμε γίνονται. 

 Εγώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα κατ' αρχήν. Με βάση, λοιπόν, αυτό το 

μεσοπρόθεσμο, το οποίο από τις 13 του μήνα αρχίζει να εφαρμόζεται, έχει 

έρθει στους Δήμους έγγραφο από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο 

ζητάει να του δοθούν τα ονόματα αυτών που θα μπουν σε διαθεσιμότητα και 

που θα απολυθούν, δηλαδή με κατάργηση οργανικών θέσεων και ειδικοτήτων. 

Θέλουμε, λοιπόν, μία απάντηση, αν ο Δήμος μας έχει απαντήσει και για ποιες 

περιπτώσεις και ποιοι θα είναι αυτοί που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ή θα  

απολυθούν. 

 ------------- 

 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 29η 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  23 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι ότι έχω ετοιμάσει ένα 

ψήφισμα, το οποίο θα ήθελα να σας το διαβάσω και από εκεί και πέρα, αν 

επιθυμεί το Σώμα, να το... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αλλο λέω. Είναι γενικό. 

 Ψήφισμα που προτείνω να πάρουμε: 

1. Οι προβλέψεις τόσο του κρατικού προϋπολογισμού όσο και του 

μεσοπρόθεσμου 2013 - 2016, για τα νέα μέτρα και τις νέες περικοπές 

στις αποδόσεις στους Δήμους, εγείρουν θέμα πολιτικής ηθικής τάξης, 

καθώς υπήρξε εκ μέρους της κυβέρνησης δέσμευση για τη στήριξη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου οι Δήμοι να είναι σε θέση να 

συμβάλουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης 

και στη λειτουργία των ίδιων των πόλεων. 

2. Τα νέα μέτρα και οι περικοπές οδηγούν τους Δήμους της χώρας με 

μαθηματική ακρίβεια σε στάση πληρωμών, σε αδυναμία λειτουργιας των 

Υπηρεσιών τους και κατ' επέκταση σε κατάρρευση του κοινωνικού 

κράτους που μέχρι σήμερα επιβιώνει και λειτουργεί αποκλειστικά μέσω 

των κοινωνικών δομών των Δήμων και εν τέλει σε κατάρρευση του 

ιδίου του θεσμού. 

3. Επιπλέον, με τα νέα μέτρα, παραβιάζονται κατάφορα τόσο το Σύνταγμα 

όσο και οι νόμοι που διέπουν το αυτοδιοίκητο του θεσμού και την 

οικονομική λειτουργία των Δήμων. 

4. Προβλέπονται νέες περικοπές, οι οποίες προστίθενται στις ήδη τεράστιες 

μειώσεις κατά 60% που έχουν υποστεί τα έσοδα των Δήμων την 

τελευταία τριετάι. 
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5. Αφαιρείται 1,7 δις από τους Δήμους στον προϋπολογισμό του 2013, 

σύμφωνα πάντα με τα θεσμοθετημένα έσοδα, όπως φαίνεται στους 

πίνακες που έχω και εγώ και μπορώ να σας τα δώσω. Σύμφωνα με αυτό, 

οι Δήμοι θα πρέπει να λάβουν 1,732 δις επιπλέον από τον 

προϋπολογισμό του 2013, καθώς, όπως απορρέει από τον "Καλλικράτη", 

δικαιούνται 4,087 δις ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει 

2,355 δις ευρώ.  

 Με βάση, λοιπόν, αυτό, το ότι είναι το μεσοπρόθεσμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κυρία Στεργίου, σας παρακαλώ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: ... και αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν την προηγούμενη βδομάδα 

είναι ταφόπλακα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει ο Δήμος μας να 

αντιδράσει. Δε θα περιμένουμε, κύριε Δήμαρχε, όπως και την άλλη φορά με 

τους μαθητές, έπρεπε να πάρουν οι άλλοι την πρωτοβουλία για να βγούμε 

μπροστά; Εμείς, λοιπόν, εδώ θα πρέπει πρώτα να σηκώσουμε τη σημαία και τη 

σημαία αυτή πρέπει να τη σηκώσουμε,  έχοντας υπόψη μας το τι θα δούμε 

μπροστά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε,  κυρία Στεργίου.  

 --------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δέδες έχει το λόγο. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε ζητήσει και εσείς; Εχει γίνει ένα λάθος. 

 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. 

 Και εγώ σήμερα δε θα ήθελα να κάνω κάποια καταγγελία. Εχω να κάνω, 

όμως, μία πρόταση στο Δ.Σ. Η πρόταση έχει να κάνει με το νόμο "Καλλικράτη". 
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 Κύριε Οικονομάκο, σύμφωνα με το άρθρο 282 του 3852/2010, τον 

"Καλλικράτη" δηλαδή, στο σημείο 6 αναφέρεται το εξής: 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώμη 

του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογραφεί 

ως αυτοτελής να αποτελέσει Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα. 

 Σύμφωνα και με την απόφαση τη δική μας, την 5/2011, την απόφαση 

του Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού, έχουμε ομόφωνα εγκρίνει το φύλλο αυτοτελών 

οικισμών του Δήμου Ωρωπού για την απογραφή του 2011.  

 Η ανακοίνωση μου, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τον οικισμό 

Χαλκουτσίου. Ολοι γνωρίζουμε τις προσπάθειες που είχαν κάνει τότε οι 

Κοινοτάρχες, αλλά και οι κάτοικοι του Χαλκουτσίου για να αποτελέσουν τη δική 

τους Κοινότητα. Μας δίνεται τώρα η δυνατότητα, μέσω του "Καλλικράτη", 

αυτό το χωριό να έχει τη δική του Δημοτική Κοινότητα πλέον, γιατί είναι και 

πάνω από 2.000 κατοίκους, από όσο γνωρίζω. Μία έρευνα που έκανα εγώ και 

μίλησα με κόσμο εκεί, το δέχονται με μεγάλη ευχαρίστηση, το θέλουν και καλό 

είναι για να προλάβουμε και στις εκλογές του 2014, να γίνουν σύντομα και 

γρήγορες ενέργειες από τη δημοτική αρχή και από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

ώστε να πάρουμε την απόφαση του Υπουργού και να αποτελέσει πλέον το 

Χαλκούτσι αυτόνομη Δημοτική Κοινότητα, όπως είναι και οι άλλες Δημοτικές 

Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Ρούσση. 

 --------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δέδες έχει το λόγο. 

(παρέμβαση) 
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 Ο κύριος Βελτανιώτης δεν ήταν στη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

 Ορίστε, κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. 

 Και η δική μου ανακοίνωση έχει να κάνει με τα οικονομικά, αλλά όχι με 

αφετηρία το μεσοπρόθεσμο, με αφετηρία το ταμείο του Δήμου και τα 

λεγόμενα του Δημάρχου. 

 Σε προηγούμενη μου ανακοίνωση, είχα ζητήσει, κύριε Δήμαρχε, να μας 

ενημερώσετε πώς ξεχρεώσατε το Δήμο, όπως λέγατε το καλοκαίρι στις 

εκδηλώσεις που γίνονταν, ξεχνώντας βέβαια την  απογραφή που εμείς είχαμε 

καταγγείλει σαν εικονική, σαν πλασματική. Τώρα, όμως, μετά από αυτά τα 

πανηγύρια, μαθαίνουμε ότι σταματάνε κάποιες πληρωμές προμηθευτών. 

Μπορείτε τελικά να μας ενημερώσετε υπεύθυνα τι ισχύει στο Δήμο; Είμαστε 

ξεχρεωμένοι και έχουμε το ταμείο αυτό που παρουσιάστηκε ή δεν είμαστε 

ξεχρεωμένοι, είμαστε χρεωμένοι και δεν έχουμε τη δυνατότητα να 

πληρώσουμε προμηθευτές και εργολάβους, οι οποίοι έχουν εκτελέσει τα έργα 

πολλά χρόνια πριν.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη. 

 --------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Καλησπέρα σας. 

 Θα επανέλθω σε μία παλαιότερη ανακοίνωση μου, η οποία αφορά τα 

Τοπικά Συμβούλια.  

 Ορμώμενος από τις τελευταίες εξελίξεις, παρατηρώ ότι η απαξίωση τους 

συνεχίζεται. Δε λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και 
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αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε προ μεγάλης εκπλήξεως και βλέπουμε - 

παράδειγμα - στο Τοπικό Συμβούλιο του Καλάμου έχουμε αμφιβολία για το πώς 

λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εχω στα χέρια μου μία τοπική εφημερίδα, η οποία 

τεχνηέντως έγινε προσπάθεια  να αποκρυβεί. Εφτασε όμως στα χέρια μου, 

όπως βλέπετε, με αυτή εδώ τη μορφή και ζητάει να επέμβει ο Εισαγγελέας. 

(παρέμβαση) 

 Κύριε Φοργιάρη, μη με διακόπτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ.  Κύριε Φοργιάρη, αφήστε να ολοκληρώσει 

ο κ. Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Για ποιο λόγο, ρωτώ, έχετε αυτή την αντιμετώπιση στα Τοπικά 

Συμβούλια; Είναι η φωνή της περιοχής, είναι η φωνή των χωριών, είναι η 

φωνή των ανθρώπων που πρέπει να ακουστεί. Αν και έχουν συμβουλευτικό 

χαρακτήρα οι αποφάσεις τους, δεν μπορούμε να τις αγνοούμε. Ξέρετε πόσες 

αποφάσεις έχουν ληφθεί στον Κάλαμο και δεν τις έχετε λάβει υπόψη; Για ποιο 

λόγο; Υπάρχει κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα;  

(παρέμβαση) 

 Κύριε Φοργιάρη, μη με ξαναδιακόψετε. 

 Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. 

Εμποδίζετε τη διαδικασία, κύριε Φοργιάρη. 

ΔΕΔΕΣ: Μεταφέρθηκε την περασμένη βδομάδα το ΚΕΠ, κατόπιν οδηγίας του 

Υπ. Εσωτερικών και σαφής απόφαση δεν υπάρχει και ερωτώ: Ποιος πήρε την 

απόφαση να μεταφερθεί το ΚΕΠ στο χώρο συνεδριάσεων του Τοπικού 

Συμβουλίου Καλάμου; Υπάρχει κάποιος να απαντήσει; Δεν υπάρχει κάποιος να 

απαντήσει. Δεν μπορεί να διοικείται ένας πρώην Δήμος σαν τον Κάλαμο από το 
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Οραμα Δημιουργίας, που μάλλον του έμεινε το όραμα και χάθηκε η δημιουργία, 

γιατί οράματα είναι καλό να έχεις, αλλά θα πρέπει να δημιουργείς κιόλας. 

 ----------- 

ΔΕΔΕΣ: Και κάτι τελευταίο, πολύ σημαντικό.  

 Οι πολιτιστικοί σύλλογοι επιτελούν θεάρεστο έργο, κατά τη γνώμη μου 

και βλέπω τον τελευταίο καιρό, ότι μέσω της ΚΕΔΩ προσπαθείτε να 

υποκαταστήσετε τους πολιτιστικούς συλλόγους.  

(παρέμβαση) 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, έχω δίκιο και μη με ξαναδιακόψετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Φοργιάρη.  

ΔΕΔΕΣ: Μη με ξαναδιακόψετε, κύριε Φοργιάρη. Δε σέβεστε το συνάδελφο. 

Λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Φοργιάρη.  

ΔΕΔΕΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Δέδε, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. 

ΔΕΔΕΣ: Είστε κατώτερος των περιστάσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Δέδε, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Κύριε Φοργιάρη. 

ΔΕΔΕΣ: Οσο με διακόπτετε, τόσο θα σας το λέω.  

 Επίσης και ο κ. Πρόεδρος που δε με αφήνει να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κάνέτε λάθος, κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Για ποιο λόγο όταν επιχορηγείται ένας πολιτιστικός σύλλογος και με 

πόνο ανθρώπων δημιουργεί πέντε προγράμματα... 

(παρέμβαση) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ, θα έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: ... να βοηθήσει τον κόσμο, με ποιο δικαίωμα προσπαθείτε να τα 

υποκαταστήσετε;  

(παρέμβαση) 

ΔΕΔΕΣ: Οσο και να θέλετε, δε θα με φιμώσετε.  Είστε κατώτερος των 

περιστάσεων. Είστε κατώτερος των περιστάσεων. Δυστυχώς αυτοί είστε. Είστε 

κατώτερος των περιστάσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Δέδε, αφήστε τους χαρακτηρισμούς επανειλημμένως. Το 

ποιος είναι κατώτερος και ποιος είναι ανώτερος, το κρίνει ο κόσμος. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα με σαφήνεια να δώσω αυτά που ήθελα 

να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καλά τα είπατε, θα έχετε και τις απαντήσεις σας.  

ΔΕΔΕΣ: Με διέκοπτε όμως συνέχεια  και δε με προστατεύσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σας προστάτευσα και χρόνο πήρατε περισσότερο.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Φοργιάρη, θα έχετε το λόγο μετά.  Κύριε Φοργιάρη, τώρα 

είναι διαδικασία αυτή; Θα έχετε το λόγο, θα σας δώσω να μιλήσετε.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ. Αφήστε να προχωρήσει η 

διαδικασία. 

 Κύριε Λίτσα.  

 Ο κ. Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

(παρέμβαση) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Φοργιάρη, δε με βοηθάτε έτσι. 

Διευκολύνεται κάποιος που δε θέλει να προχωράει η διαδικασία. Σας παρακαλώ, 

επιτέλους. Θα πάρετε το λόγο, θα δώσετε  απάντηση, κύριε Φοργιάρη. 

 ----------- 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου) 

 ----------- 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β.: (εκτός μικροφώνου) 

 .... θα είναι πολύ αξιοποιήσιμη υπόθεση για το Δήμο μας και για την 

περιοχή μας και σε πολλά άλλα επίπεδα. Πέρα από τα οικολογικά και τα 

περιβαλλοντικά, μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά, μπορεί να αξιοποιηθεί  ως 

τόπος επισκέψεως και τόπος ανάδειξης της φυσικής ιστορίας του τόπου. Υπό 

αυτή, λοιπόν, την έννοια φέρνω στο Δ.Σ. το ζήτημα αυτό. Να προταθεί, 

λοιπόν, στο Υπουργείο να μπει και ο Ωρωπός. Το κάνω εγώ σαν Βουλευτής, 

αλλά άλλη αξία έχει βέβαια να έρθει και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δημοτικές 

παρατάξεις να εισηγηθούν το αυτό και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε 

Δήμαρχε. Την επόμενη βδομάδα πρέπει αυτή η πρόταση να έχει πάει στον 

Οργανισμό Αθήνας και στο Υπουργείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

 Ορίστε, κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Επειδή το θέμα δεν το ξέρω και εγώ τώρα από εσένα το ακούω... 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β.: Συγχώνευση των  φορέων διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών.  Εμείς στην Αττική είχαμε δύο: το Σχινιά και την Πάρνηθα. Αυτά 

γίνονται οι διοικήσεις μία διοίκηση, ένας φορέας που θα πιάνει αυτές τις δύο 

περιοχές. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με ποια διαδικασία πρέπει να το κάνουμε, Βασίλη, όμως; Εμείς 

δεν το ξέρουμε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β.: Εμείς πρέπει να στείλουμε μία επιστολή, ένα ψήφισμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου να ζητάει να ενταχθεί μέσα και ο υγρότοπος του 

Ωρωπού, γιατί εγώ έβαλα το θέμα των Μεγάρων, αλλά πρέπει κάθε Δημοτικό 

Συμβούλιο να πει... 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εμείς ήδη για το κομμάτι αυτό το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένος 

βιότοπος, αλλά είναι δέσμευση και του ΥΠΕΚΑ και του Οργανισμού της Αθήνας 

να το συμπεριλάβει σαν απόλυτα προστατευόμενη περιοχή στο ΓΠΣ του 

Ωρωπού, εμείς έχουμε αναθέασει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και 

τα αρχιτεκτονικά για τη μελέτη αυτή την περιβόητη της προστασίας και 

ανάδειξης του βιότοπου, αλλά επειδή ακόμα το ΓΠΣ δεν το έχουμε τελειώσει 

και με τα προβλήματα και του Οργανισμού και τα δικά μας, τώρα να μην τα 

αναφέρω, είναι λεπτομέρειες αυτές, ουσιαστικά και θεσμικά δεν το έχουμε 

κατοχυρώσει και αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί εγώ αυτό τώρα  από εσένα το 

ακούω και πρέπει να ξέρουμε τη διαδικασία να το κάνουμε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β.: Πρέπει να ενημερώσω το Σώμα, ότι έκανα παρέμβαση στην 

κα Μπάτσου, που είναι η Πρόεδρος του Οργανισμού Αθήνας και της έθεσα το 

θέμα του Ωρωπού και του υγρότοπου. Αυτό, όμως, προσέξτε να δείτε, η 

χωροθέτηση του υγρότοπου δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι 

μελετών κλπ. Ομως, για λόγους σκοπιμότητας και λόγους αξίας, πρέπει να γίνει 

μία αναφορά, ότι εμείς... (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε και ο κ. Μπατζάκας.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καλύβας.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
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 Το πρώτο που θέλω να ανακοινώσω είναι προς το φίλο μου τον κ. 

Τσάκωνα. Συγχαρητήρια, κύριε Τσάκωνα, για το χιούμορ σας. Ηταν ευχάριστο 

το δίλεπτο, που μας προσφέρατε λίγο γέλιο, έστω και αν μερικοί δεν το 

καταλαβαίνουν. 

 ------------ 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Η δεύτερη ανακοίνωση μου. Πριν κάποιους μήνες, είχαν έρθει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής Μετόχι Μηλεσίου. Είχαν 

μαζέψει υπογραφές και ζητούσαν να επισκευαστεί ο δρόμος από τον οποίο 

περνούσε ο αγωγός της ύδρευσης του πρώην Δήμου Ωρωπίων. Επισκέφθηκα 

την προηγούμενη βδομάδα την περιοχή και διεπίστωσα ότι όχι μόνο δεν έχει 

φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά έχει σπάσει ο καινούριος αγωγός ύδρευσης εδώ και 50 

ημέρες, όπως μου είπαν και η ζημιά δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. 

Εκατοντάδες κυβικά νερού χάνονται και μία τεράστια λακούβα, με βάθος 

περίπου 1,5 μέτρου, διακοσμεί το δρόμο. Πιο πάνω ο δρόμος έχει ξηλωθεί 

εντελώς από άλλες ζημιές που επιδιορθώθηκαν, αλλά οι λακούβες παρέμειναν 

και ήρθαν οι βροχές να αποτελειώσουν το δρόμο, με συνέπεια, όταν βρέχει, 

ακόμα και 4Χ4 δεν μπορεί να περάσει εύκολα.  

 Κοιτάζοντας δεξιά  και αριστερά, θα δεις μπαζωμένο δάσος, κομένα 

δέντρα και πεύκα πεσμένα. Τα μπάζα αυτά είναι σπασμένη άσφαλτος και τρία 

άλφα, τα οποία δεν ξέρουμε ποιος τα άφησε εκεί και γιατί δεν 

απομακρύνθηκαν. Μήπως για να κρύψουν τα πεύκα που  

έκοψαν ή γιατί δεν είχαν πού να τα πάνε;  

 Οποια και αν είναι η απάντηση, οφείλετε,  κύριε Δήμαρχε, να δώσετε 

λύση και να καλέσετε τον εργολάβο να αποκαταστήει τη ζημιά και το 

οδόστρωμα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Καλύβα. 

 Ο κ. Βλάχος έχει το λόγο. 

 ------------ 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κατ' αρχήν θα ήθελα να απαντήσω σε ένα θέμα που έθεσε ο Κώστας ο 

Δέδες για τη μεταφορά του ΚΕΠ.  

 Η μεταφορά του ΚΕΠ έχει αποφασιστεί και από την Τεχνική Υπηρεσία να 

πάει στο συγκεκριμένο χώρο. Μεταφέρθηκε την προηγούμενη βδομάδα με 

κόστος μηδενικό στο Δήμο, με τη βοήθεια  των ανθρώπων που εργάζονται εκεί 

πέρα. Θέλω να πω, όμως και κάτι άλλο. Οι χώροι που υπάρχουν σε κάποια 

Δημοτική Κοινότητα δεν είναι χώροι του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου ή 

οποιωνδήποτε άλλων. Είναι χώροι των Υπηρεσιών. Πρώτα στεγάζονται οι 

Υπηρεσίες σε ένα Δήμο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. 

 Οσον αφορά το Τοπικό, θα έχει χώρο να συνεδριάσει μέσα στον 

υπάρχοντα πρώην χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Καλάμου. Δεν είναι 

δυνατόν να περιμένουμε από κάποια δουλειά που κάναμε, στην οποία 

εξοικονομήσαμε χρήματα για το Δήμο, κάναμε τη μεταφορά με μηδενικό 

κόστος, αντί να μας πει κάποιος "μπράβο, ρε παιδιά, καλά κάνατε", να μας τη 

λένε και από πάνω. 

 Από εκεί και πέρα, για διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν το Τοπικό 

του Καλάμου, καλό θα ήταν να ρωτήσετε το Τοπικό του Καλάμου. Δε θα το 

αντιπροσωπεύσω εγώ εδώ.  

 Οσον αφορά περί ήρθαν εφημερίδες, μυστικά και τέτοια πράγματα, 

ειλικρινά ορισμένα πράγματα με κάνουν και γελάω. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βλάχο. 

 Ο κ. Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

 ----------- 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Ηθελα να κάνω τέσσερις ανακοινώσεις: 

 Πρώτον, για το θέμα του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των 

Εφήβων, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, 

ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση αυτού του 

θεσμόυ. 

 ----------- 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το δεύτερο είναι να ρωτήσω τον κ. Βασιλάκο, που έχει 

αναλάβει την ευθύνη του τουριστικού τομέα της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής, πότε θα είναι έτοιμος για την κατάθεση κοινής 

εισήγησης και κανονισμού λειτουργίας όλων των τομέων της Επιτροπής 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που έχουμε συμφωνήσει. 

 Υπενθυμίζω, ότι έχουμε αποφασίσει η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης 

και Προβολής να αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς, αλλά συνεργαζόμενους 

τομείς: 

1. Τουριστικός τομέας. 

2. Τομέας αρχαιοτήτων. 

3. Τομέας ναυτιλίας. 

 ----------- 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τρίτον, για το θέμα της απόδοσης της οφειλόμενης τιμής και 

ευγνωμοσύνης εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας προς το 
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μεγάλο Ελληνα Αριστοτέλη Ωνάση, καταθέτω σήμερα - θα σας τη δώσω σε 

λίγο - την παρούσα εισήγηση και παρακαλώ να έρθει προς συζήτηση στο 

προσεχές Συμβούλιο. 

 --------- 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τέταρτον.  

 Κύριε Δήμαρχε, μου ζητήσατε και θα σας παραδώσω ιδιοχειρως τη 

σταλείσα προς σάς προσωπικά επιστολή μου, με ημερομηνία 21 Ιουλίου 2012, 

με θέμα: 

"Κοινοποίηση πρακτικών για το ... του Δήμου Ωρωπού". 

 Μέσα στην επιστολή εκεί αναφέρονται τρία δημοσιεύματα μίας 

εφημερίδας, την οποία συντάσσουν, ηλεκτρονικής, ιδιαίτεροι δικοί σας 

σύμβουλοι ειδικοί... 

(παρέμβαση) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Την εφημερίδα αυτή λέω. "Το Βήμα του Ωρωπού", 

"Ωρωπός Opinion" κλπ. Μία συντακτική ομάδα αποτελείται αποτελείται από 

δικούς σας ειδικούς συνεργάτες.  

 Τρία δημοσιεύματα είχε μέχρι τις 21 Ιουλίου που είχα συντάξει εγώ την 

επιστολή και άλλα δύο ακόμα, 19 και 20, θα τα δείτε, θα τα αναζητήσετε. Δεν 

είναι ανάγκη να σας δώσω εγώ τα αντίγραφα. Είναι η ίδια εφημερίδα που έχει 

γράψει το περίφημο άρθρο για εσάς "Οικονομάκος uber alles",  αν θυμάστε. 

 Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Τσάκωνα για την ευγενική χειρονομία και 

η επιστολή που θα σας παραδώσω, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θα σας 

γλυκάνει ή αν θα σας πικράνει. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαμαρέλο. 
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 --------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο απαντήσεις που αφορούν το προεδρείο θα δώσω, κύριε 

Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. 

 Κύριε Δέδε, δεν υπάρχει απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Οι 

αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων απευθύνονται συνήθως είτε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, οπότε συμπεριλαμβάνονται και στις εισηγήσεις είτε στις Επιτροπές, 

συνήθως στην Ποιότητα Ζωής, όλες ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει απόφαση η 

οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη. Για αυτό να μην είστε τόσο αφοριστικός. Αν μου 

βρείτε μία απόφαση την οποία έχουμε αγνοήσει, πολύ ευχαρίστως να το 

δεχθώ. 

 Ορίστε, κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Η μεταφορά του ταμείου από τον 1ο όροφο στο ισόγειο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ότι δεν υιοθετήθηκε η απόφαση αυτή, δε σημαίνει... 

ΔΕΔΕΣ: Γιατί δεν υιοθετήθηκε; Εχει ζητηθεί και νομίζω με μεγάλη πλειοψηφία 

από το Τοπικό  Συμβούλιο. Τι πάει να πει; Δηλαδή όσες υιοθετούνται είναι 

αποφάσεις και όσες δεν υιοθετούνται, τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων; 

 ---------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την παρατήρηση του κ. Γιαμαρέλου. Κύριε 

Γιαμαρέλο, εστάλη προς  τους διευθυντές των σχολείων, όπως μου ζητήσατε, 

η εισήγηση σας. Εγώ ο ίδιος επικοινώνησα τηλεφωνικά  μαζί τους, ώστε να 

στείλουν τις βαθμολογίες τους. Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω 

παραπάνω, γιατί δεν έχει εγκριθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν 

εστάλη σαν απόφαση του Δ.Σ... 

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την Περιφέρεια.  
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 Δεν έχει σταλεί σαν απόφαση του Δ.Σ., στάλθηκε καθαρά ως εισήγηση 

δική σας. Δεν μπορούσα εγώ να κάνω κάτι άλλο. Ελλοχεύει ο κίνδυνος, 

θεωρητικά πάντα, να μην εγκριθεί. Θεωρητικά, έτσι; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα που βάζετε. Εντάξει. Να το 

δούμε, κύριε Γιαμαρέλο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. 

 ----------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. 

 Θα αλλάξω λίγο τη σειρά σήμερα, γιατί είναι ευκαιρία να ευχαριστήσω 

τον κ. Οικονόμου, όχι σαν Δημ. Σύμβουλο μέσα εδώ σήμερα, αλλά για το θέμα 

της μεταφοράς των μαθητών και για την ομιλία του στη Βουλή, η οποία ήταν 

πράγματι απόλυτα επιτυχημένη. Με κάλυψε. Παρακολούθησα αυτή την ομιλία. 

Και δε  μίλησε μόνο για τη μεταφορά των μαθητών και ταυτίστηκε απόλυτα με 

τη δημοτική αρχή, πιέζοντας την κυβέρνηση να δώσει λύση στο πρόβλημα της 

Β.Α. Αττικής ιδιαίτερα που ήταν πολύ μεγάλο, αλλά μίλησε και γενικότερα 

προφητικά για την πορεία των οικονομικών των ΟΤΑ, για το πετρέλαιο και όλα 

αυτά στον Υπουργό, άμεσα μέσα στη Βουλή, στη μεγάλη συζήτηση την 

εξάωρη για τις μεταφορές των μαθητών μέσα στη Βουλή.  

 Ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου, γιατί θεωρώ ότι σαν Δημοτικός Σύμβουλος 

έχετε πάρει κάποια γνώση εδώ μέσα και μεταφέρετε πολύ καλύτερα τα θέματα 

μας στη Βουλή.  

 ------------- 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα του υδροβιότοπου,  υγρότοπου και υδροβιότοπου, 

εγώ πιστεύω ότι και σήμερα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, δε νομίζω να έχει 

κανείς αντίρρηση για να προχωρήσουμε γρήγορα το θέμα, να εξουσιοδοτήσει 

το Δήμαρχο να κάνει αυτή την πρόταση, να ενταχθούμε σε αυτό το φορέα που 

λέει, να μπούμε σύντομα. Πρόεδρε, πιστεύω... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι θέμα. Είναι ομόφωνο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μη χάσουμε ημερομηνίες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν 

είναι κάτι το οποίο εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο για την περιοχή. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω άμεσες λύσεις, να προχωράμε. Δε θέλετε; Εκεί ο 

τόπος βαρυγκομά με τέτοιες μη αποφάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το βάλουμε σε ψηφοφορία τώρα. 

 Ο κ. Χασιώτης δεν ψηφίζει να τεθεί το θέμα προ ημερησίας διάταξης. 

 Αλλος συνάδελφος που έχει αντίρρηση;  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του να προχωρήσει το θέμα του υδροβιότοπου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο να το δει το θέμα ακριβώς. 

Πραγματικά δεν το ξέρουμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να φέρετε εισήγηση, κύριε Δήμαρχε, στο επόμενο Συμβούλιο. 

Κάντε την επόμενη βδομάδα Συμβούλιο. 
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 Εχω κάνει ερώτηση για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις του 

προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, κυρία Στεργίου, δίνει απαντήσεις ο Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια χαρά. Μια χαρά. 

 ------------ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αλήθεια, είναι  δέκα φορές που έχετε φέρει το θέμα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θα σας απαντήσει ο Πρόεδρος του Λιμενικού 

Ταμείου, που είναι εδώ, σε λεπτομέρειες, αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι η φίλη 

μου η Γεωργία απ' έξω, για αυτό το φέρατε άλλη μία φορά; 

ΛΙΤΣΑΣ: Για το θεαθήναι είστε εσείς, Δήμαρχε, όχι εγώ. Εγώ μιλάω σοβαρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω έγγραφο του κυρίου Ρακιντζή, που λέει να συμμορφωθείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.  

 Ας αποφύγουμε το διάλογο, παρακαλώ, κύριε Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολύ εύκολο να πετάμε λάσπες από εδώ και από εκεί. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Λίτσα, μην ξαναδιακόψετε. Δε θα κάνετε 

λογοκρισία. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αναφέρεται σε εσάς.  Το να ρίχνετε λάσπες, είναι γενικότερο 

θέμα, ισχύει για όλους μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δε σας διέκοψα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτέλους! Αν δεν αντέχετε να ακούτε, μπορείτε να 

αποχωρήσετε από την αίθουσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις 16/3/2012 που έγινε η παραλαβή και παράδοση του 

Λιμενικού Ταμείου, δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος παράδοσης ή παραλαβής 

από την εκτέλεση της εντολής της ομόφωνης του Δημοτικού Συμβουλίου να 

γίνει το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο, Δημοτικό. Δεν υπήρχε... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Λίτσα. Θα επιβάλετε στον κ. Δήμαρχο πώς θα 

μιλάει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρχε τρόπος άλλος παράδοσης του Λιμενικού Ταμείου, 

παρ' όλο που ρωτήσαμε, παρ' όλο που αυτό το θέμα έχει γίνει γνωστό σε όλα 

τα Υπουργεία, κανείς ποτέ δε μας έφερε μία διάταξη που θα έλεγε τότε τον 

τρόπο παράδοσης - παραλαβής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για εμάς και 

για το Δημοτικό Συμβούλιο, παραλάβαμε το Λιμενικό Ταμείο πριν το νόμο 

4071/11-4-2012, ο οποίος ανέλυε το πώς θα γίνει η παράδοση - παραλαβή  

των Λιμενικών Ταμείων.   

 Εμείς ανήκουμε στα Λιμενικά Ταμεία, κατά την Αποκεντρωμένη, που 

είναι η προϊσταμένη μας αρχή, το έχω πει 50 φορές, στα Λιμενικά Ταμεία που 

λειτούργησαν προ του νόμου. Αλλά ερωτώ: Ποιο το ουσιαστικό πολιτικό 

πρόβλημα, αν λέγεται Σκάλα ή Ωρωπός, αν λέγεται έτσι ή έτσι; η ημερομηνία 

και πώς παρελήφθη; Αφού όλοι θέλουμε Δημοτικό το Λιμενικό Ταμείο, ποιο το 

πρόβλημα το ουσιαστικό το πολιτικό. Αφού όλοι αγαπάμε το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο και πρέπει να γίνει, ποίο το πρόβλημα; Οι ορκωτοί οι προηγούμενοι 

συνέχισαν τον έλεγχο και από αυτούς πήραμε τα στοιχεία.  Δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα ουσιαστικό. Κόβουμε τα φτερά στους δημότες μας, στους 

συμπολίτες μας, στα μαγαζιά μας, να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε με ένα 
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σωρό  ενστάσεις, εξώδικα, προσωπικά, εγωισμοί, αρρώστια, οπισθοδρόμηση 

του παρελθόντος, χωρίς λόγος, χωρίς κανένα λόγο ουσιαστικό. Δεν υπάρχει. 

Αφού το θέλετε το Δημοτικό Λιμενικό ΤΑμείο, αφήστε το. Και Σκάλα να λέγεται 

και Ωρωπός, ποια η διαφορά η ουσιαστική;  Πέστε το μου να το καταλάβω, 

ποια η διαφορά, αν το δίναμε πάλι και μας το παραδίδανε πάλι σε δύο ημέρες; 

Ποια η διαφορά; Μακάρι να ανήκαμε στο νόμο 4071, να είχαμε τελειώσει. 

Αφού δεν ανήκουμε και μας λέει ο Περιφερειάρχης: "λειτουργήστε", τι να 

πάμε; να γίνουμε παράνομοι στην Αποκεντρωμένη εμείς; Τι να πούμε εμείς; 

 Ολες οι ενέργειες του Δήμου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και 

των νομικών προσώπων ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη και μας λεέι: 

"Λειτουργήστε κανονικά". Αλλά εγώ για να είμαι σίγουρος, σε μία διαδικασία 

διάφανη και απόλυτη, είχα πάει πριν στο Λιακόπουλο και του λέω: 

 "Να προχωρήσω;". 

 Μου λέει: "Προχωράς κανονικά", ο ίδιος, η Αποκεντρωμένη. 

 Ποιο το πρόβλημα; Είναι προσωπικό, είναι εγωιστικό, είναι πρόβλημα 

λειτουργίας μας.  Είναι πρόβλημα οπισθοδρόμησης. Δεν το θέλω αυτό το 

πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Το είπα και την άλλη φορά. Γιατί το ξαναφέρνετε; 

Και τι με νοιάζει εμένα, άμα έρθει, πες ότι δικαιωθείτε σε όλα τα Υπουργεία, 

που δεν το βλέπω και παραδώσουμε πάλι και μας το παραδωσουν σε ένα μήνα, 

τι έγινε δηλαδή; Ποίο το πρόβλημα, να προχωρήσει αυτός ο τόπος μπροστά; 

Μακάρι να μου λέγανε "παραδώστε το", να μας το παραδώσουν πάλι σε ένα 

μήνα και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Ποιος ο λόγος να πάσχει αυτό το 

Λιμενικό Ταμείο, να χτυπιέται έτσι; 

  Μέσω αυτών, όμως και όλη η ιστορία δημιούργησε εγωισμούς, 

αντιπαραθέσεις. Αυτό αντανακλά στην κοινωνία, αντανακλά στο μαγαζί, 

αντανακλά στη μη δυνατότητα να προλάβουμε τα πρόστιμα ή τη λειτουργία 
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του κανονικά. Ημαρτον! Δεν το θέλουμε εμείς αυτο το πράγμα.  Θέλουμε να 

προχωράμε τα θέματα μας και δεν προχωράει έτσι ο τόπος. Πώς να σας το πω, 

ρε παιδιά, αλλιώς; Εχουμε γίνει πανελλαδικώς ρεζίλι, όχι από εσάς, γενικότερα 

με το θέμα του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού, χωρίς - επαναλαμβάνω - ουσία. 

 Σε λεπτομέρειες, θα σας απαντήσει ο Καμπιώτης.  

 Για τα θέματα που είπατε του Συμβουλίου των 60 θεμάτων. 60 θέματα 

είναι 60 ΠΟΕ. 60 άρθρα που χρωστάνε και τα περάσανε ένα - ένα. Δεν ήταν 

τίποτα θέματα για συζήτηση.  Που να μπορούν οι άνθρωποι να διεκδικήσουν 

και να πάρουν τα λεφτά τους που χρωστάγανε στο Λιμενικό Ταμείο, σας 

προλαμβάνω. Δεν είναι θέματα  για λύσεις. Είναι 60 άνθρωποι που χρωστάνε 

και το κάνανε ανά θέμα για να μπορέσει να διεκδικήσει ο καθένας το δίκιο του. 

Αυτά είναι τα 60 θέματα, αυτό είναι το έγκλημα που κάνουμε.  

........: Λες ψέματα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα, δεν έχουμε διάλογο και 

αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Θα απαντήσει ο Πρόεδρος του Λιμενικού. 

Είμαστε στη διαδικασία των ανακοινώσεων. Δε συζητάμε Λιμενικό Ταμείο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είναι κάπως αλλιώς τα θέματα, θα απαντήσει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ----------- 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Γιασημάκης ανέφερε ένα θέμα το οποίο, εκτός αν δεν έλεγε 

κάποιες φράσεις, κάποιες λέξεις, που να σου πω κάτι; αν θέλεις να πας καλά, 

μην τις λες. Δε σου αρμόζουν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ για τη συμβουλή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγκλήματα τώρα και ιστορίες και παλαιά... 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ για τη συμβουλή, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιώργο μου, το δίκτυο του Ωρωπού το κληρονομήσαμε. Ο 

μεγαλύτερος Δήμος της Ελλάδος. Δεκάδες χιλιόμετρα δίκτυο, εκατοντάδες 

χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης. Το παραλάβαμε εδώ και 30 χρόνια. Αλλος έκανε 

έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος αλλιώς. Αν σου αναφέρω τα έργα που κάνουμε αυτή 

τη στιγμή αποκατάστασης του δικτύου, είναι πάρα πολλά και ίσως είμαστε ο 

μεγαλύτερος Δήμος στην Ελλάδα σε εντάξεις  έργων αποκατάστασης των 

αγωγών. Αυτή είναι η λύση του προβλήματος για να σταματήσουμε τις 

διαρροές και τις ζημιές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Διεκδικούμε λεφτά... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από τη δεξαμενή την κεντρική; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διεκδικούμε λεφτά από την Ευρώπη, να αντικαταστήσουμε όσο 

μπορούμε περισσότερους αγωγούς. 6.000.000 γίνεται στον Κάλαμο, 5.000.000 

γίνεται στο Μαρκόπουλο έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Φοργιάρη, αφήστε να 

ακουστεί ο Δήμαρχος, επιτέλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, σε παρακαλώ. 

 5.000.000 στο Μαρκόπουλο και σε πολλά άλλα μέρη. Ετσι λύνεται το 

πρόβλημα της διαρροής.  Αλλά δεν ανακαλύψαμε την Αμερική με αυτό που 

είπατε. 50% μέσο όρο σε όλους τους Δήμους  το νερό από την πηγή του στην 

κατανάλωση χάνεται, σε όλους τους Δήμους, μέσον όρο. Εμείς δεν είμαστε ο 

μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα. Το πρόβλημα 

βέβαια στον Ωρωπό πάνω είναι σύνθετο. Εκείνο που θα λύσει στον Ωρωπό το 

πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι τεχνικό, ο Βαγγέλης τα ξέρει καλύτερα, αλλά η 

προηγούμενη μελέτη που έγινε δεν είχε ακριβώς τα χρήματα για την οργάνωση 

του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου. Αυτό, σας διαβεβαιώ, το 

έχουμε ζητήσει από την Περιφέρεια, μέσω ΕΣΠΑ και είμαστε σε καλό δρόμο, 
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να γίνει το έργο αυτό τηλεχειρισμού και μηχανοργάνωσης των δεξαμενών της 

ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού, ένα έργο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα και κύριε Ηλιάσκο, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ αυτό το 

μεγάλο έργο, που θα λύσει τέτοια προβλήματα μείωσης της απώλειας των 

δεξαμενών και του νερού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα σταματήσει ο διάλογος, επιτέλους; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, το video θέλετε να το δείτε, για να δείτε τι 

λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, κύριε Γιασημάκη, σας  παρακαλώ.  Ακουστήκατε με 

μεγάλη προσοχή. Μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί; Λέω κάτι διαφορετικό; Αμφισβήτησα την απώλεια νερού 

εγώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλο. Από τη δεξαμενή.  Η δεξαμενή αυτή κάποια στιγμή έπρεπε 

να γεμίσει τέλος πάντων και χάνει νερό. Θα τα δούμε τα επιμέρους. Τώρα στο 

Μετόχι του Μηλεσίου αγωγός, μου είπε ο Λάμπρου... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε. Εχετε συμβούλους εδώ, τα είπαν. 

........: Να πω κάτι για το έργο της ύδρευσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσει ο Δήμαρχος. Να μην τον αφήσουμε; 

........: Αυτό μόνο θα πω που έχει σχέση με το έργο της ύδρευσης του 

Ωρωπού. 
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 Στο έργο της ύδρευσης του Ωρωπού, όπως θυμάσαι, δεν είχαν 

δημοπρατηθεί τα ηλεκτρομηχανολογικά του έργου, μόνο το δίκτυο και η 

δεξαμενή. Το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτό το έργο πρέπει να 

ενταχθεί. Εχουμε κάνει ήδη τη μελέτη, την έχουμε κααθέσει στην Περιφέρεια 

για να το δημοπρατήσει η Περιφέρεια, γιατί δεν μπορούμε να το 

δημοπρατήσουμε εμείς και το έργο εντάσσεται τώρα.  

 Για το θέμα της ζημιάς δεν το ξέρω, αλλά ουσιαστικά το έργο των 

7.000.000, 6.000.000, πόσο τελικά κατέληξε, δεν έχει λειτουργήσει. Αν δε 

δημοπρατηθεί ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός, δεν μπορεί να λειτουργήσει 

η δεξαμενή και το δίκτυο στο 100%. 

 Αυτό για το θέμα της ζημιάς δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν το  ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα κάνουμε συζητηση για το έργο, κύριοι συνάδελφοι, ούτε 

επιτρέπεται διάλογος. 

 Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

 Κύριοι συνάδελφοι, γιατί απαντάτε; Επιτέλους, αφήστε να απαντήσει ο 

Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως, είμαστε πάρα πολύ δύσκολος Δήμος στην ύδρευση, 

από ό,τι καταλαβαίνετε, λόγω του μεγάλου δικτύου, αλλά γίνεται κοσμογονία 

και προσπάθεια τεράστια έργων για να οργανωθούμε στην ύδρευση. Είναι ένα 

μεγάλο στοίχημα αυτή η ιστορία. 

 ----------- 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά είναι η κα Βαρνάβα, για το δεύτερο λογαριασμό νερού, 

που έρχονται δύο λογαριασμοί μαζί για το 2011 στο Ωρωπίων. 
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 Κυρία Βαρνάβα, στο Δήμο Ωρωπίων το α' εξάμηνο πληρώναμε το πάγιο 

30 ευρώ και το δεύτερο γινόταν μία μέτρηση το χρόνο...  

 Αφήστε με να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Ηλιάσκο, αν μου επιτρέπετε. Ο κ. 

Ρούσσης με τον κ. Λίτσα αυτό θέλουν, να μη γίνει συζήτηση ποτέ εδώ πέρα. 

Θα πέσουμε σε αυτή την κατάσταση τώρα όλοι μας; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κριτική, κύριε Πρόεδρε, στον εαυτό σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, κύριε Λίτσα. Να ξέρετε μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι 

όλοι οι συνάδελφοι έχουν την ίδια δυνατότητα ομιλίας. Οταν μιλάτε, δε σας 

διακόπτει κανείς ποτέ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είστε σίγουρος ότι δίνετε τον ίδιο χρόνο σε όλους; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε όλους. Δε σας διέκοψα. Κάνατε την ανακοίνωση... 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε την ανακοίνωση και μετά μου ζητήσατε επιπλέον χρόνο 

για "επί προσωπικού", γιατί θυμηθήκατε περσινά ξινά σταφύλια.  

 Τι να κάνουμε, κύριε Δήμαρχε; Είναι θέμα παιδείας. Το είπα 

επανειλημμένως. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα σας πω ότι δε θα έπρεπε να μιλάτε έτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, κύριε Λίτσα. Το έχουμε καταλάβει. Εχει  γίνει αντιληπτό 

πλέον. 

 Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Επαναλαμβάνω. Στο Δήμο Ωρωπίων, κυρία Βαρνάβα, το α' 

εξάμηνο πληρώναμε 30 ευρώ το πάγιο και το β' εξάμηνο γινόταν μία μέτρηση 

το χρόνο, δυστυχώς, λόγω έλλειψης προσωπικού του Δήμου Ωρωπίων, να 
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μετράει δύο φορές το χρόνο και όλο το ποσό πληρωνόταν στο τέλος του 

χρόνου δηλαδή, όλο το ποσό του νερού, εκτός από τα 30 ευρώ, που ήταν στο 

α' εξάμηνο. 

 Εμείς τώρα για να μπορέσουμε, επειδή είχαμε δύο χρόνια να 

πληρώσουμε νερό παλαιά, κοιτάμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, 

πληρώνοντας δηλαδή ουσιαστικά το 2011 όλα μαζί, 30 ευρώ παραπάνω στο 

συνολικό λογαριασμό και δίνοντας ένα-δύο μήνες παράταση προθεσμίας για το 

επιπλέον των 30 ευρώ, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. 

 Κυρία Βαρνάβα, σας μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εκεί με το πηγαδάκι, αν θέλετε, περάστε έξω 

να μιλήσετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε να λέτε κάτι για να λέμε και να μην ακούτε, τι να σας 

πω; 

 ------------ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα 

το δω το θέμα. Πράγματι, το έχω διαβάσει και εγώ στο μεσοπρόθεσμο, ότι 

πρέπει να επισπεύσουμε την αίτηση μας για την παράταση των δανείων. Θα το 

δούμε με την Οικονομική Υπηρεσία και θα προχωρήσουμε. 

 ------------ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την πινακίδα στον Ωρωπό. Συγγνώμη, το ξέχασα. Ρώτησα, 

γιατί πήρα και εγώ μια επιστολή από κάτοικο του Ωρωπού. Η Τοπική Κοινότητα 

Ωρωπού δε γνωρίζει το θέμα. Δεν είδε την πινακίδα. Η πινακίδα δεν είναι ότι 

υπάρχει κάπου και δεν τη βάζουμε. Χάθηκε η πινακίδα, δεν υπάρχει η πινακίδα. 

Στην αντικατάσταση των γραμμάτων που βάλαμε τα καινούρια κλπ, κάπου 

χάθηκε η πινακίδα. Εχω δώσει ήδη εντολή να ξαναγραφτεί η πινακίδα και να τη 

βάλουμε σε ένα καλό σημείο του Ωρωπού. Δεν το συζητάμε αυτό. 
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 ------------ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα για το θέμα το κεντρικό πολιτικό του μεσοπρόθεσμου, 

όσον αφορά τους υπαλλήλους και γενικότερα την πίεση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, εκεί δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς μας. Αυτό που λέγαμε τόσο 

καιρό, το πάθαμε. Ηταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και ο γάιδαρος τώρα με το 

μεσοπρόθεσμο και πάμε μια χαρά.  

 Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε πρόβλημα απόλυσης υπαλλήλων κανένα στις 

διατάξεις αυτές του μεσοπρόθεσμου. Δεν έχουμε την ποσόστωση και τον 

αριθμό, τις προϋποθέσεις για να φύγει κάποιος από εμάς. Δε φεύγει κανείς 

υπάλληλος από το Δήμο Ωρωπού, λόγω αυτού του νόμου, αλλά αυτό δε 

σημαίνει κάτι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε φεύγει κανένας από το Δήμο Ωρωπού για πολλούς λόγους. 

Για την ποσόστωση, για το 10 που ζητάει, για το 30% και όλα αυτά. Δε φεύγει 

κανείς από το Δήμο Ωρωπού. 

 Ψήφισμα της ΚΕΔΕ για τον προϋπολογισμό και το μεσοπρόθεσμο. 

Ψήφισμα σήμερα 11/4 της ΠΕΔΑ. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα. Μου λέτε να 

πάμε μόνοι μας να παλέψουμε το μεσοπρόθεσμο; Να αλλάξουμε, να πιέσουμε; 

Θα πάμε όλοι μαζί και δε διαφωνεί κανείς μας, ούτε ΠΕΔΑ ούτε ΚΕΔΕ ούτε 

Δήμαρχοι. Σήμερα και με πρωτοβουλία των Δημάρχων Β.Α. Αττικής, έχουμε 

συγκέντρωση και δυστυχώς δεν μπορώ να πάω, θα είναι όλοι οι Βουλευτές της 

Β.Α. Αττικής, για να αποφασίσουμε. Ολοι αυτοί μαζί αγωνιζόμαστε για να δούμε 

τι μπορούμε να βελτιώσουμε από αυτή τη λαίλαπα και την επίθεση κατά της 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, γιατί δεν έχουν καταλάβει καλά 

ούτε οι του Υπουργείου, αλλά ούτε οι της τρόικας για εμένα δεν το έχουν 
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καταλάβει, ότι με πολύ λίγα λεφτά της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνει μεγάλο 

έργο. Κάνει ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση οικονομία, αλλά δεν το έχουν 

καταλάβει και την πολεμούν ανηλεώς, γιατί έχει κάποιο παρελθόν, το οποίο 

είναι καταγεγραμμένο με μελανά σημεία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, 

όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό το σύστημα του "Καλλικράτη", παρ' 

όλα τα θετικά του, δεν μπορεί να στηριχθεί χωρίς χρήματα. 

 Με ρωτάει η κα Βαρνάβα: "Θα πάρετε την Πρόνοια; Τι θα κάνετε με την 

Πρόνοια"; Δεν παίρνω  καμία αρμοδιότητα, άμα δε μου δώσουν λεφτά και 

υπαλλήλους. Δεν παίρνω καμία άλλη αρμοδιότητα, άμα δε μου δώσουν λεφτά 

και υπαλλήλους, κυρία Βαρνάβα. Να πάνε να τα κάνουν μόνοι τους. Δεν 

έχουμε.  

 ------------- 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα του Χαλκουτσίου, συμφωνώ απόλυτα. Εχω την 

επιστολή την πολύ περιεκτική και ουσιαστική του Γιώργου του Δάβρη στο 

γραφείο μου. Συμφωνώ απολύτως. Το έχουμε ξαναφέρει παλαιά. Εχουμε κάνει 

το αίτημα. Παρακάτω στον "Καλλικράτη" γράφει ότι γίνονται Τοπικές 

Κοινότητες κλπ για να έχουν  Συμβούλιο κάποιες από αυτές στον "Καλλικράτη". 

Εμάς δε μας έχει, παρ' όλο που υπήρχε το αίτημα μας. Δε μας περάσανε εκεί 

πέρα. Δεν ξέρω το λόγο. Δε μας βάλανε στο νόμο του "Καλλικράτη" και το 

Χαλκούτσι. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απόφαση όποτε θέλετε. Εγώ είμαι υπέρ των γρήγορων 

αποφάσεων. Τώρα. Διαφωνεί κανείς ότι μία περιοχή... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τώρα. Και τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας προχωρήσουμε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τώρα το παίρνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο επόμενο Συμβούλιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε πάρει και άλλες φορές.  

........: Καλύτερα σε τακτική συνεδρίαση, Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε τώρα. Κατά τα άλαλ το θέλουμε και όταν είναι να 

προχωράμε κανενα θέμα, "όχι", λένε, "την άλλη φορά". Να το ξεχάσουμε. 

(παρεμβάσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. 

 Συμφωνούμε μαζί σας, κ. Στεργίου, να μη λαμβάνεται καμία απόφαση 

τώρα.  

........: Να μπει σε τακτική συνεδρίαση, να είναι έγκυρη. Να μην έχουμε 

πρόβλημα στο Υπουργείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κυρία Στεργίου και οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι, θέλετε να ακούσετε; 

 ----------- 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δέδε, δεν μπορώ να σας καταλάβω με τίποτα. Προσπαθώ 

να σας καταλάβω. Εξασκείτε μία επιστήμη, η οποία ήταν από τις πρώτες, τότε 

που δίναμε, εγώ είμαι πιο μεγάλος από εσένα, Ιατρική - Πολυτεχνείο, δεν 

μπορώ να σας καταλάβω με τίποτα. Ο κόσμος χάνεται και τα υπόλοιπα.  

 Μεταφέρουμε σε ένα χώρο του Δημοτικού Καταστήματος το ΚΕΠ, γιατί 

έχουμε χώρο, να μην πληρώνουμε ενοίκια και κάνουμε εγκλήματα στον 

Κάλαμο. Από πού προκύπτει αυτό; Επειδή γλυτώνουμε νοίκια. Εχουμε χώρο 

που κάθεται στον Κάλαμο και πάμε το ΚΕΠ, μέσα εκεί να λειτουργεί, να είναι 
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και κοντά, να εξυπηρετούνται όλοι οι κάτοικοι όμορφα και ωραία. Δεν πιστεύω 

να υπάρξει άλλος που να φέρει αντίρρηση ποτέ λογικός. Πού να το πάμε το 

ΚΕΠ δηλαδή; Το λέμε καιρό. Τα ΚΕΠ, όπου έχουμε χώρο σε Δημοτικές 

Κοινότητες ή Τοπικές, θα μπουν μέσα, να γλυτώνουμε νοίκια, να κάνουμε μία 

οικονομία και ταυτόχρονα όλες οι Τοπικές Κοινότητες είναι μέσα στο κέντρο 

των πόλεων μας για να εξυπηρετούν τον κόσμο. Δεν το πάμε κάπου μακριά, να 

λέγατε "δεν εξυπηρετούμε". Μέσα στην πλατεία είναι η Δημοτική Κοινότητα 

Καλάμου. Και θα γλυτώνουμε 300 - 500 - 700 ευρώ το μήνα, πόσο είναι το 

ενοίκιο. Ποιο το έγκλημα; Εγκλημα θα κάναμε, άμα δεν το κάναμε, άμα 

καθυστερούσαμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν το είπατε και αυτό; Μα το είπατε και αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ. Δεν κάνω διάλογο τώρα. 

 ------------ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι σύλλογοι. Γίνεται μία απίστευτη δουλειά από την ΚΕΔΩ, 

οργάνωσης... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, να ολοκληρώσει, παρακαλώ, επιτέλους. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου λίγο να απαντήσω σε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, να ολοκληρώσει ο κ. Δήμαρχος. Δε ζήτησε ο κ. 

Φοργιάρης το λόγο προηγουμένως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φέρνετε κάποια θέματα τα οποία την τρίχα τριχιά. 
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Το κάνετε επίτηδες, γιατί δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε; Αν το κάνετε επίτηδες 

αυτό, ή δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, σημαίνει ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Αμα 

μου λες για ένα σύλλογο τώρα, άμα φέρνεις τέτοια θέματα. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, κάνατε τις παρατηρήσεις σας. Διαμαρτυρόσαστε 

προηγουμένως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πραγματικά με έχει προβληματίσει, αν πρέπει να σας απαντάω. 

 ----------- 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Βελτανιώτης λέει να του δώσουμε κάποια οικονομικά κλπ και 

ξεκινάει την ομιλία του, λέγοντας και μη παραδεχόμενος ότι η απογραφή που 

έκανε ο Δήμος, οι ορκωτοί, η Επιτροπή που ήταν και από την αντιπολίτευση 

μέσα μέλη της επιτροπής απογραφής, ότι είναι εικονικά. Εικονικές αντιλήψεις, 

όταν έχουμε σε μία απογραφή ενός μεγάλου Δήμου, δεν μπορεί να 

απαντηθούν ερωτήματα, επομένως, σε εσάς, κύριε Βελτανιώτη. Αφού για εσάς 

είναι εικονικά, εμείς κάπου πρέπει να πατήσουμε για να απαντήσουμε.  Αν δεν 

απαντήσουμε στο θεσμικό όργανο της επιτροπής της απογραφής, δεν 

μπορούμε να απαντήσουμε σε τίποτα σε εσάς. Δε θα καταλάβετε ποτέ τίποτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... αν δεν ξεκινήσετε να αποδεχθείτε μία βάση δεδομένων που 

θα βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Ποτέ δε θα καταλάβετε. Δεν απαντάω, 

εππομένως, δεν μπορώ να απαντήσω σε εικονικές αντιλήψεις. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, σας παρακαλώ. Υπάρχει μία διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι πληρωμές των ΠΟΕ - απάντησα την περασμένη φορά, δεν 

είσαστε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λείπει ο κ. Βελτανιώτης. Είναι από τους μόνους Συμβούλους 

που δε λείπει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνονται με λελογισμένο τρόπο και οργανωμένο σιγά - σιγά για 

να είναι εξασφαλισμένος ο Δήμος, με νοικοκυροσύνη και μακράν. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, σας παρακαλώ.  

 ---------- 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα ύδρευσης στον Καλύβα νομίζω απάντησα. Δεν έχω 

να πω. 

 Στο Μετόχι έχει φτιαχτεί ο αγωγός. Αν θέλει να πει ο  Αντιδήμαρχος 

Υδρευσης.  

 ------------ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά, παρακαλώ πολύ, αν θέλει να απαντήσει για το θέμα, αντί 

για εμένα, του Λιμενικού Ταμείου ο κύριος Καμπιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα, κύριε Καμπιώτη, ένα σχόλιο για τις πολλές αποφάσεις 

και το ποσό στο οποίο ανεφέρθη. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμέσως, κύριε Φοργιάρη. Ηρεμήστε. Προηγείται το θέμα. Κατά 

σειρά, κύριε Φοργιάρη, των ανακοινώσεων που έγιναν. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Με αδικείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας αδικώ καθόλου. 

 Κύριε Καμπιώτη. Πρώτα, κύριε Καμπιώτη, εσείς για το Λιμενικό Ταμείο. 

Προηγήθηκε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με αδικείτε αυτή τη στιγμή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, εκτίθεστε.  

 Κύριε Καμπιώτη. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Στην ανακοίνωση θα απαντήσει ο κ. Καμπιώτης; Είναι Δημ. 

Σύμβουλος; Οχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, ακούστε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με αδικείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, επιτέλους! 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με αδικείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε το λόγο αμέσως μετά. Σας παρακαλώ.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οχι, δεν το θέλω το λόγο μετά, κύριε Πρόεδρε.  Αυτή τη στιγμή 

με αδικείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας αδικώ καθόλου, κύριε Φοργιάρη. Κάντε λιγάκι υπομονή.  

 Κύριε Κιούση, όταν δεν μπορεί να δοθεί μία απάντηση από τον κ. 

Δήμαρχο, μπορεί κάποιος άλλος παράγων και μάλιστα είναι αρμόδιος και 

μάλιστα παρακαλώ τον κ. Καμπιώτη να είναι σύντομος. Ενα σχόλιο για τις 

πολλές αποφάσεις και το ποσό. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δε θα απαντήσω, αν μου δώσετε το λόγο μετά. 

Το τελειώνουμε το θέμα εδώ. Με αδικείτε κατάφορα αυτή τη στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Με αδικείτε, κύριε Πρόεδρε, με αδικείτε, διότι κάτι είπε ο κ. 

Δέδες... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού νιώθετε αδικημένος, αλλά δεν είστε, κάνετε λάθος, έχετε 

το λόγο. 

 Κύριε Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Για δύο λεπτά μόνο θα μιλήσω. 

 Από 16 Μαρτίου χρειάστηκε να κάνουμε μία απογραφή των οικονομικών 

στοιχείων του Λιμενικού Ταμείου. 

 Κύριε Λίτσα, να σας απαντήσω, επειδή το θέσατε. 

 Η εταιρεία που έκανε την απογραφή αυτή είναι η εταιρεία 

"Αναβάθμιση", η οποία είχε ήδη σύμβαση με την προηγούμενη  Λιμενική 

Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου, την οποία τη βρήκαμε εκεί. Σύμφωνα με την 

εταιρεία αυτή, τα στοιχεία που μας παραδόθηκαν στις 13/3/2012 ήταν στις δύο 

τράπεζες: Τράπεζα Ελλάδος και Alphabank, το ποσό των 24.629 ευρώ. Αυτό 

είναι το θέμα ακριβώς. Ποσό οφειλών 123.450 ευρώ, χωρίς... 

ΔΑΒΡΗΣ: Αυτά που μας χρωστάγανε δε θα τα πεις, κύριε Καμπιώτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, τι κάνετε τώρα; Κύριε Δάβρη, τι κάνετε τώρα; 

ΔΑΒΡΗΣ: Μας έχει φλομώσει στα ψέματα. Αυτό θα πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είναι συμπεριφορά αυτή; Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, 

κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οι εκκρεμότητες του 2011, του 2010, του 2008; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να διαφωνείτε,  κύριε Δάβρη, αλλά αφήστε να 

ολοκληρώσει. 

ΔΑΒΡΗΣ: Θα μας φλομώσει στα ψέματα ο Καμπιώτης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώνουμε, επιτέλους. 
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 Κύριε Καμπιώτη, σας ζήτησα ένα μικρό σχόλιο. Δε χρειάζεται οικονομική 

ανάλυση. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Δεν κάνω οικονομική ανάλυση. Προσπαθώ να απαντήσω. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αφήστε να απαντήσει ο κ. Καμπιώτης, όπως νομίζει. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θα σας πω, κύριε Λίτσα. 

 Εμείς, λοιπόν, κάναμε έναν προϋπολογισμό τον Απρίλιο, στον οποίο 

Απρίλιο δεν είχαμε απόλυτα σαφή στοιχεία για τον απλούστατο λόγο ότι στο 

Λιμενικό Ταμείο δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα ισολογισμός, ποτέ, στα 

τελευταία δέκα χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Σώμα, κύριε Καμπιώτη, απευθυνόμαστε. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Επίσης, το 2012 δεν είχε κατατεθεί προϋπολογισμός. Κάναμε, 

λοιπόν, έναν προϋπολογισμό που αφορούσε το 2012, με υποτυπώδη στοιχεία, 

με κάποια στοιχεία που περίπου είχαμε. Βάλαμε, λοιπόν, την εταιρεία η οποία 

ήταν συμβεβλημένη με την προηγούμενη Λιμενική Επιτροπή, όχι με εμάς και 

μας παρέδωσε τα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, εκκρεμούν 

σε οφειλές της Λιμενικής Επιτροπής περίπου 60 τιμολόγια. Από τα 60 αυτά 

τιμολόγια είναι 47.000 ευρώ αυτά που έχουν κοπεί, 17.000 αυτά που, 

σύμφωνα με τους προμηθευτές, έχουν δοθεί και έχουν παραδοθεί, αλλά δεν 

έχουν κοπεί τα τιμολόγια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, κύριε Καμπιώτη; Πολιτικά 

απαντήστε, σας παρακαλώ, να τελειώνουμε.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Εμείς, λοιπόν, τι κάναμε; Ανοίξαμε όλους τους κωδικούς του 

προϋπολογισμού, γιατί θα προσπαθήσουμε μέσα στο μήνα αυτό που έρχεται, 

γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Επίτροπος πληρώνει μέχρι 10 Δεκεμβρίου και 
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θα πάμε, με όσα τιμολόγια πληρούν τις προϋποθέσεις ΠΟΕ, της προηγούμενης 

Λιμενικής Επιτροπής, λοιπόν, υποχρεώσεις, θα πάμε στην Επίτροπο χέρι - χέρι, 

να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που χρωστάει η 

Λιμενική Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια και να διαβεβαιώσω και το Σώμα, 

μέχρι προχθές που έγινε  το Διοικητικό Συμβούλιο, από το Λιμενικό Ταμείο και 

προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να έρθει να το δει αυτό, δεν έχει εκταμιευθεί 

ούτε μισό ευρώ, πλην μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οποιος θέλει, οι πόρτες του 

Λιμενικού Ταμείου είναι ανοιχτές, μπορεί να έρθει να το διαπιστώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύρει Καμπιώτη. 

 Κύριε Λάμπρου. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, δεν έχουμε διάλογο. Δε θα απαντήσετε, κύριε 

Καμπιώτη. Ο κ. Λίτσας και η κα Στεργίου θέλουν απαντήσεις επί παντός 

επιστητού. 

 Κύριε Λάμπρου. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, αφήστε τις συστάσεις. 

 ------------ 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Γιώργο, για τη ζημιά που αναφέρθηκες. Το φλοτέρ δουλεύει μέσω 

μίας ηλεκτροβάνας. Η ηλεκτροβάνα είχε κολλήσει, δηαλδή έπαθε μεγάλη ζημιά, 

 βγήκε άχρηστη, έμεινε το φλοτέρ ανοιχτό και χάθηκε αυτό το νερό. Πήγε ο 

υπάλληλος του Δήμου, μόλις ειδοποιήθηκε, έκλεισε την ηλεκτροβάνα με το 

χέρι και αύριο το πρωί μας έρχεται καινούρια ηλεκτροβάνα και την αλλάζουμε.  

 ----------- 
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ΛΑΜΠΡΟΥ: Οσον αφορά το άλλο που είπε ο κ. Καλύβας, στο Μετόχι, είναι 

ένας αγωγός Φ315, είναι γύρω στα εκατό μέτρα, αυτό πρέπει να αλλαχτεί όλο. 

Το φτιάχνουμε, το επισκευάζουμε, σπάει πιο πέρα. Είναι από την αρχή λάθος... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι ο καινούριος αγωγός; 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Οχι. Καμία σχέση. Παλαιός είναι, εδώ και τριάντα χρόνια αγωγός. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει σπάσει και ο καινούριος. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ακου να σου πω. Εκεί πρέπει να μπει εκατό μέτρα, να γίνει μία 

μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, να μπει αγωγός γύρω στα εκατό μέτρα, 

Φ315 και να μπουν σε τρία σημεία εξαεριστήρια για να μπορεί να εκτονώνει 

την πίεση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό που μου λες, Αντιδήμαρχε, είναι ο παράλληλος αγωγός. 

Υπάρχει και ο κεντρικός, όμως, εκεί έχει σπάσει. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Τον κεντρικό τον έχουμε επισκευάσει σήμερα και αύριο πάμε και 

για τον άλλον. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Α, σήμερα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν είναι θέμα δικό μου, κύριε Λίτσα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ποιος θα μας απαντήσει για την πίσσα; 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ο κ. Καρίνος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  

 Κύριε Γιασημάκη, παρακαλώ. Ερωτησεις βροχηδόν, αλλά δεν 

επιτρέπεται. 

 -------------- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση; 
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τη δώσατε, κύριε Πρόεδρε, εσείς την απάντηση. Δε θέλω να 

δώσω κάποια απάντηση.   

 Μόνο θέλω να πω ένα πράγμα, ότι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΩ και το Δ.Σ. της 

ΚΕΔΩ προσπαθεί να βάλει μία τάξη. Αν δεν τη δέχεται η αντιπολίτευση την 

τάξη, είναι πρόβλημα της. Εμείς θα βάλουμε μία τάξη. Δεν μπορεί ο ΜΠΕΣΚΑ, 

με όλο το σεβασμό και όλοι οι Σύλλογοι να έχουν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο 

κλεισμένες τις ώρες  όλες και να μην επιτρέπουν στα Τμήματα της ΚΕΔΩ να 

κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτό θέλω να πω μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Η απάντηση είναι προς τον κ. Δέδε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τι είπατε, κύριε Γιασημάκη; δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίποτα δε συμβαίνει από αυτά που λέει ο κ. Γιασημάκης. Το 

αντιπαρερχόμαστε. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στην έκθεση 

"PHILOXENIA" στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μία απάντηση για το θέμα της Τουριστικής Επιτροπής. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι παρεμφερές. Είναι θέμα προ ημερήσιας διάταξης από την 

Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου. Υπάρχει ένα αίτημα 

από τον κ. Βασιλάκο. Κύριε Βασιλάκο, εξηγήστε περί τίνος πρόκειται. Θέλετε να 

διαβάσω το έγγραφο που έχετε στείλει; Πολύ ευχαρίστως. 

 Είναι από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του 

Δήμου Ωρωπού, εισήγηση προς το Δημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο: 

Μετά από εισήγηση και μακροσκελή συζήτηση της Επιτροπής, 

καταλήξαμε στην ομόφωνη απόφαση για συμμετοχή δύο μελών μας 

στην τουριστική έκθεση "Φιλοξενία", στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

της Επιτροπής για όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή του Δήμου 

Ωρωπού. 

Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου 2012, στο 

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και θα εστιάσει το ενδιαφέρον 

των τουριστικών αγορών Ν.Α. Ευρώπης και όχι μόνο. 

Θα δώσουν το παρών τουριστικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, 

εκπροσωπώντας διαφορετικούς τομείς και κλάδους, δίνοντας μας τη 

δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, όπως και με τους διεθνείς 

εμπορικούς επισκέπτες της έκθεσης. 

Σημαντικός επίσης λόγος συμμετοχής μας στην έκθεση είναι το 

συνέδριο για το θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό, που θα μας 

δώσει δυνατότητες για ενημέρωση στη μικρή μας εμπειρία πάνω σε 

αυτούς τους τομείς τουρισμού. 

Παρακαλούμε όπως γίνει δεκτό το αίτημα μας. 

 

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση για το επείγον του θέματος; Νομίζω είναι οι 

ημερομηνίες, όπως καταλάβατε, από 22 έως 25 Νοεμβρίου.  Περισσότερα 
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στοιχεία οικονομικά, κυρία Μαναβέλη, έχετε; Είναι ο κ. Χρήστου εδώ; Ελάτε, 

κύριε Χρήστου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οποιος θέλει να δηλώσει να πάει στη Θεσσαλονίκη, να το 

δηλώσει. Αυτό ειναι το θέμα του Δ.Σ. Με το ποσό που δίνει κάθε φορά ο 

Δήμος, 50 ευρώ είναι περίπου για το ξενοδοχείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την Επιτροπή  μόνο ο κ. Βασιλάκος αιτείται για να μεταβεί 

και έχει εκφράσει την επιθυμία ο Δημοτικός μας Σύμβουλος, ο κ. Ηλιάσκος. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η διανυκτέρευση έως τέσσερα βράδια είναι 52,82 την ημέρα, μόνο 

αν υπάρχει απόδειξη ξενοδοχείου. Η ημερήσια αποζημίωση είναι 29,35 και 9,78 

η ημέρα της επιστροφής. Επίσης, η μετακίνηση δικαιολογεί τρένο ή αεροπορικό 

εισιτήριο. Αν θέλει κάποιος να μεταβεί με Ι.Χ., λαμβάνεται υπόψη το 

φτηνότερο εισιτήριο, το οποίο είναι το τρένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εδώ έχετε φέρει θέμα να πάνε δύο 

άτομα στην έκθεση. Η ερώτηση μου είναι: Τα άτομα θα πάνε για να δουν τι 

γίνεται εκεί ή για να προβάλουν το Δήμο; Και εφ'όσον είναι για να προβάλουν 

το Δήμο, τι θα πάνε να κάνουν; Υπάρχει κάποια προετοιμασία; Εχετε φτιάξει 

κάποιο περίπτερο; Εχετε μαζέψει κάποιο υλικό; Φωτογραφίες; Εντυπα; Πώς θα 

πάτε; 22 του μήνα είναι σε δέκα μέρες, σε λιγότερο. Εχετε κάνει κάποια 

προετοιμασία ή απλά πάτε για να  παραστείτε; Να ξέρουμε για ποιο λόγο πάνε.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορώ να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κυρία Στεργίου, συνεδριάζουμε πολύ συχνά. Εχετε δίκιο σε 

αυτό που  λέτε. Οχι, δε θα έχουμε περίπτερο, παρότι η προσφορά που μας 

έγινε ήταν πολύ μικρή. Ομως και λόγω του ότι δεν καταφέραμε να φέρουμε 

πιο γρήγορα το θέμα, γιατί δεν είχαμε απαρτία - ξέρετε, οι μετακινήσεις είναι 
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λίγο δύσκολες της Επιτροπής - δεν καταφέραμε να έχουμε περίπτερο. Πιστεύω 

την επόμενη φορά να έχουμε περίπτερο. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι οι 

θεματικές κυρίες που έχουν, που είναι για το θρησκευτικό και τον πολιτιστικό 

τουρισμό. Θα παρευρεθεί ένας. Δε νομίζω ότι χρειάζεται δεύτερος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δε θα έχουμε περίπτερο σαν Δήμος. Δε θα έχουμε περίπτερο. 

Απλώς θα πάρουμε μέρος στις θεματικές, ούτως ώστε να αποκτήσουμε 

εμπειρίες και την επόμενη φορά να κάνουμε και αυτό, ναι. Ξέρετε για ποιο 

λόγο; Γιατί δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνιστής στην Αττική που το κάνει και 

εμείς ανταγωνιστές έχουμε κυρίως στην Αττική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχω θέσει το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, στον  κ. Βασιλάκο, 

σχετικά με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής και θέλω, επειδή 

στο γραφείο του Δημάρχου και παρουσία σας, είχαμε πει ότι η Επιτροπή αυτή 

θα αποτελείται από τον τουριστικό τομέα, τον τομέα αρχαιοτήτων και τον 

τομέα ναυτιλίας και ο κ. Βασιλάκος ηγείται του τομέα του τουριστικού, είχαμε 

πει ότι θα φέρουμε εισήγηση στο Συμβούλιο και ο κ. Βασιλάκος μου ζήτησε να 

συζητήσει στο δικό του Συμβούλιο το θέμα αυτό. Ενδεχομένως θα γινόταν και 

ένας εμπλουτισμός των μελών του Συμβουλίου με κάποια άτομα που 

συζητήσαμε στο γραφείο, αν θυμάστε και περιμένω μέχρι τώρα. Μου είπε 

μάλιστα, αν κάνει Συμβούλιο, θα με καλέσει για να πάω. Δε με έχει καλέσει και 

υπάρχει μία εκκρεμότητα. Τι θα γίνει; Θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, ναι 

ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρότι δεν αφορά το θέμα αυτό τώρα τη συζήτηση που 

κάνουμε, είναι να πάνε κάποια άτομα... 
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 Κύριε Βασιλάκο, μπορείτε να δώσετε μία απάντηση στον κ. Γιαμαρέλο; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι. Εχουν γίνει όλοι αυτοί οι τομείς που είπαμε. Η πρόταση μου 

για τον κ. Γιαμαρέλο απορρίφθηκε από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου. Δεν είναι δεκτός στην Επιτροπή. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν κατάλαβα. Για πείτε το πάλι, γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν 

το έχω καταλάβει. Τι είπατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, δεν μπορεί τώρα να λυθεί. Ισως... 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Υπάρχει δηλαδή ο τουριστικός τομέας, ο τομέας αρχαιοτήτων 

και ο τομέας ναυτιλίας, ναι ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε, κύριε Γιαμαρέλο, θα το δούμε. Θα απαντήσει ο κ. 

Βασιλάκος. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Απάντησα. Είπα ότι το έχουμε κάνει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ο κ. Βασιλάκος οφείλει αυτές τις αποφάσεις να τις φέρει 

εγγράφως. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Βεβαίως θα τις φέρω εγγράφως, όταν είναι έτοιμες και όταν 

κρίνουμε εμείς σκόπιμο σαν Τουριστική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βασιλάκο. 

 Οι συνάδελφοι που θέλουν να μεταβούν... 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πολύ ωραία, κύριε Βασιλάκο, συγχαρητήρια. Θα προβάλετε 

πολύ το Δήμο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαμαρέλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βασιλάκος και ο κ. Ηλιάσκος. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν επιθυμείτε, κύριε Φοργιάρη και αν έχετε όλες τις άδειες, 

μπορείτε να πάτε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Η πρόταση είναι να πάει ένα μέλος της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να μεταβεί και Δημοτικός Σύμβουλος. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι. Επειδή είμαι και Δημ. Σύμβουλος, γι αυτό έχω προτέινει τον 

εαυτό μου. Αν παρ' όλα αυτά χρειάζεται και κάποιος άλλος να έρθει, είναι δικό 

του θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέμε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις; 

 Παρών ο κ. Λίτσας.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για τους λόγους που καταψήφισα τη δημιουργία Τουριστικής 

Επιτροπής, καταψηφίζω και το κονδύλι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Παρών ο κ. Λίτσας και η παράταξη του. 

 Οχι ο κ. Χασιώτης. 

 Η κ. Στεργίου σηκώνει το χέρι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να βάλω ένα ζήτημα.  Δεν είναι εικόνα 

Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα αυτή και μας γράφει και η τηλεόραση και δεν 

είναι καθόλου τιμή γι αυτή την εικόνα που σήμερα υπάρχει στο Συμβούλιο. Αν 

δε σας ενδιαφέρει, κύριοι Δημ. Σύμβουλοι, να πάτε στα σπίτια σας. Δεν είναι 

εδώ μέσα καφενείο. Οποιος θέλει να ακούσει, θα κάτσει στη θέση του και θα 

ψηφίζει και θα παίρνει θέση.  
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 Κύριε Πρόεδρε, σας καθιστώ υπεύθυνο για την τάξη στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Να είστε αυστηρός εκεί που πρέπει και να έχετε τη 

δημοκρατικότητα την οποία πρέπει. Αυτή δεν είναι εικόνα του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, συμφωνώ μαζί σας, αλλά ο Πρόεδρος δεν έχει 

χέρια, να πιάνει κάθε Σύμβουλο από το χεράκι, να τον βάλει στη θέση του. 

Αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Δεν είναι σχολείο εδώ πέρα να 

μαλώσουμε. Κάθε Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και κάτι άλλο. Οι ανακοινώσεις, γράφει το καταστατικό 

λειτουργίας νομίζω, μία ώρα συνολικά πρέπει να είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εχουμε φύγει από τις ανακοινώσεις, κύριε Δήμαρχε, τώρα. 

Είμαστε προ ημερησίας. 

 Επί της ψηφοφορίας, λοιπόν.  

 Οχι ο κ. Χασιώτης, όπως και η κα Στεργίου. 

 Κυρία Βαρνάβα; Ναι;  

 Το Σώμα κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Για τον κ. Ηλιάσκο δεν έχω αντίρρηση, αλλά για τον κύριο εδώ 

που ηγείται της Τουριστικής Επιτροπής έχω σοβαρές επιφυλάξεις, αν μπορεί να 

εκπροσωπήσει το Δήμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα ψηφίζετε όχι. 

 Κύριε Χρήστου, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η δαπάνη, η οποία θα προκύψει για το συγκεκριμένο έξοδο θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 006421.0000. Οποιαδήποτε δαπάνη, λόγω της συμμετοχής 

των μελών.  

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε, ο κ. Βασιλάκος και ο κ. Ηλιάσκος. 

 ----------- 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, υπάρχει και ένα ακόμα θέμα 

προ ημερησίας που έχω φέρει στο Δ.Σ. Παρακαλώ να διαβαστεί και να μπει σε 

ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφέρατε ποιο είναι το θέμα. Εχει σαν αρχηγός παράταξης το 

δικαίωμα ο κ. Χασιώτης και αν εγκρίνει το Σώμα. Ποιο είναι το θέμα; Ο τίτλος 

του θέματος.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ζητήσαμε από το προεδρείο, έχουμε πάρει και 

πρωτόκολλο, να κουβεντιαστεί και να πάρουμε απόφαση σήμερα σε αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τις λίστες που ζητήθηκαν από τις δημοτικές 

αρχές να σταλούν για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις των εργαζομένων. 

Είπε ο κ. Δήμαρχος... 

(παρέμβαση) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πέππα, επιτρέψτε μου, δύο λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι δε θα γίνουν απολύσεις. Εχουμε και 

διαθεσιμότητες και επειδή καταλαβαίνετε ότι σήμερα η συγκυβέρνηση λέει 

αυτό και αύριο μπορεί να φέρει κάτι άλλο, ζητάω από το Σώμα και θα διαβάσω 

την εισήγηση, είναι περιεκτική και πολύ μικρή, να πάρουμε απόφαση σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο να μη  σταλούν οι λίστες από το Δήμο σε καμία Υπηρεσία, 

όπου και αν ζητηθούν, εργαζομένων.  Αυτό ζητάω και νομίζω ότι είναι δεκτό. 

(παρέμβαση) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Στεργίου, σας παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω και μόνος μου, 

δε θέλω και δευτεράτζα, εντάξει. 
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(παρέμβαση) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Φοργιάρη, ζητάω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να σας πω τι ζητάω. Θέλετε να ακούσετε, κύριε Φοργιάρη; Τρεις 

φορές με έχετε διακόψει. Δύο χρόνια μία φορά δε σας διέκοψα. Συγγνώμη 

κιόλας. 

 Ζητάω να μπει σε ψηφοφορία για να κουβεντιαστεί προ ημερήσιας 

διάταξης και να πάρουμε απόφαση να μην εφαρμόσει ο Δήμος την απόφαση 

της συγκυβέρνησης, να μη σταλούν ονομαστικοί κατάλογοι των εργαζομένων, 

γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κατάργηση οργανικών θέσεων, 

διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και τελικώς την απόλυση τους, με ταυτόχρονη 

αντικατάστασή τους, όπως προβλέπεται στην εξέλιξη, από εργολάβους, 

εργαζόμενους με ή χωρίς εργασιακά δικαιώματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, μην προχωράτε στην εισήγηση. Αν αποφασίσει 

το Σώμα να συζητηθεί προ ημερησίας, θα συζητηθεί. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ρώτησε ο κ. Φοργιαρης. 

 Δε θέλετε; Να μην το κουβεντιάσουμε. Δε θέλετε να αποφασίσουμε; 

Πείτε "δε θέλουμε". Τόσο απλό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό, παρ' όλο που μιλήσαμε 

πολιτικά τη θέση μας απέναντι στο μεσοπρόθεσμο και όλα αυτά και 

συμφωνούμε με τον κ. Χασιώτη και με όλους, αλλά το θέμα αυτό δεν μπορεί 

να συζητηθεί να μη στείλουμε λίστες, γιατί ήδη ήρθε εγκύκλιος, η οποία δίνει 

ποινή στον αρμόδιο διοικητικό υπάλληλο που δε στείλει αυτά που του πουν. Δε 

θα πάρει το μισθό του. Δεν μπορείς να μη στείλεις στο Υπουργείο πόσους 

υπαλλήλους έχεις. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Δε διώχνουμε κανέναν υπάλληλο 

ποτέ. Εχουμε πάει σε όλα τα δικαστήρια υπέρ των υπαλλήλων, τα έχουμε 
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κερδίσει. Δε χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό. Ευτυχώς, είπαμε, 

δεν απολύεται κανείς από εμάς. Δεν έχουμε θέμα  σαν Δήμος. Πάμε όλοι μαζί, 

με την ΠΕΔΑ, με την ΚΕΔΕ, με τους Δημάρχους όλους και με όλους τους 

Δήμους να πιέσουμε, να πάρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για την τοπική 

αυτοδιοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνετε να συζητηθεί το θέμα που θέτει ο 

κ. Χασιώτης προ ημερήσιας διάταξης; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ονομαστική ψηφοφορία θέλω για το θέμα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ονομαστική ψηφοφορία και να διαβαστεί ο κατάλογος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαργέτα, σύντομα τα επίθετα των συναδέλφων. 

 Να προσέλθουν οι συνάδελφοι στην αίθουσα, παρακαλώ. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Ο κ. Ηλιάσκος: Οχι. 

 Φοργιάρης: Οχι. 

 Παπαγιάννης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγιάννη; Οχι. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Ο κ. Γιαννάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απεχώρησε ο κ. Γιαννάς. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλού περίμενα να σας δω, κύριε Γιαννά. 

 Οχι. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Μακρής 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Κοντογιάννη: Οχι. 

 Τσεκρεζής: Οχι. 
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 Δάβρης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απεχώρησε. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Λεμπούσης: Οχι. 

 Λέκκας: Οχι. 

 Πέππας: Οχι. 

 Νικολάου: Οχι. 

 Ανυφαντής: Οχι. 

 Βλάχος 

 Γιαμαρέλος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Βασιλάκος; 

 Πάντος: Οχι. 

 Μίχα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απούσα 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Λάμπρου: Οχι. 

 Μπόρσης: Οχι. 

 Σωτήρχος: Οχι. 

 Τσάδαρης: Οχι. 

 Μπατζάκας: Οχι. 

 Οικονόμου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Λίτσας: Ναι. 

 Ρούσσης: Ναι. 

 Βελτανιώτης: Ναι. 

 Δέδες: Ναι. 

 Καραγιάννης 

 Ζαχαρίας 

 Γιασημάκης: Ναι. 
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 Αρμυριώτης: Ναι. 

 Καλύβας: Ναι. 

 Οικονόμου: Ναι. 

 Βαρνάβα: Ναι. 

 Λέκκας: Ναι. 

 Τσάκωνας: Ναι. 

 Κιούσης: Ναι. 

 Μαργέτα: Ναι. 

 Χασιώτης: Ναι. 

 Στεργίου: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είναι φανερό, κύροι συνάδελφοι, ότι το θέμα δε συγκεντρώνει 

την απόλυτη  πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρα δεν 

μπορεί να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Προχθές είπατε ότι συνδιοικούμε. Εδώ δεν κουβεντιάζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, αφήστε να προχωρήσει η διαδικασία.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, θα αφήσετε να προχωρήσουμε; 

 Κυρία Κοντογιάννη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κυρία Κοντογιάννη, να γράφονται αυτά που λέτε, γιατί ποτέ δε 

γράφονται. Για τους εργαζόμενους μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε συμπληρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Σύσσωμη η 

συμπολίτευση δεν το ψηφίζει. Θα μετρήσουμε τους συναδέλφους.  

 Αφού η πρόθεση είναι να επιβραδύνετε το Συμβούλιο. Τι να κάνουμε; 

Κολλάμε στις τυπικότητες τώρα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ονομαστική έγινε. Πόσοι και πόσοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κύριε Χασιώτη, θα σας κάνουμε τη χάρη. 
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 Μετρήστε. 

 Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι: 

-16 συνάδελφοι ψήφισαν όχι. 

-16 συνάδελφοι ψήφισαν ναι. 

 Δε συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία, κύριοι συνάδελφοι. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: 

"Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου 

Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου των 

ομβρίων στο Μαρκόπουλο. Πρέπει να εκτραπεί η κυκλοφορία του ΚΤΕΛ, 

σύμφωνα με την εισήγηση. Την έχουν δει όλοι. Αν υπάρχει κάποια απορία, να 

την απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΥΠάρχει κάποια αντίρρηση στο θέμα, κύριοι συνάδελφοι; 

Εχετε την εισήγηση. Εχετε και το χάρτη εκεί πέρα; Χοντρά - χοντρά, τα 

λεωφορεία περνούν από τον περιφερειακό... 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Στο κάτω κομμάτι που δεν υπάρχει στενότης χώρου, δε γίνεται 

καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση. Στο πάνω κλείνει ο δρόμος, γιατί είναι στενός και 

τα ΚΤΕΛ κυκλοφορούν απ' έξω μέχρι να τελειώσει το έργο. Αυτή είναι η 

ρύθμιση.  
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(ερώτηση εκτός μικροφώνου)  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχει ένα σημείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει σε ένα σημείο στάση. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Υπάρχει στάση στο σημείο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έργο πρέπει να γίνει, κύριοι συνάδελφοι. Κάποιες δυσκολίες οι 

συμπολίτες μας θα συναντήσουν. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Περίπου τρεις μήνες το πολύ θα κάνει το έργο. Ενα τρίμηνο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Εγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων 

έργων ετους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Τα είχαμε πει και στο προηγούμενο Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε συζητηθεί το θέμα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Απλώς επειδή ήταν προ ημερήσιας, δεν είχε την... Το ξέρουν όλοι. 

Τρεις εγγραφές είναι. 

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ήταν στο προηγούμενο, ίδια εισήγηση είναι, κύριοι 

συνάδελφοι. Εχουν καταγραφεί οι απόψεις. 
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 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Θακ καταψηφίσω το παρόν θέμα, διότι με αίτηση  μου έχω ζητήσει να 

τεθεί στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οι κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις των Αγίων Αποστόλων Καλάμου Αττικής και το έχετε αγνοήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, στο δεύτερο σημείο λέει "συντήρηση και επισκευή 

αντλητικών συγκροτημάτων, γεωτρήσεων και δεξαμενών έτους 2013", 

προϋπολογισμού δαπάνης 307.500 ευρώ κλπ. Αυτό ειναι ένα έργο που δεν 

πρέπει να μπει σε αυτή την τροποποίηση. Θα πρέπει να μπει στο τεχνικό 

πρόγραμμα του 2013 για τα προϋπολογισθέντα έργα του 2013. Με τον όρο 

που βάζετε έτους 2013, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 2012. Η θα βάλετε 

του 2012 ή θα το αφήσετε, όταν θα συνταχθεί. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για να συντάξουμε τη μελέτη είναι. Δεν πρόκειται να προλάβουμε 

να υλοποιήσουμε τίποτα μέσα στο 2012. Απλώς αν δεν έχω κωδικό και τίτλο, 

δεν μπορώ να φτιάξω τη μελέτη, να την ετοιμάσω. Δεν πρόκειται να 

προλάβουμε να γίνει τίποτα μέσα στο 2012 για το συγκεκριμένο. Να 

ετοιμάσουμε τη μελέτη. Δεν πρόκειται να δημοπρατήσουμε τίποτα.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τη μελέτη μπορείτε να την ετοιμάσετε - να τη δημοπρατήσετε, 

είπατε; Θα δημοπρατηθεί η μελέτη; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δε θα προλάβω. Μέχρι να συνταχθεί η μελέτη τώρα, να περάσει... 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Η μελέτη θα δημοπρατηθεί η συγκεκριμένη; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι. Θα δημοπρατηθεί αρχές του 2013.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τότε θα έχουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2013.  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Θα εγγραφεί και εκεί, αλλά εγώ δεν μπορώ, αν δεν έχει προβλέψει 

την πίστωση, τουλάχιστον ότι θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013, δεν 

μπορώ να τη φτιάξω τη μελέτη, να γίνει ανάληψη δαπάνης.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Θα μπορούσατε να βάλετε 2012 - 2013.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το 2012 το έχω πάνω για να λειτουργήσουμε, να έχουμε μία 

προσωρινή.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Είναι τυπικό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, θα το ξανασυζητήσουμε πάλι το θέμα από την 

αρχή; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Για να ψηφίσουμε, πρέπει να πούμε γιατί ψηφίζουμε ή γιατί δεν 

ψηφίζουμε, έτσι; 

 Οπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει κάποια μελέτη 

που να ξέρουμε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα ή τι επισκευές θα γίνουν, τι 

αντλιοστάσια, με ποια σειρά είναι που θα επισκευαστούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπατε αυτά. Εχουν καταγραφεί. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ξαναπαίρνω το λόγο, γιατί την περασμένη φορά  μίλησα και για το 

3ο θέμα και δεν πήρα καμία απάντηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει μελέτη τώρα. Στο τεχνικό πρόγραμμα γράφεται. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: 24.600. Ψηφιοποίηση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα συζητηθεί η μελέτη, θα έρθει για να εγκριθεί. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τι είναι αυτή η ψηφιοποίηση; Εμάς δε μας έχετε πει, τι είναι αυτή 

η ψηφιοποίηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τεχνικό πρόγραμμα γράφονται αυτά, κυρία Βαρνάβα. Σας 

παρακαλώ. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Δε μας έχετε πει γιατί βάζετε αυτό το ποσό και τι σημαίνει 

ψηφιοποίηση, τι θα κάνετε. Γιατί φωνάζετε; Πώς θέλετε να ψηφίσουμε, όταν 

δε μας δίνετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός θέματος τώρα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γιατί εκτός θέματος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τώρα θα καθίσουμε να αναλύσουμε τη μελέτη; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επομένως, θέλετε να ψηφίσουμε, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Δεν 

μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς να υπάρχει τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα είναι,  κυρία Βαρνάβα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντηθούν τα ερωτήματα υποχρεωτικά. Ο νόμος το λέει, 

αλλά σε άλλο θέμα. Δεν μπορεί να συζητάμε ό,τι θέλουμε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αν δε μας δώσετε στοιχεία, δεν μπορούμε, επομένως και εμείς να 

ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι η κα Βαρνάβα, λοιπόν. 

 Κύριε Λίτσα. Πείτε δύο λόγια τώρα. Το έχουμε συζητήσει το θέμα. 

Επανερχόμαστε. Θέλετε να καθυστερήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει 

χιλιοσυζητηθεί; Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ:  Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε τη δική μου τη συμπεριφορά στο 

Δ.Σ. να την κάνω οπως θέλω εγώ. Δηλαδή πολύ όμορφα η κα Βαρνάβα σας 

απάντησε, ότι δεν είναι δυνατόν εσείς να μας λέτε, αν θα πρέπει να έχουμε 

άποψη ή όχι. Μας φέρνετε ένα θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λέω αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ, μη με διακόπτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είμαστε στο θέμα ή όχι. Αυτό απαντάω.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Μα σας παρακαλώ τώρα. Πιο πολύ μιλάτε εσείς, παρά εγώ. Κάθε 

φορά το ίδιο πρόβλημα έχετε. Δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αντέχετε, βλέπω, τις διακοπές.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ όχι, δεν τις αντέχω τις διακοπές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καλά  κάνετε. Συνεχίστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αλλά άμα θέλετε, τις αντέχω κιόλας. Εντάξει; 

 Οταν φέρνετε ένα τεχνικό πρόγραμμα έργων, το οποίο θα 

προγραμματίσουμε για να κάνουμε, δεν είναι δυνατόν να λες σε ένα Δημ. 

Σύμβουλο ότι "δεν πειράζει που δεν ξέρεις τώρα. Οταν θα έρθει το έργο, όταν 

θα έρθει η μελέτη, θα μάθεις". Η φιλοσοφία του έργου που είναι από τον τίτλο 

του έργου δείχνει την κατεύθυνση. Αρα είναι επιλογή του  Δημ. Συμβούλου, αν 

συμφωνήσει, να πει ναι ή όχι. Αρα ένα δικαίωμα μας - γιατί κινδυνεύουμε, 

κύριε Πρόεδρε, να ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε μέχρι σήμερα. 

Κινδυνεύουμε με το δικό σας σκεπτικό.  

 Οσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία του τρόπου σχετικά με την 

ύδρευση για να έχει έναν εργολάβο stand by ο Δήμος για να κάνει τα 

συγκεκριμένα έργα, αν και όποτε δημιουργηθεί πρόβλημα, διαφώνησα για 

συγκεκριμένο λόγο. Είπα ότι μπορεί να το κάνει αυτό για να έχει έναν άνθρωπο 

για την άμεση επέμβαση, δε συμφωνώ, όμως, με τη διαδικασία των 300.000 

τόσων. Γι αυτό το λόγο το καταψηφίζω το συγκεκριμένο.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, λοιπόν, ο κ. Λίτσας. 

 Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως λέει και η εισήγηση στο θέμα: "Εγκριση 7ης 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων ετους 2012" και ο 
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κ. Καρίνος μόλις μας είπε ότι αυτό το έργο θα γίνει το 2013. Αρα μόνο και μόνο 

από αυτό, αφού δεν προλαβαίνουμε σε 45 ημέρες πουέχουμε ημερολογιακές 

ακόμα για το τέλος του παρόντος χρόνου, θα πρέπι να μπει στο τεχνικό 

πρόγραμμα του 2013 η όποια τροποποίηση. Γι αυτό και εμείς καταψηφίζουμε 

και μάλιστα ζητούμε και ονομαστική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για επισκευές που θα γίνουν, ζητάτε για να μπουν για το τεχνικό 

έργο 2013,  όταν σε 1,5-2 μήνες θα έχουμε τεχνικό πρόγραμμα και 

προϋπολογισμό, με έναν εργολάβο που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι και με ποιο 

τρόπο θα πάρει τα λεφτά. 

 Να σας πω εδώ πέρα τι συμβαίνει; Δε θέλετε να φέρετε το κονδύλι αυτό 

στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2013. Θέλετε να το 

αποδεσμεύσετε από το 2012, να το χρησιμοποιήσετε, με οποιονδήποτε τρόπο 

καταλαβαίνετε εσείς. Για εμάς είναι ξεκάθαρο, ότι ανοίγει κάνουλα διαρροής 

χρημάτων από το Δήμο. Είναι η θέση που καταγγείλαμε, η θέση που πήραμε 

στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό κάνετε σήμερα και βεβαίως 

καταψηφίζουμε. 

 Το stand  by εργολάβο που είπε ο κ. Δήμαρχος, να έχουμε κάποιον 

stand by εργολάβο, αυτό φωτογράφισε, με δικά του λόγια στο προηγούμενο 

Δ.Σ.. Και το θέμα δεν είναι, εντάξει, τα λέμε και εδώ πέρα, εντάξει, έχει αξία να 

τα λέμε, τα επαναλαμβάνω,  το θέμα είναι να τα μαθαίνει και ο κόσμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Χασιώτη. 

 Κύριε Καρίνο, θέλετε να προσθέσετε κάτι; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ θέλω να πω το εξής για όλη αυτή τη διαδικασία με το τεχνικό 

πρόγραμμα. Οταν φέρνουμε εγγραφές στο τεχνικό πρόγραμμα, ψηφίζουμε την 

αναγκαιότητα. Δεν ψηφίζουμε - εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχει 
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συνταχθεί η μελέτη, δεν μπορώ να σας πω τι θα περιέχει. Αρα τεχνικά δεν 

μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ψηφίζουμε την αναγκαιότητα. Η αναγκαιότητα, 

λοιπόν, είναι η εξής. Εχουμε την αναγκαιότητα να ψηφιοποιήσουμε το δίκτυο 

του ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να έχουμε εικόνα πού καίγονται λάμπες, 

να μη χάνει υλικά ο Δήμος, να έχει ηλεκτρονικά την εικόνα στους υπολογιστές; 

Εχουμε. Αυτό ψηφιζουμε. Είναι αναγκαίο να το ψηφιοποιήσουμε; Είναι 

αναγκαίο να έχουμε άνθρωπο να κάνει τις επισκευές για να μην κάνουμε 

κατεπείγον και απευθείας αναθέσεις; Αυτό ψηφίζουμε. Αν δεν είναι αναγκαίο, 

να μην κάνουμε επισκευές καθόλου. Τα αφήνουμε έτσι ρημάδι όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά ειπώθηκαν και στην προηγούμενη συνεδρίαση.  

........: Κύριε Καρίνο, μην κάνετε πολιτική. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Την αναγκαιότητα ψηφίζουμε. Το τι θα βάλουμε στη μελέτη, δεν 

το έχουμε πει ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι καμία πολιτική. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι πολιτική αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξήγηση. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εξήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημέρωση των συναδέλφων είναι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αφού δεν την έχω φτιάξει τη μελέτη, πώς ξέρετε τι θα περιέχει; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το 507.500 πώς βγαίνει; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Κατά προσέγγιση, κύριε Βελτανιώτη. Οταν έρθει η μελέτη στο 

Συμβούλιο... 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, όχι έτσι. 
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 Να προχωρήσουμε, κύριοι συνάδελφοι, στην ψηφοφορία. Εχει 

εξαντληθεί εντελώς το θέμα.  

 Οχι, λοιπόν, ο κ. Λίτσας. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική. Τι να κάνουμε; Προβλέπεται. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος - απών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι ο κ. Ηλιάσκος. Τέλος πάντων, συνεχίστε.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τροποποίηση του προγράμματος. 

 Ηρεμήστε, κύριε Δέδε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φοργιάρης: Ναι. 

 Παπαγιάννης: Ναι. 

 Γιαννάς: Ναι. 

 Μακρής: Ναι. 

 Κοντογιάννη: Ναι. 

 Τσεκρεζής: Ναι. 

 Δάβρης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. Εχει αποχωρήσει. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεμπούσης: Ναι. 

 Λέκκας: Ναι. 

 Πέππας: Ναι. 

 Νικολάου: Ναι. 

 Ανυφαντής: Ναι. 
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 Βλάχος: Ναι. 

 Γιαμαρέλος: Οχι. 

 Βασιλάκος: Ναι. 

 Πάντος: Ναι. 

 Μίχα - απούσα. 

 Λάμπρου: Ναι. 

 Μπόρσης: Ναι. 

 Σωτήρχος: Ναι. 

 Τσάδαρης: Ναι. 

 Μπατζάκας: Ναι. 

 Οικονόμου Γρηγόρης - απών. 

 Λίτσας: Οχι. 

 Ρούσσης: Οχι. 

 Βελτανιώτης: Οχι. 

 Δέδες: Οχι. 

 Καραγιάννης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρίας: Οχι. 

 Γιασημάκης: Παρών.  

Αρμυριώτης: Παρών. 

 Καλύβας: Παρών. 

 Οικονόμου Βασίλης: Οχι. 

 Βαρνάβα: Οχι. 

 Λέκκας: Οχι. 

 Τσάκωνας: Οχι. 

 Κιούσης: Οχι. 

 Μαργέτα: Οχι. 

 Χασιώτης: Οχι. 
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 Στεργίου: Οχι. 

- Είκοσι (20) ναι. 

-Δέκα τέσσερα (14) όχι. 

-Τρία (3) παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριάντα επτά (37). 

........: Πώς έγινε; Πριν ψηφίασνε 32. Εχει προσέλθει κάποιος εδώ πέρα και δεν 

έχει ανακοινωθεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να είχαν φύγει κάποιοι συνάδελφοι. 

........: Υπάρχει κάποιος που προσήλθε στη διάρκεια αυτού οτυ θέματος και δεν 

ανακοινώθηκε; γιατί πριν ήταν 32.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσα είναι τα ναι, κυρία Μαργέτα; Κυρία Μαργέτα, παρακαλώ, 

εστιάστε εδώ πέρα. Τα ναι πόσα είναι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 20 τα ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

- Είκοσι (20) ναι. 

-Δέκα τέσσερα (14) όχι. 

-Τρία (3) παρών. 

 Στο 3ο θέμα της Η.Δ., κύριοι συνάδελφοι: 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης του έργου με τίτλο: 

"Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Ωρωπού", 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχουμε εγκεκριμένη την προμελέτη περιβαλλοντικών για το ΣΜΑ, 

έχουμε την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου για το κατεπείγον για να 

προχωρήσουμε σε ανάθεση της μελέτης με τη διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης και εγκρίνουμε το να προχωρήσει η Οικονομική στην 

προκήρυξη της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

ΔΕΔΕΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω κάτι, παρακαλώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; 

ΔΕΔΕΣ: Οχι. Να ζητήσω από τον κ. Καρίνο κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση θέλετε να κάνετε. 

ΔΕΔΕΣ: Πάρτε το σαν ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΔΕΔΕΣ: Να μας αναγνώσει τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη διάρκεια που ψάχνει ο κ. Καρίνος, σας ακούμε.  

ΚΑΡΙΝΟΣ:  

9η Συνεδρία 8/10/2012 
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Γνωμοδότηση του Συμβουλίου - Εγκριση της απευθείας ανάθεσης, λόγω 

του κατεπείγοντος: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου: "Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου 

Ωρωπού". 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της απευθείας ανάθεσης, λόγω 

του κατεπείγοντος, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.  

Ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: 

"Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων". 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 30.000 ευρώ μαζί με ΦΠΑ; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μέχρι. Συν το ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι 36.737. 

 Ερώτηση ο κ. Λίτσας. 

 Αλλος συνάδελφος; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε το κατεπείγον, πού το 

βλέπετε το κατεπείγον, να το δούμε και εμείς. Εχετε νοικιάσει αυτό το χωράφι 

εδώα και αρκετό χρόνο παράτυπα, παράλογα, εξοφλώντας επιταγές 

προεκλογικές και γραμμάτια.  Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Από πού 

και ως πού βλέπετε το κατεπείγον; 

 Δεύτερον, όταν θα μιλάτε για θέματα που υπάρχουν εγκρίσεις, θα 

πρέπει να μας τα δίνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ερώτηση τώρα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Το κατεπείγον, κύριε Καρίνο, δείξτε μας πού είναι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αρμόδιος για το κατεπείγον, κατά το νόμο, είναι το Τεχνικό 

Συμβούλιο της Περιφέρειας. Αυτοί γνωμάτευσαν ότι είναι επείγον. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποφάσισαν. Εμείς δεν το φέραμε κατεπείγον. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτοί γνωμοδοτούν για το κατεπείγον. Εμείς δεν μπορούμε να 

φέρουμε θέμα στο Συμβούλιο χωρίς τη γνωμοδότηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση υπάρχει; 

 Ο κ. Ρούσσης θέλει να ρωτήσει, ο κ. Βελτανιώτης, ο κ. Γιαμαρέλος. 

 Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, έχουμε περάσει και εμείς  αρκετά έργα από το 

Τεχνικό Συμβούλιο. Το Τεχνικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναγκαιότητα της 

απευθείας, όχι την αναγκαιότητα του κατεπείγοντος. Την αναγκαιότητα του 

κατεπείγοντος, εσείς σίγουρα κάτι τους έχετε προσκομίσει. Το κατεπείγον πού 

έγκειται θέλω να μου πείτε. Πού έγκειται το κατεπείγον. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι. Την εισήγηση που στείλατε στο Περιφερειακό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπονοείτε δηλαδή ότι εξαπατήσαμε το Συμβούλιο, έτσι; με το 

κατεπείγον. Περί αυτού πρόκειται τώρα. Η απόφαση πάντως του Συμβουλίου 

είναι ομόφωνη. Ετσι; Κάποια εμπειρία θα έχουν και αυτοί περισσότερη από 

εμάς, από ό,τι φαίνεται.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα διαβάζουμε τα χαρτιά τώρα; Είστε υποχρεωμένοι να πάτε να 

ενημερωθείτε. Πέντε μέρες έχετε την πρόσκληση. Μαθήματα θα  κάνουμε; 

........: Μας απαγορεύει κανείς να ρωτήσουμε; 

(διάλογος εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επειδή, κύριε Διευθυντά, δε μιλάμε για μελέτη έργου, μιλάμε 

για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπορείτε να μας πείτε πόσο κόστισε 

η προμελέτη; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δηλαδή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πληρώσουμε 

40.000.  

........: Μέχρι 30.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

 Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή εδώ βλέπω ότι υπάρχει σταθμός 

μεταμόρφωσης απορριμμάτων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Είναι αναγραμματισμός. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και επειδή έχουμε πάρει απόφαση για σταθμό επεξεργασίας 

απορριμμάτων, μήπως η επεξεργασία των απορριμμάτων με τη μεταμόρφωση 

έχουν κάποια σχέση; Το πρώτο είναι αυτό. 

 Το δεύτερο είναι, αν αυτό το θέμα είναι θέμα της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και αν θα έπρεπε να περάσει από εκεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ ειναι ανάθεση μελέτης. Μετά θα έρθει η Ποιότητα Ζωής. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Γιατί αναφέρεται στο περιβάλλον. Νομίζω ότι και η προμελέτη 

έπρεπε να έρθει σε εμάς να τη δούμε και μετά να προχωρήσετε για τη μελέτη. 

Εγώ επιμένω ότι έπρεπε να έρθει στην Ποιότητα Ζωής και πολλές φορές, κύριε 

Καρίνο, σας έχω πει για κάποια θέματα, που πρέπει να έρθουν πρώτα στην 

Ποιότητα Ζωής. Εχετε υποστηρίξει άλλα, αλλά μετά έχουν έρθει.  Η Ποιότητα 

Ζωής είναι σημαντική Επιτροπή και την έχετε υποβαθμίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Οχι.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

86 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Τοποθετήσεις: 

-ο κ. Λίτσας 

-ο κ. Γιασημάκης 

-ο κ. Χασιώτης 

-η κα Στεργίου 

 Κύριε Λίτσα. 

-ο κ. Ρούσσης 

ΛΙΤΣΑΣ: Μέχρι τώρα μιλάγατε για διαχείριση και για  κάτι κλαδιά μας λέγατε. 

Τώρα μας λέτε ξεκάθαρα για ΣΜΑ, κάτι που ξέραμε όλοι από την αρχή. Τα 

προεκλογικά γραμμάτια της δημοτικής αρχής του κ. Οικονομάκου εξοφλούνται 

και αυτό στοιχίζει αρκετά χρήματα στο Δήμο. Ξαναλέμε για άλλη μία φορά 

πόσο κοντά είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, αλλά εμμένετε να πληρώνετε φίλους 

σας. Αυτό είναι από εμάς κατακριτέο, είναι απαράδεκτο και έχετε χρεώσει πάρα 

πολλά χρήματα το Δήμο. Συνεχίζετε να το χρεώνετε με μελέτες και επίσης με 

μία τεράστια επένδυση σε ξένη περιουσία. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, 

κύριε Οικονομάκο και θα πρέπει να το γυρίσετε πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξετε 

τα οικονομικά του Δήμου, όχι των φιλων σας και  της παρέας σας ούτε τα 

προεκλογικά σας, ό,τι είχατε υποσχεθεί. Τις επιταγές τις προεκλογικές τις δικές 

σας δε θα τις πληρώνουν οι δημότες του Δήμου Ωρωπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 Ο κ. Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οπως γνωρίζει ο κ. Καρίνος καλύτερα από εμένα, μέχρι το 

2011 ήταν αναγκαία σε αυτά τα πράγματα και η προμελέτη και η μελέτη 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο νόμος, όμως, περί μελετών έχει αλλάξει και 

πλέον δεν είναι αναγκαία η προμελέτη και η μελέτη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι υποχρεωτικό να έχουμε και προμελέτη και μελέτη; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι προαιρετικό. Τότε γιατί δε μετατρέπουμε την προμελέτη 

αυτή σε οριστική μελέτη  και να γλυτώσουμε τα λεφτά αυτά; Γιατι, κύριε 

Καρίνο, δε μετατρέπουμε την προμελέτη αυτή σε οριστική μελέτη; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πώς θα το κάνουμε αυτό; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο ίδιος ο μελετητής, ο οποίος έχει κάνει αυτή την προμελέτη, 

μπορεί να συνεχίσει και να την κάνει οριστική και να πάει με πολύ λιγότερα 

λεφτά. Εχει πάρει ήδη 7, να πάρει άλλες 3.000 - 4.000 ευρώ και να τη 

μετατρέψει σε οριστική μελέτη. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οταν έχουμε κάνει μία προεκτίμηση αμοιβής στις μελέτες και λέμε 

ότι η προμελέτη στοιχίζει 6.500, από τον μπούσουλα που βγαίνουν οι αμοιβές, 

αυτομάτως βγαίνει ποια είναι η αμοιβή η προεκτιμώμενη για την οριστική.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μα δε χρειάζεται να έχουμε και οριστική και... 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν μπορούμε εμείς να υποκοστολογήσουμε τη μελέτη. Τώρα, αν 

στη διαπραγμάτευση έρθει ο μελετητής και το κάνει με τα μισά λεφτά από 

αυτό που λέει η προεκτίμηση, είναι άλλη υπόθεση. εμείς δεν μπορούμε να 

πούμε να κάνουμε το 29, 19. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ζητήσαμε εμείς από τον ίδιο το μελετητή που έχει κάνει την 

προμελέτη, να μας τη μετατρέψει σε οριστική; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Τώρα θα ζητήσουμε. Η Οικονομική θα τα κάνει αυτά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ζητήσουμε από τον ίδιο; 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν το ξέρω τι θα κάνει η Οικονομική. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή θα πάρετε προσφορές τι; Για να μετατρέψετε την 

προμελέτη σε οριστική ή για καινούρια μελέτη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει η  λέξη μετατροπή, Γιώργο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πώς δεν υπάρχει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μελέτη είναι άλλη ιστορία. Είναι πιο λεπτομερής, περιέχει άλλα 

πράγματα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είναι αναγκαία, Δήμαρχε, σύμφωνα με τον καινούριο 

νόμο, προμελέτη και μελέτη. Δεν είναι αναγκαίο. Αυτό έχει γίνει με τον παλαιό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μελέτη είναι υποχρεωτική.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η οριστική είναι τώρα, γιατί είμαστε πάνω από 50 τόνους την 

ημέρα, με τον καινούριο νόμο τον περιβαλλοντικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κουβεντιάζοντας για το σταθμό μεταφόρτωσης, είχαμε πει ότι 

όντως μπορεί να μειώσει το κόστος της μεταφοράς, τα δρομολόγια, τις 

εργατοώρες, πολλά πράγματα. Από τη σκοπιά μας θα το καταλαβαίναμε αυτό 

και την αναγκαιότητα,  αν θέλετε και της προμελέτης και της μελέτης, αν ήταν 

δημοτική η ευθύνη και υπήρχαν υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι θα μαζεύουν 

τα απορρίμματα και θα κάνουν τη δουλειά. Θα γλυτώνει λεφτά ο Δήμος και 

κατά συνέπεια θα γλυτώνει λεφτά και ο ίδιος ο Δήμος. Ομως, αυτή τη στιγμή 

θέλετε να δημιουργήσετε ένα σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τον 

εργολάβο που έχετε φέρει στην Καθαριότητα.  Θα έχουμε τον εργολάβο, 

λοιπόν, θα τον πληρώνουμε, θα δώσουμε και ένα κονδύλι σε ξένη περιουσία 

που είπε και ο κ. Λίτσας για να γλυτώνει ο κάθε εργολάβος ιδιώτης που έχουν 

κατακλύσει τους Δήμους και θα γεμίσουν πλέον, γιατί είναι πολύ το χρήμα, 
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πολύ το χρήμα στο σκουπίδι, στα απορρίμματα είναι πολύ  μεγάλα τα κονδύλια 

για να μπορούν οι ιδιώτες, με λεφτά του Δήμου και των δημοτών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λανθασμένος ο συλλογισμός σας.  Είναι λανθασμένος. Να 

σας διακόψω; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Συνεχίστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιώτη, με δημοτικό χρήμα, να 

μειώνει το κόστος και να αυξάνει τα κέρδη του, κάτι που θα πληρώνουν οι ίδιοι 

οι δημότες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, δε βοηθάμε έτσι. 

 Κύριε Χασιώτη, μη δίνετε συνέχεια τώρα. Σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σέβομαι. Δε σας έχω διακόψει, κύριε Πάντο, ποτέ. Δε σας έχω 

διακόψει ποτέ. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πάντο, εντάξει, έχεις ευθύνη και γι 

αυτά που κάνεις και γι αυτά που λες σε αυτό το 

Δ.Σ. Οπως εγώ, έτσι και εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, το κάπνισμα αρρωσταίνει, όχι ο κ. Χασιώτης με την 

κα Στεργίου. Είναι αγαπητοί. 

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  Κύριε Πρόεδρε, επειδή ήταν πολύ ωραία αυτά που είπε ο κ. 

Πάντος, εγώ το χάρηκα ιδιαιτέρως, αλλά σήμερα, πέρα από τον κ. Πάντο που 

δυσανασχετεί, έχουμε και τον κ. Φοργιάρη που λειτουργεί σαν κυβερνητικός 

εκπρόσωπος εδώ μέσα και απαντάει... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε επί της ουσίας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι, μιας και συζητάμε για  αποκομιδή 

απορριμμάτων, γιατί δεν είναι μόνο η μελέτη... 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Πού σε ενόχλησα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, τι μου κάνετε τώρα, μπορείτε να μου πείτε; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Πού ενοχληθήκατε, θέλω να μου πείτε, πού ενοχληθήκατε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγγνώμη, κύριε, ξέρετε από διαδικασίες; Οι διαδικασίες του 

Συμβουλίου, όταν μιλάει κάποιος, δε μιλάνε οι άλλοι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μα τώρα μαθαίνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Φοργιάρη, σήμερα... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μόνο η τούρτα σας έλειπε για τα δύο χρόνια. Δύο χρόνια δε 

μάθατε να λειτουργείτε εδώ μέσα.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μα δε με αφήνετε να σας ζητήσω συγγνώμη. Ελεος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άκουσε η κα Στεργίου ότι ζητήσατε συγγνώμη. 

 Συνεχίστε, κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να πω για τα σκουπίδια. Πέρα από αυτό, να πω ένα 

γενικότερο σχόλιο για τα σκουπίδια, γιατί το φέρνετε σαν κατεπείγον. 

Παλαιότερα το είχαμε συζητήσει, είπαμε ότι πράγματι υπάρχει αυτό το 

πρόβλημα. Ομως κατεπείγον, κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δημ. Σύμβουλοι, είναι 

όλα τα προβλήματα της Καθαριότητας. Στις 7 του μήνα, την προηγούμενη 

Τετάρτη ο Ωρωπός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν είναι κατεπείγον τώρα αυτό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: ... ο Ωρωπός ντουμάνιασε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηταν. Δεν είναι. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: ... ο Ωρωπός ντουμάνιασε, γιατί δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο έχετε 

κάνει μία χωματερήκαι καίγανε πλαστικά και λάστιχα και τα παιδιά που 

αθλούνταν εκεί σηκώθηκαν και έφυγαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βοηθήσει ο σταθμός μεταφόρτωσης σε αυτά. Ελάτε στο 

σταθμό μεταφόρτωσης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα λεπτό. Εγώ δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, μιας και μιλάμε 

για τα σκουπίδια, να πω γι αυτό το πρόβλημα, το οποίο το έχετε κάνει σε 

ορισμένα σημεία  και στο Χαλκούτσι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, μιλάτε για διαδικασίες. Εκτός θέματος εντελώς. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν έχω μιλήσει σήμερα,  παρά μόνο όταν μου δώσατε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης, θα μιλήσουμε γενικά 

για τα σκουπίδια; Γι αυτό έχετε κάτι να μας πείτε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα τελειώσω. Θα πω και την άποψη μου.  

 Δεν είναι μόνο, λοιπόν, ο σταθμός μεταφόρτωσης επείγων. Εκεί θέλω να 

το συνδέσω. Υπάρχουν και άλλα σημεία που πρέπει να τα σηκώσει τα 

σκουπίδια, γιατί τα έχετε κάνει χωματερές, όπως είναι δίπλα στο Στάδιο το 

Δημοτικό και όπως είναι και στο Χαλκούτσι και θα πρέπει, λοιπόν, να έχετε την 

ίδια ευαισθησία και γι αυτά τα ζητήματα. Γι αυτό το έφερα. 

 Δεύτερο ζήτημα.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σταμάτα, κύριε Φοργιάρη. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Δε θα 

απαντάτε επί παντός επιστητού. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είστε; να ξέρω 

δηλαδή σε ποιον απευθυνόμαστε εδώ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κυρία Στεργίου.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το δεύτερο ζήτημα που έχει σχέση με τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Ακούστε και να ακούει και ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το σταθμό μεταφόρτωσης θα μιλήσουμε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να ακούει και ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, με φέρνετε σε δύσκολη θέση πραγματικά.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχει περιφερειακός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε πολύ καλά τον κανονισμό και δεν τον εφαρμόζετε 

σκόπιμα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επί του θέματος είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είστε καθόλου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είμαι επί του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός, εντελώς εκτός. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είμαι επί τού θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σκόπιμα είστε εκτός.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος μιλάει για σταθμούς 

μεταφόρτωσης στην Αττική, οκτώ σταθμούς μεταφόρτωσης. αυτός ο 

περιφερειακός σχεδιασμός του 2003 δεν έχει αλλάξει. Αυτός, λοιπόν, ο 

σταθμός μεταφόρτωσης που κάνετε είναι εκτός περιφερειακού σχεδιασμού. 

Εγώ δε συμφωνώ με τον περιφερειακό σχεδιασμό και τον έχω καταψηφίσει και 

στη Βουλή και στη Νομαρχία. Ομως, ποιο είναι το πρόβλημα: Οτι αυτός ο 

σταθμός θα είναι παράνομος. Αν νομιμοποιηθεί, ακούστε με, αν νομιμοποιηθεί, 

θα περάσει στα χέρια των εργολάβων της διαχείρισης των απορριμμάτων, 

όπως πάει να γίνει Κερατέα - Γραμματικό σταθμοί. Θα φτιάξουμε, λοιπόν, εμείς 

ένα σταθμό μεταφόρτωσης με δικά μας λεφτά, θα πληρώνουμε οικόπεδα και 

θα έρθει ένας εργολάβος, ένας Μπόμπολας ή μία τεχνική εταιρεία,  δεν ξέρω 
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ποιος και θα μας τα πάρουν όλα  αυτά για τη διαχείριση των απορριμμάτων και 

θα περάσουν στα χέρια ιδιωτών και μεγάλου κατασκευαστικού... 

........: Μακάρι να τα πάρουν. Μακάρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, μην το κάνετε αυτό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να ακούτε τι σας λέμε. Να ακούτε τι σας λέμε. 

 Γι αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίζω, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 

τη διαχείριση απορριμμάτων  γενικά στην Αττική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε ζητήσατε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε κάτω.  Κανένα 

λεπτό. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ.  

 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, κύριε, καθίστε κάτω. Μη γράφετε τίποτα, παρακαλώ, 

από ό,τι θα πει ο κύριος. Σας παρακαλώ, περάστε έξω. Διακόπτετε τη 

διαδικασία. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε καμία περίπτωση. Οχι. Σε καμία περίπτωση. 

 Αφήστε, κύριε Λίτσα. Και σκυλάκι να περάσει μέσα, θα βρείτε ευκαιρία. 

 Καθίστε, κύριε. Εχει εκπροσώπους αυτό το Συμβούλιο εδώ πέρα, που 

έχει ψηφίσει ο κόσμος. Με ακούτε; Εχει εκπροσώπους αυτό το Συμβούλιο εδώ 

μέσα. Σας παρακαλώ. 

 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. Κύριε Ρούσση, είστε συνήγορος του 

κυρίου εσείς ή θα μιλήσετε; 
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(ταυτόχρονες ομιλίες) 

........: Εγώ θα φύγω, κύριε Πρόεδρε, αν μιλήσει ο κύριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε, περάστε έξω από τα έδρανα. 

 Τρία λεπτά διάλειμμα, κύριοι συνάδελφοι. 

 

 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος έχει δοθεί στο συνάδελφο κ. Ρούσση. Κύριε Ρούσση, 

έχετε το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή στη διοίκηση 

και θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο την κα Στεργίου. Οντως, το πρόβλημα 

της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική είναι πολύ περίεργο αυτή την 

εποχή και δεν ξέρω αν έχει γίνει  εσκεμμένα αυτό,  κύριε Καρίνο. Θέλω να πω 

το εξής, ότι  η απόφαση 156/2011 της Οικονομικής Επιτροπής και η απόφαση 

221/2011 και αυτή πάλι της Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά τη μίσθωση 

του αγροτεμαχίου η μία και όσον αφορά για την έγκριση όρων διακήρυξης για 

τη δεύτερη απόφαση, δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη σταθμός μεταφόρτωσης. 

Αυτές οι δύο αποφάσεις αναφέρουν μόνο για διαχείριση απορριμμάτων, χώρο 

για αμαξοστάσιο, συντήρηση αυτοκινήτων κλπ.  Αυτό πρέπει να το 

προσέξουμε. Αυτή την επισήμανση ήθελα να κάνω, τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Ρούσση. 

 Η κα Βαρνάβα είναι εδώ; 

 Ο κ. Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα, γιατί παίρνω για πρώτη φορά το λόγο.  
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 Εγώ για το ΣΜΑ θέλω να ρωτήσω το εξής και τον κ. Λιάσκο, αλλά δεν το 

βλέπω στην έδρα, αλλά και τον κ. Καρίνο. Θέλω να ρωτήσω για την εμπειρία. 

Δεν ξέρω, αν εσείς, κύριε Δήμαρχε, έχετε αυτή την εμπειρία. Εχει ποτέ εγκριθεί 

ΣΜΑ, εκτός τους οκτώ του περιφερειακού; Ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Γιατί 

πολύ φοβάμαι ότι πετάμε 36.500. Τουλάχιστον αυτό ψηφίζουμε τώρα, τις 

36.500.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα με προκαλείς.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Είμαι προκλητικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι. Να μου απαντήσει ο Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα με προκαλείς.  

 Ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων της Φιλαδέλφειας είναι 

ακριβώς στον τοίχο... 

(παρέμβαση) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαζί με τον κ. Φοργιάρη πήγαμε και τον είδαμε το σταθμο 

μεταφόρτωσης. Συγγνώμη, Βασίλη, πού να θυμάμαι; Πάει καιρός. 

 Είναι δίπλα ακριβώς στον τοίχο του σχολείου, ενός τεράστιου σχολείου 

με χιλιάδες παιδιά μέσα. Ο σταθμός μεταφόρτωσης στην Κηφισιά, το γνωρίζετε 

όλοι, ο σταθμός μεταφόρτωσης της Μεταμόρφωσης είναι στην εθνική οδό, στα 

20 μέτρα.  

(παρέμβαση) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι το μεγάλο. Ενα τοπικό έχει. Σταθμό μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων. Οχι στη Μεταμόρφωση, άλλο θέμα αυτό.  
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 Αδεια τελική, δεν ξέρω ποιος έχει τελική άδεια. Ηταν όλοι στη διαδικασία 

να αδειοδοτηθούν. Εχουν όλοι οι Δήμαρχοι υποστεί κάποιες ταλαιπωρίες στη 

διαδικασία αδειοδότησης για πολλούς διαφορετικούς λόγους ο καθένας.  

 Ομως, έφτασε η εποχή, φίλε Δημήτρη, που ο σταθμός μεταφόρτωσης 

είναι αναγκαίο πράγμα σε όλους τους Δήμους. Είναι περιβαλλοντική 

αναβάθμιση πλήρης και οικονομική βοήθεια στους Δήμους τεράστια. Είναι 

μελετημένο. Μπείτε μέσα σε οποιοδήποτε google, μελετήστε τα 

πλεονεκτήματα του σταθμού μεταφόρτωσης, το τι γλυτώνει ο πολίτης, το 

πόσο μπορούμε να κάνουμε οικονομία στη διαχείριση απορριμμάτων, η οποία 

διαχείριση απορριμμάτων εμπεριέχει ΣΜΑ, εμπεριέχει μεταφόρτωση, εμπεριέχει 

τα πάντα. Αυτό απαντώ σε εσάς. Η διαχείριση απορριμμάτων εμπεριέχει και το 

ΣΜΑ. Η διαχείριση απορριμμάτων εμπεριέχει τα πάντα. Η διαχείριση είναι η 

γενικότερη αντιμετώπιση των απορριμμάτων.  

 Πάμε παρακάτω.  Θέλω να σας πω τα εξής. Τώρα τα πράγματα, όμως, 

ευτυχώς, Δημήτρη, έχουν αλλάξει. Αποφασίσανε μέσα, ότι οι αδειοδοτήσεις θα 

γίνονται σύντομα, τα περιβαλλοντικά σύντομα, ότι είναι απαραίτητος ο 

σταθμός. Συναινούν όλοι: Περιφερειάρχης, Περιφερειακά Συμβούλια: "Ναι, 

προχωρήστε. Ελάτε για αδειοδοτήσεις". Ολη η πολιτική ηγεσία από πάνω μέχρι 

κάτω. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα, στο δικό μας χώρο. Εγώ θα είχα μπει  μέσα 

και το λέω δημόσια και παράνομα κλπ. Αν η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή μου 

επέτρεπε εμένα να μπω μέσα και δε με είχε απειλήσει ο κ. Λίτσας ότι θα μου 

κάνει καταγγελία, θα είχα μπει μέσα με 40.000 ευρώ μία ράμπα και θα είχα 

γλυτώσει 1.000.000 ευρώ τώρα. Η απειλή, επομένως, για εκσυγχρονισμό του 

Δήμου φέρνει το Δήμο πίσω. 1.000.000 ευρώ θα είχαμε γλυτώσει τον ένα 

χρόνο. Κάθε απορριμματοφόρο, 16 απορριμματοφόρα που φεύγουν από εδώ 

και πάνε στα ΧΥΤΑ και το καλοκαίρι πολύ περισσότερα, κάθε απορριμματοφόρο 

διανύει 150 χιλιόμετρα. Θα διανύουν τέσσερα press container, αντί για 16. 
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Καταλαβαίνετε, το πετρέλαιο, το διοξείδιο, το μονοξείδιο, το νέφος που 

γλυτώνουμε, τα πετρέλαια, τις εργατοώρες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δε θέλουμε και εργολάβους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και στην πορεία, βλέποντας τη λειτουργία του ΣΜΑ μας 

οργανωμένο, θα ελαττώσουμε τον εργολάβο τον έναν, τον πρώτο, όλους. Το 

πιθανότερο είναι, όταν οργανωθεί ο ΣΜΑ, να μην υπάρχει ιδιώτης, αλλά πρέπει 

να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει, μη μας πάει φυλακή ο κ. Λίτσας, για το 

περιβαλλοντικό έγκλημα που κάνει ο γιατρός που έγινε επικίνδυνος σαν 

Δήμαρχος, να μην μπορούμε να δράσουμε σωστά.  

 Περιμένω, επομένως, όποιο στάδιο προχωρήσει περισσότερο,  μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Περιφερειακά Συμβούλια, είναι μία διαδικασία 

επίπονη και δύσκολη, τόσο πιο εξασφαλισμένοι θα είμαστε. Φιλοδοξώ, όμως, 

να είναι έστω και ο μοναδικός που θα αδειοδοτηθεί. Πάμε καλά, όσον αφορά 

τις εγκρίσεις μέχρι τώρα και έχουμε τα ok ακόμα και από το Σγουρό, τον ίδιο 

τον Περιφερειάρχη, συμφωνεί με τους σταθμούς μεταφόρτωσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Για να ολοκληρώσω, μια και με διέκοψε ο Δήμαρχος, θέλω να πω 

το εξής και με πρόλαβε. Ηθελα να του θυμίσω ότι πριν κάποιους μήνες μας είπε 

ότι θα προχωρήσει παράνομα και εγώ το υποστηρίζω αυτό. Δηλαδή κάποια 

πράγματα πλέον πρέπει να γίνονται παράνομα και σας είχα πει τότε, κύριε 

Δήμαρχε, ότι θα είμαι και δίπλα σας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει το 

ΣΜΑ με έναν όρο, όμως. Οχι να γίνει για να διευκολύνει τον ιδιώτη, αλλά για να 

διευκολύνει τα δημοτικά αυτοκίνητα. Αρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. 

Ομως, συνεχίζω να πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι θα πετάξουμε 36.500 μίας 

σύνταξης μελέτης, η οποία σίγουρα είναι έτοιμη σε κάποιο γραφείο. Εντάξει, δε 

θα κάνουμε τώρα εμείς την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς θα πετάξουμε 36.500. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν ζητήσουμε χρηματοδότηση, που θα ζητήσουμε 

χρηματοδότηση στην πορεία από την Περιφέρεια την Αποκεντρωμένη ή από τη 

Διαχειριστική Αρχή, θα πρέπει να είναι η μελέτη και η προμελέτη πολύ 

λεπτομερής και οργανωμένη  για να στην αδειοδοτήσουν. Δεν είναι "μπαίνουμε 

μέσα". Δηλαδή το Συκάμινο προσπάθησε να κάνει σταθμό μεταφόρτωσης στο 

γνωστό χώρο. Είχε κάνει προσπάθειες. Είχε προχωρήσει μία διαδικασία, 

αιτήματα στη Νομαρχία. Σταθμό μεταφόρτωσης στο Συκάμινο, με ένα, με δύο 

απορριμματοφόρα την ημέρα. Και εμείς τώρα το χάος, να μη ζητάμε βοήθεια, 

να μην ψηφίζουμε; Ομόφωνα, ρε παιδιά, πρέπει να αποφασίσουμε, να 

ενωθούμε για το καλό του τόπου αυτού. Πέστε μου αύριο το πρωί: Μπες, ρε 

Δήμαρχε, να λύσουμε το πρόβλημα όλοι μαζί. Ξεπεράστε τον εαυτό σας μία 

φορά να δει καλό αυτός ο τόπος. Αυτή είναι η άποψη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο, κυρία Βαρνάβα, ναι. Συγχωρέστε με. Εχετε το λόγο.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πριν μιλήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα ήθελα να πω ότι 

απόψε έχουμε ξεπεράσει όλοι τους εαυτούς μας, δεδομένου ότι έχουμε 

καταλύσει κάθε έννοια της  δημοκρατίας. Ο κάθε ένας μπορεί να εκφράσει την 

άποψη του. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να την 

ακούσουμε, να πάρει τις αποφάσεις η πλειοψηφία και να προχωρήσουμε. 

Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα σεβασμό ούτε στον εαυτό μας ούτε γενικά στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάμε μετά να φέρουμε  και παιδιά εδώ να 

παρακολουθήσουν. Δεν ξέρω τι δείγμα θα πάρουν από εμάς. Ας μαζευτούμε 

λίγο, γιατί νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο. Εχουμε ξεφύγει πραγματικά. Είναι 

πάρα πολύ απλό να ακούει ο ένας τον άλλον και να προχωράμε.  
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 Εγώ θα ήθελα να πω ότι για την αναγκαιότητα τώρα της διαχείρισης των 

σκουπιδιών δεν τίθεται θέμα. Ολοι θέλουμε να υπάρχει ένας Δήμος που θα 

είναι καθαρός. Θέλουμε το ΣΜΑ να γίνει, αλλά πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε 

και εκείς κάπως επιφυλακτικοί για το χώρο και για τις προϋποθέσεις που θα 

τηρηθούν για τη δημιουργία του, αλλά και εγώ βάζω ερωτηματικό όσον αφορά 

τη χρήση του χώρου, αν θα χρησιμεύσει πραγματικά, αν μπορείτε να 

δεσμευθείτε ότι δε θα δοθούν τα σκουπίδια σε ιδιώτες, οι οποίοι θα το βρουν 

έτοιμο και θα το χρησιμοποιήσουν. Τη στιγμή που ο Δήμος θα έχει υποστεί όλη 

τη δαπάνη, τότε βεβαίως και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Διαφορετικά, αν 

δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι αυτό, δεν μπορούμε να δώσουμε τα 

χρήματα του Δήμου, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για κάποιον άλλο 

λόγο, σε έναν ιδιώτη που θα διαχειριστεί αργότερα τα σκουπίδια. 

 Αυτό. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ζητήσατε, κύριε Δήμαρχε, να ξεπεράσουμε εμείς τους εαυτούς μας. 

Ομως, εείς δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τα οικονομικά συμφέροντα και την 

αυλή που σας περιστοιχίζει. Μιλάτε για ΣΜΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Μιλάτε για ΣΜΑ δίπλα σε σχολείο και παιδιά. Λοιπόν, θα πρέπει να 

ντρέπεστε. Θα πρέπει να ντρέπεστε, γιατί δεν κάνετε στο ιδιόκτητο χωράφι, 

γιατί στα 150-200-400 μέτρα μακριά έχει σπίτια. Λέτε, λοιπόν, εσείς ο ίδιος και 

δε ντρέπεστε που το λέτε, ότι δίπλα σε σχολείο γίνεται ΣΜΑ. Τα 400 μέτρα,  

όμως, μακριά, επειδή έχει ένα σπίτι, δεν μπορείτε να κάνετε ιδιόκτητο και γι 

αυτό το λόγο τι πάτε να κάνετε, λοιπόν, γιατί μιλήσατε για ποσά. 12 

χιλιαρικάκια - 15 χιλιαρικάκια το χρόνο, 16 χρόνια, 288.000. Θα μπορούσατε, 

κύριε Δήμαρχε, αυτά τα χρήματα να μην τα δαπανήσει ο Δήμος μας και 
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κάλλιστα έχουμε δεσμευθεί και σαν παράταξη και εγώ προσωπικά, θα είμαστε 

δίπλα σας να πάτε στο ιδιόκτητο του Δήμου και να κάνετε ΣΜΑ. Θα είμαστε 

δίπλα σας. Σάς στηρίζουμε, να μην ξοδέψετε χρήματα του Δήμου Ωρωπού, να  

μην τα δώσετε στους φίλους σας και να πάτε εκεί που πρέπει, στο ιδιόκτητο. 

Κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι δίπλα σε σχολείο, εσείς ο ίδιος. Φάσκετε και 

αντιφάσκετε. Εσείς ο ίδιος. Τα προεκλογικά σας γραμμάτια. 

 Και τώρα κάτι ακόμα. Ο περιφερειακός σχεδιασμός που είπε η κα 

Στεργίου είναι κάτι πονηρό. Βεβαίως και ο Σγουρός θα πει ναι και να ξέρετε ότι 

έχω ασχοληθεί ο ίδιος και να είστε  σίγουρος ότι θα με βρείτε και μπροστά. Ο 

ΕΔΣΝΑ σίγουρα θέλει να υπάρχει ένας ΣΜΑ που θα θέλει η Αυτοδιοίκηση να 

κάνει σε ένα σημείο. Το πώς θα το διαχειριστεί ο ΕΔΣΝΑ, αυτό είναι για το 

μέλλον. Θέλω να σας πω κάποτε, ότι πήγαμε να κάνουμε οι Κοινοτάρχες και οι 

Δήμαρχοι ΣΜΑ και κατευθείαν ο Περιφερειάρχης μας είπε "ό,τι θέλετε, 

προχωρήστε". Είχαμε πάει στο γραφείο του, είχαμε πάει και με ένα Βουλευτή 

της περιοχής μας μαζί και έλεγε: "Προχωρήστε και εγώ θα σας χρηματοδοτώ", 

με τη μία.  Ομως, δε γινόταν τότε να πάρουμε τις αδειοδοτήσεις.  

 Από τότε, όμως, δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ να πάμε σε ιδιώτη. Από τότε, 

όμως, λέγαμε θα πάμε να αγοράσουμε ένα οικόπεδο κάπου πολύ φτηνά, με 

χαμηλή αξία, να κάνουμε ένα τέτοιο επιχείρημα για το καλό της περιοχής. 

Εμείς,  λοιπόν, έχουμε δεσμευθεί, είμαστε μαζί σας στο ιδιόκτητο. Εσείς, όμως, 

θέλετε να ρίξετε εκατομμύρια στο ξένο. Ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να 

ξεπεράσει τον εαυτό του; Εσείς ή εμείς; Εμείς δε θέλουμε να γίνει ΣΜΑ; Εμείς 

δεσμευθήκαμε. Λέμε ναι από τώρα, στο πλευρό σας. 

 Σταματήστε, λοιπόν, να λέτε άλλα από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί 

ο ίδιος να λέτε δίπλα στο σχολείο γίνεται και τώρα να λέτε κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 
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 Ο κ. Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ανέφεραν οι προλαλήσαντες το σχεδιασμό που 

υπάρχει σχετικά με τα απορρίμματα. Θα συμφωνήσω. Ομως, θα ήθελα να 

θυμίσω και στον κ. Δήμαρχο, ότι πριν από 4,5-5  μήνες, όταν πήγε στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο με την πρόταση του σχετικά με το σταθμό αυτό, ο 

Περιφερειάρχης ούτε καν δέχθηκε να το κουβεντιάσει στο Π.Σ. Βεβαίως, κύριε 

Δήμαρχε, στο Π.Σ., δεν μπήκε καν στο Π.Σ. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τον 

Περιφερειάρχη. Στο Π.Σ. δε δέχθηκε καν να το κουβεντιάσει και αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Βρεθήκατε στο Π.Σ., κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε για σταθμό 

μεταφόρτωσης, διαχείρισης απορριμμάτων, ονομάστε το όπως θέλετε εσείς και 

απέρριψε την πρότασή σας να κουβεντιαστεί στο Π.Σ. ο κ. Περιφερειάρχης, με 

τη λογική ότι δεν μπορεί κάθε Δήμος να διαχειρίζεται μόνος του τα 

απορρίμματα. Θα γίνουμε μικρές χωματερές. Και είναι όπως ακριβώς τα λέω, 

κυριε Δήμαρχε. Μη ζητάτε πολιτική νομιμοποίηση για κάτι το οποίο το 

αρνούνται όλοι, εκτός από εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Χασιώτη. 

 Υπάρχουν άλλες... 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρέοδρε, αν μου επιτρέπετε, επανέρχομαι και πάλι στο 

ότι η προμελέτη πρέπει να έρθει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ούτως ή άλλως το σημερινό θέμα - παρεμπιπτόντως συζητήσαμε 

για όλο το θέμα του σταθμού μεταφόρτωσης - είναι η ανάθση της μελέτης και 

επειδή ακριβώς  είναι ανάθεση, τουλάχιστον εμείς δεν το ψηφίζουμε. Αλλά  

πέρα από αυτό, καλό θα είναι κάποια στιγμή να κάνουμε μία συζήτηση για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή μας, στο Δήμο Ωρωπού, γιατί αυτό 

που είπαμε προηγούμενα, έχουν αλλάξει οι μορφές πια διαχείρισης των 
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απορριμμάτων. Δηλαδή αντί να μιλάμε, ας πούμε, για σταθμό μεταφόρτωσης, 

μήπως μιλήσουμε για ΚΔΑΥ, για κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων υλικών, σε 

συνεργασία και με όμορους Δήμους. Να μην προχωρήσουμε δηλαδή σε κάτι το 

οποίο και κόστος θα είναι για το Δήμο μας. Και υπάρχει και μία άλλη βέβαια 

εκδοχή, ότι εφ' όσον θα έφαρμοστεί το μεσοπρόθεσμο από του χρόνου,  από 

τον προϋπολογισμό του 2013, δε θα εγκρίνεται κανένα κονδύλι για έργα ή για 

οτιδήποτε άλλο από ιδίους πόρους, πέρα από τις μισθοδοσίες. Λοιπόν, να μη 

ρίξουμε λεφτά τζάμπα. Ας περιμένουμε, αν θέλετε την άποψη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου. 

 Επί της ψηφοφορίας, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι. 

 Οχι ο κ. Λίτσας και η παράταξή του.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει θέμα, κύριε Λίτσα;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάτε; Επιμένετε, κύριε Λίτσα; 

 Ξεκινήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω, κυρία Βαρνάβα, ότι έτσι όπως είπατε θα γίνει. Τη 

διαχείριση των απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στην περιοχή 

θα την κάνει ο Δήμος, ούτε ιδιώτης, αυτά έχουμε εμείς τη δυνατότητα. Το ΣΜΑ 

θα τον χειρίζεται ο Δήμος με δικούς του υπαλλήλους, με δικό του προσωπικό, 

με όλα δικά του. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα, κυρία Μαργέτα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ηλιάσκος - απών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι η τσάντα του. Λείπει από την ψηφοφορία.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φοργιάρης: Ναι. 

 Παπαγιάννης: Ναι. 
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 Γιαννάς: Ναι. 

 Μακρής: Ναι. 

 Κοντογιάννη: Ναι. 

 Τσεκρεζής: Ναι. 

 Δάβρης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεμπούσης: Ναι. 

 Λέκκας: Ναι. 

 Πέππας: Ναι. 

 Νικολάου: Ναι. 

 Ανυφαντής: Ναι. 

 Βλάχος: Ναι. 

 Γιαμαρέλος 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών για τους λόγους που ανέφερα.  

 Βασιλάκος: Ναι. 

 Πάντος: Ναι. 

 Μίχα  

 Λάμπρου: Ναι. 

 Μπόρσης: Ναι. 

 Σωτήρχος: Ναι. 

 Τσάδαρης: Ναι. 

 Μπατζάκας: Ναι. 

 Οικονόμου Γρηγόρης - απών. 

 Λίτσας: Οχι. 

 Ρούσσης: Οχι. 

 Βελτανιώτης: Οχι. 
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 Δέδες: Οχι. 

 Καραγιάννης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρίας: Οχι. 

 Γιασημάκης: Παρών.  

Αρμυριώτης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απεχώρησε ο κ. Αρμυριώτης. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλύβας: Οχι.  

 Οικονόμου Βασίλης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απεχώρησε ο κ. Οικονόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαρνάβα 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: λέκκας: Παρών. 

 Τσάκωνας: Παρών. 

 Κιούσης: Παρών. 

 Μαργέτα: Παρούσα.  

 Χασιώτης: Οχι. 

 Στεργίου: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Στο 4ο θέμα της Η.Δ., κύριοι συνάδελφοι: 
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ΘΕΜΑ 5ο 

 

Λήψη νέας απόφασης περί του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και 

εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική 

Κοινότητα Αφιδνών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ξέρετε το θέμα. Ξέρετε τη μελέτη. Την έχουμε συζητήσει. 

Απλά πηγαίνοντας στην Επίτροπο για κάποια θέματα, συζητήσαμε και αυτό. 

Επειδή εκκρεμούσαν και κάποιες άλλες - αντλιοστάσια - εκκρεμότητες στην 

Επίτροπο, έχουμε αμφιβολίες, αν θα πληρωνόταν απευθείας με τον τρόπο που 

αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ., αν το πλήρωνε ο Επίτροπος, σοβαρές αμφιβολίες 

μου εξέφρασε και επειδή ακριβως έχουμε τα περιθώρια, τώρα η Ιπποκράτειος 

έχει το νερό της, δεν έχει πρόβλημα, μπαίνουμε στον πρόχειρο διαγωνισμό, να 

γίνει καλύτερα η διαδικασία για να μπορέσει να πληρωθεί από την Επίτροπο.  

 Εννοείται ότι - αυτό είναι προσωπική μου παρέμβαση - η Οικονομική 

Επιτροπή που θα έρθει μετά στο διαγωνισμό, δε θα εγκρίνει υψηλότερες τιμές 

από αυτές τις κερδισμένες μέχρι τώρα. Φέραμε πέντε προσφορές κλειστές 

στην Οικονομική Επιτροπή την προηγούμενη φορά και δόθηκε μία έκπτωση. 

Πάμε σε έναν πρόχειρο διαγωνισμό με δημοσίευση. Δε θα προκαταβάλω την 

άποψη μου στην Οικονομική Επιτροπή, θα αποφασίσει, ότι θα πω δε θα δοθεί, 

αν είναι πολύ υψηλότερο από την τιμή που έχει δοθεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το 73.800, Δήμαρχε, είναι η τιμή η αρχική της μελέτης; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αρχική της μελέτης, ναι. Και το πήραμε 39.500. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και το 48.216 είναι μετά την έκπτωση; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 39.500 νομίζω κάπου το πήρε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 48.216. Παπακώστας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 39.500 συν ΦΠΑ, ναι. 

 Λέω, από αυτή την τιμή και πάνω πολύ δύσκολα η Οικονομική Επιτροπή, 

εγώ θα προτείνω να μη δοθεί. Τώρα αν είναι 500 ευρώ ή 1.000, δεν το 

συζητάω, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

-ο κ. Λίτσας 

-ο κ. Τσάκωνας 

-η κα Βαρνάβα 

-ο κ. Χασιώτης 

-ο κ. Βελτανιώτης 

-ο κ. Κιούσης 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέχασα να σας πω ότι ούτως ή άλλως η διαδικασία καθυστερεί 

λιγάκι και  με το ρεύμα της ΔΕΗ, το οποίο θέλει πολύ ενισχυμένο στην 

περιοχή. Εχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες για να πάρουμε το ρεύμα, αλλά μία 

καθυστέρηση ούτως ή άλλως την έχουμε. Την εκμεταλλευόμαστε. Θα πάμε 

στον πρόχειρο διαγωνισμό, να πληρωθεί σωστά ο άνθρωπος, μέσω μίας 

διαδικασίας, η οποία δεν επιδέχεται πλέον καμία ένσταση ή αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Καμιά φορά λένε "στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα".  Το κακό 

είναι, όμως, ότι δε θέλατε και να ακούσετε τότε. Αν θυμάστε πολύ καλά, σας 

είχα πει από την πρώτη στιγμή, ότι η μόνη διαδικασία που είναι σίγουρη ότι θα 

γίνει, είναι μέσω του ΕΚΠΟΤΑ και να γίνει με το συγκεκριμένο τρόπο που θα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 29η 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  107 

γινόταν, όπως επίσης είναι γραμμένο και στα πρακτικά, σας έλεγα και για τη 

ΔΕΗ ότι θα καθυστερήσει, γιατί δεν είναι τόσο απλό να γίνει.  Το αποτέλεσμα, 

όμως, είναι ότι με αυτο που κάνατε, το καθυστερήσατε κιόλας το έργο, παρότι 

σας το είχαμε πει ότι "κοιτάξτε να δείτε, με αυτό το δρόμο που πάτε να το 

κάνετε, έχει κινδύνους". Αυτό, όμως, δεν το σεβαστήκατε. Προχωρήσαμε σε 

μία διαδικασία και αν είχε πραγματική ανάγκη και καίγονταν για νερό, θα είχαμε 

πάει ακόμα πιο πίσω.  

 Εννοείται ότι συμφωνούμε, το αυτονόητο, να πάει με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα.  

 Η κα Βαρνάβα έχει το λόγο.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ θα ήθελα πρώτα από όλα να πω ότι υπάρχει μία συνέπεια και 

ως προς τις ενέργειες που γίνονται εδώ πέρα. Γιατί; Ηρθαμε κατεπειγον να 

ψηφίσουμε το ζήτημα. Ορίσαμε τριμελή επιτροπή το Δ.Σ., η οποία θα 

αναλάμβανε να κάνει τις προσφορές, φτάσαμε αμέσως να πάμε στην 

Οικονομική Επιτροπή, να ακυρώσουμε την τριμελή επιτροπή, ανέλαβε η 

Οικονομική Επιτροπή να κάνει την ανάθεση... 

(παρέμβαση) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον τους 

τύπους. Στο χρόνο μου είμαι. 

 Και φτάνουμε σε σημείο  να κατακυρώσουμε η Οικονομική Επιτροπή, 

επειδή είμαι και στην Οικονομική Επιτροπή, για να γίνει γρήγορα το εργο. Τόσο 

κατεπείγον ήταν, που ερχόμαστε σήμερα όλα αυτά να τα ακυρώσουμε και να 

κάνουμε ένα διαγωνισμό κανονικό. Πού ήταν, λοιπόν, το κατεπείγον και πώς 

μέχρι τώρα υδρεύεται η περιοχή, που δεν είχε τότε νερό; Νομίζω αυτά πρέπει 

να μας απασχολήσουν, ώστε να είμαστε πιο συνεπείς και επομένως, να μην 

ερχόμαστε να ακυρώνουμε και να ξανακάνουμε τις ίδιες πράξεις.  Δείχνει λίγο 
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ότι είμαστε πρόχειροι στις διαδικασίες μας και μας εκθέτει τέλος πάντων. 

Οπωσδήποτε, εφ' όσον θα τηρηθούν τώρα οι διαδικασίες, δε θα πούμε όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα.  

 Ο κ. Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα συμφωνήσω και με τον κ. Λίτσα και με την κα 

Βαρνάβα. Σας τα είχαμε τονίσει την προηγούμενη φορά που είχε έρθει το 

θέμα. Είχαμε επισημάνει ότι δεν υπάρχει κατεπείγον. Παρήλθε τώρα ένας 

μήνας, άρα έχει παρέλθει το θέμα του κατεπείγοντος. Οπότε και εμείς είμαστε 

στο όχι σε αυτο το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χασιώτης.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να θυμίσω στον κ. Δήμαρχο, επειδή μίλησε για 

ομόφωνη απόφαση, η προηγούμενη απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, κύριε 

Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Σχεδόν, είπε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι βάλαμε πάρα πολλές 

συστάσεις σχετικά με τη διαδικασία, μιλήσαμε για το κατεπείγον του θέματος, 

όντως είναι κατεπείγον. Ενα πρόβλημα το οποίο είναι  πολύ σημαντικό. Μιλάμε 

για το νερό των κατοίκων εδώ πέρα. Ομως, το σημαντικό και το κύριο είναι ότι 

λόγω της διαδικασίας αυτής, πάλι υπάρχει πρόβλημα.  Πάλι υπάρχει πρόβλημα 

και τώρα ερχόμαστε μετά από ένα μήνα, ενώ είχαμε τους κατοίκους εδώ πέρα 

και φωνάζανε,  να πούμε ότι το πρόβλημα δε λύθηκε και πρέπει να 

ξαναπεράσει από Δημοτικό Συμβούλιο, να βγει μία νέα απόφαση και νέα 

διαδικασία, να περάσει πάλι στην Επίτροπο κ.ο.κ. 

 Εμείς τι λέγαμε τότε: Ανοιχτό διαγωνισμό. Πόσο θα έπαιρνε γι αυτή τη 

διαδικασία; Θα είχαμε τελειώσει, με ανοιχτό  διαγωνισμό και όλες οι διαδικασίες 
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διαφανείς. Τώρα πόσο καιρό θα κάνετε; Προφανώς και τον πρόχειρο τον 

καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζετε τον πρόχειρο, είπατε. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Απλώς 

επειδή ήθελα να το ρωτήσω, με πρόλαβε ο Δήμαρχος, οφείλω να υπογραμμίσω 

τη δέσμευση  του, ότι το έργο δε θα υπερβεί την έκπτωση που έχει ήδη πάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε,  κύριε Βελτανιώτη. 

 Ο κ. Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εκείνο που θέλω να πω, κύριοι συνάδελφοι, είναι το εξής. Οτι όταν 

είδα τους κατοίκους των Αφιδνών να διαμαρτύρονται και να λένε ότι για 

πολλούς μήνες δεν έχουν νερό, δεν το πίστευα, γιατί σχεδόν όαλ τα 

κατεπείγοντα στην Οικονομική Επιτροπή τουλάχιστον για το νερό έχουν 

περάσει. Εδώ έρχονται να μας διαψεύσουν οι πάντες και να ξαναέρχεται αυτό 

το θέμα. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, αλλά είμαστε πολύ λάθος. Αυτή τη στιγμή 

είμαστε  εκτεθειμένοι απέναντι στους κατοίκους των Αφιδνών. Εμείς ομόφωνα, 

ο Μιχάλης είχε διαφωνήσει, η πολύ σοβαρή πλειοψηφία είχαμε ψηφίσει ναι, να 

γίνει γρήγορα, να πάει το νερό.  

 Εγώ αυτό δεν το ψηφίζω. Δεν ψηφίζω να μην πάει νερό. Δεν πάει το 

νερό, ρε παιδιά και με αυτό..., μπορεί να μην πάει το νερό. 'Η θα είμαστε 

σοβαροί σε αυτό που κάνουμε και αυτοί που θα μας συμβουλεύουν να το 

κάνουμε θα είναι σίγουροι ότι θα γίνει αυτό ή θα κάνουμε α λα τρόικα και αν 

θα έρθει η δόση. Ετσι έχουμε καταντήσει τώρα. Θα πάει το νερό; Δε θα πάει;  

Εγώ ντρέπομαι να δω, κύριε Δήμαρχε, κάποιους φίλους μου από τις Αφίδνες 

και κυρίως από την Ιπποκράτειο Πολιτεία που αντλείται νερό. Ντρέπομαι. Τι να 
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τους πω; Οτι είμαι στην Οικονομική Επιτροπή; Οτι είμαι αυτό; Ντρέπομαι. 

Λυπάμαι.  

 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να τηρουμε τις διαδικασίες. Ούτε ως 

ομιλητές ζητήσατε το λόγο. Κύριε Πάντο, δε χρειάζεται τώρα. Πάμε στην 

ψηφοφορία πλέον. Είμαστε στις δευτερολογίες των αρχηγών των παρατάξεων.  

 Οχι ο κ. Τσάκωνας και ο κ. Χασιώτης, όπως και η κυρία Στεργίου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι και εγώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και ο κ. Γιαμαρέλος.   

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει, κύριοι συνάδελφοι. 

ΠΑΝΤΟΣ: Αυτό θα το μάθουν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, κυρία Στεργίου, το 

όχι σου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όχι τέτοια σχόλια, κύριε Πάντο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πάντο, να μάθουν και αυτά που έκανε η διοίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, δε χρειάζεται τώρα. Εγινε παρατήρηση από το 

προεδρείο. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Αποδοχή ένταξης της πράξης: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ", με κωδικό MIS 349392 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". 
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 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Αποδοχή ένταξης της πράξης: "ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, 

ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", με κωδικό MIS 

340211 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος 

Ανάπτυξη". 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Αποδοχή ένταξης της πράξης: "ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΓΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", με κωδικό MIS 349391 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα τρία θέματα είναι παρεμφερή, κύριοι συνάδελφοι.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Υπάρχει λάθος στην εισήγηση. Στο 2ο θέμα, στη "ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, 

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ" κλπ, από κάτω, ενώ ο κωδικός είναι σωστός, ο τίτλος είναι 

"ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ". 

Να διορθωθεί η εισήγηση.  

........: Εχετε κάνει λάθος στο copy-paste. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα ειλικρινά τι είπατε.   

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εφ' όσον είπατε και τα τρία θέματα μαζί, στο 6ο θέμα, στη 

δεύτερη παράγραφο, ενώ έχει μπει ο κωδικός σωστά, ο τίτλος έχει μπει του 
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Καλάμου, του 7ου θέματος. Να το διορθώσουμε, μην πάνε στην Περιφέρεια οι 

αποφάσεις και μας κοροϊδεύουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Οχι. Εντάξει. Στις δικές μας εισηγήσεις είναι σωστό. 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι, για τις αποδοχές των ποσών; 

Εντάξει, αποδοχή ποσών είναι.  

 Η παράταξη διαφωνεί στο θέμα υπ' αριθμ. 6, έτσι; 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν συμφωνώ. Δεν έχω αντίρρηση για την ένταξη των 

έργων. Αλλο, όμως, είναι το πρόβλημα, ότι στο 5ο θέμα, δηλαδή στην ένταξη 

για την αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Καπανδριτίου, είναι γεγονός ότι στο 

τεχνικό πρόγραμμα, οταν εμείς λέγαμε "περιοχής Καπανδριτίου", εννοούσαμε 

και τα  Κιούρκα και τα Κιούρκα είναι απ' έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ξανασυζητηθεί το θέμα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, έχει συζητηθεί. Εδώ, όμως, πρέπει να δούμε. Δεν μπορούμε 

να αφήσουμε... 

ΠΑΝΤΟΣ: Σε πονάνε τα Κιούρκα; Μην ασχολείσαι με τα Κιούρκα εσύ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις Αφίδνες απ' έξω γι αυτό. Είναι ένα 

ζήτημα... 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, σας παρακαλώ, επιτέλους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχει προγραμματισμός για μελέτη και για να ζητήσουμε στην 

πορεία για τις Αφίδνες και την Ιπποκράτειο; 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Θα κάνουμε μία προσπάθεια στη σύμβαση της μελέτης που 

έχουμε, αν εγκρίνει συγκριτικό το ΕΠΕΡΑ, να κάνουμε και τη μελέτη των 

Αφιδνών, ώστε αν ανοίξει μέτρο για τις Αφίδνες, να έχουμε τη μελέτη έτοιμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα θέματα 5 και 7 έχουμε αντιρρήσεις; 

 Ορίστε, κύριε Χασιώτη, σας ακούμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Από την αρχή έχουμε πάρει πολύ συγκεκριμένη θέση. Δεν μπαίνει 

ζήτημα, αν θέλουμε το έργο ή όχι. Από την πρώτη στιγμή που κουβεντιάζαμε 

γι αυτού του είδους τα έργα, διαφωνούσαμε ως προς τις διαδικασίες και ως 

προς τον τρόπο. Ψηφίζαμε παρών και έτσι θα κάνουμε και τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τα θέματα 5, 6 και 7. 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Διαμόρφωση 

πεζοδρόμου φυλακών Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι σύμφωνα με τη μελέτη που έχουμε αναθέσει. Εχει περάσει, 

μου φαίνεται, από Ποιότητα Ζωής κλπ. Οπότε να εγκρίνουμε και σαν 

Συμβούλιο τη μελέτη και να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση, μέσω της 

Οικονομικής. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το Τοπικό Συμβούλιο και η Ποιότητα Ζωής έχει περάσει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλουν ερωτήσεις ο συνάδελφος κ. Λίτσας, ο κ. Γιαμαρέλος, η 

κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ προσπάθησα να βρω τη μελέτη στο Δήμο. Δεν τα κατάφερα. 

Ελειπε και ο κ. Καρίνος μία μέρα που είχα πάει και έλειπε και η υπάλληλος που 

ίσως ήξερε πού είναι η μελέτη και θα ήθελα να μου πείτε λίγο την τεχνική 

περιγραφή, τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η συγκεκριμένη μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον πεζόδρομο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυξάνεται σε πλάτος ο ήδη πεζόδρομος, μπαίνουν πλάκες, 

μπαίνουν φώτα, επεκτείνεται στη γωνία της λαϊκής, πάει αριστερά ο ήδη 

πεζόδρομος, γίνεται μία μεγάλη γέφυρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προς το ρέμα. Αυτό δεν εννοείτε αριστερά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αριστερά, κατά μήκος του ρέματος.   

 Πιο πάνω, στο επίπεδο της λαϊκής, στο πάνω μέρος γίνεται μία γέφυρα 

για να μπορούν να έρχονται τα αυτοκίνητα της λαϊκής μέσα στις φυλακές και 

από εκεί να εξυπηρετεί τον κόσμο, λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας που θα 

έχει, γιατί στη γωνία γίνεται μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Γίνεται ένα 

πάρκινγκ μέσα στις φυλακές, με ειδικό χώμα συμπιεσμένο. Γίνεται η ανάπλαση 

όλου του τοιχίου των φυλακών μπροστά, με αφαίρεση του συρματοπλέγματος, 

το οποίο είναι σκουριασμένο και να μπει κάγκελο. Το καπάκι του τοίχου φεύγει 

όλο και γίνεται καινούριο. Γίνεται αμμοβολή σε όλο τον τοίχο. Και θέλουμε να 

δώσουμε μία  εικόνα τέτοια εκεί πέρα, ο φωτισμός όπως σας είπα και όλα αυτά. 

........: Υπάρχει σχεδιασμός για ποδηλατόδρομο στο συγκεκριμένο σημείο; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποδηλατόδρομος όχι στο συγκεκριμένο. Ανετα,  όμως,  μπορεί 

να γίνει στην πορεία. Δεν εμποδίζει το παρόν έργο το να γίνει ποδηλατόδρομος 

πιο μέσα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ερώτηση κάνουμε τώρα ή μιλάμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε, να τοποθετηθείτε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τοποθέτηση. 

 Κατ' αρχήν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο αυτή η περιοχή να φτιαχτεί. 

Ομως, κατά την άποψη μου και πάλι θα ήταν σωστό να μας το φέρετε, να το 

συζητήσουμε, να πούμε και κάποιες απόψεις. Λέτε τώρα γίνεται ένα πεζοδρόμιο 

και ένα πάρκινγκ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, είναι μεγάλος χώρος. Θα 

μπορούσε να γίνει ένα πάρκο ήπιας, ας πούμε, κυκλοφορίας. Θα μπορούσε να 

έχει κάποια παγκάκια, κάποια δέντρα, κάποιους ποδηλατόδρομους. Να 

υπάρχουν, επειδή έχει και αρχαιολογικό χώρο από κάτω, όπου γίνουν 

ανασκαφές, προφανώς θα βρούμε και αρχαία εκεί πέρα, γιατί υπάρχει... 

(παρέμβαση) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγγνώμη. Να το τελειώσω. 

 Σίγουρα θα βρεθούν αρχαία και θα μπορούσαν και αυτά να είναι σε 

κοινή θέα, δηλαδή να τα έχουμε εκτεθειμένα. Κάπου θα είναι μέσα στο χώρο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολα ανοιχτά είναι, όλα ελεύθερα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επίσης, ακούστε και ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει. Ο κόμβος, 

ακριβώς εκεί που έρχεσαι από τον κεντρικό δρόμο και πάμε αριστερά και δεξιά, 

Χαλκούτσι και Ωρωπό, εκεί θα πρέπει να γίνει νησίδα στη μέση. Αυτό πρέπει να 

φτιαχτεί. Δεν μπορεί να φτιάξουμε όλη την περιοχή και να φτιάξουμε τον 

πεζόδρομο και τη γέφυρα και να αφήσουμε μία νησίδα, που θα πρέπει να γίνει 
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εκεί στο χώρο για να ρυθμιστεί κυκλοφοριακά και να υπάρχει μία κυκλική 

κίνηση.   

 Και νομίζω ένα θέμα που πρέπει να βάλουμε άμεσα είναι να φτιαχτεί η 

πλατεία της Σκάλας. Αυτό το πράγμα που μία πλατεία είναι πάρκινγκ, πρέπει να 

καταργηθεί. Δεν είναι αυτή κατάσταση, ούτε κυκλοφοριακά ούτε αισθητικά. 

Και σηματοδότηση, εννοείται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου. 

 Ερώτηση; Επειδή έχουν ζητήσει ερωτήσεις οι συνάδελφοι, για να 

αρχίσουμε τις τοποθετήσεις, γιατί παρακάμπτουμε τον κύριο Λίτσα. Ιεραρχικά 

πρέπει να τοποθετηθεί πρώτος. 

 Ο κ. Βελτανιώτης θέλει να υποβάλει ερώτηση; Ορίστε, κύριε 

Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δύο ερωτήσεις. Κύριε Δήμαρχε, επειδή μας εξηγήσατε για το 

έργο, αν μπορείτε να με ακούσετε. 

 Η μία ερώτηση που προήλθε από την τοποθέτηση του Δημάρχου. Το 

ειδικό υλικό που θα γίνει το πάρκινγκ. Αμα είναι ..., έχει μεγάλη διαφορά. Αν 

έχει 3Α, έχει μεγάλη διαφορά. Αν έχει άσφαλτο, έχει πάρα πολύ εγάλη 

διαφορά. Είναι σημαντικό. 

 Το δεύτερο. Στο τεχνικό πρόγραμμα, όταν εντάξαμε αυτά τα έργα, 

είχατε υποσχεθεί ότι με την ίδια ενότητα των έργων, θα ερχόταν και η 

διαμόρφωση της πλατείας και του πάρκινγκ του Καπανδριτίου, που η μελέτη 

είναι έτοιμη εδώ και τρία χρόνια. Γιατί καθυστερεί αυτό το έργο να έρθει και 

έρχονται τα άλλα; Γιατί τα είχαμε εντάξει στην ίδια ενότητα, αν θυμάμαι καλά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σωστό το ερώτημα σου αυτό. Θα προσπαθήσουμε να 

κάνουμε σε όλες τις περιοχές, έχω δεσμευθεί, ένα παρόμοιο έργο του επιπέδου 
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αυτού, σε όλες τις περιοχές. Η μελέτη αυτή που έχετε είναι 500.000 ευρώ. Θα 

κοιτάξω να την κατεβάσουμε. Δεν έχουμε αυτό το ποσό.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Το ζήτημα είναι να γίνεται μία σωστή δουλειά, όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχω κατ' αρχήν δύο ερωτήσεις και μετά θα κάνω τοποθέτηση.  

1. Η μία ερώτηση. Αυτό το πατημένο χώμα τι, ας πούμε, ανθεκτικότητα 

έχει στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, δηλαδή σε μία νεροποντή πόσο 

μπορεί να διαρκέσει. 

2. Τι πλάτος έχει αυτό το πεζοδρόμιο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι. Της μελέτης. Ο πεζόδρομος της μελέτης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνολικά τέσσερα μέτρα. Είναι δύο και τώρα και πάει τέσσερα 

μέτρα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα λεπτό. Για το χώμα πείτε μας το πατημένο τι 

ανθεκτικότητα έχει στις καιρικές συνθήκες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι μελετητές... 

........: Δεν έχει κλίσεις η περιοχή.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είπατε χώμα είναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα δοθούν τέτοιες λύσεις, άνετα, γιατί είναι ίσιο το έδαφος, να 

κρατάει. Οι μελετητές είναι πολύ αισιόδοξοι, ότι θα είναι πολύ καλή η δουλειά 

του υλικού αυτού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα από όλα μιλάμε για έργο... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούμε να ρίξουμε τσιμέντο εκεί μέσα. Γι αυτό κάνουμε 

αυτό, έτσι; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε τσιμέντο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και επειδή; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μας επιτρέπει η Αρχαιολογία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα χαλάσουμε τα αρχαία από κάτω; δεν το κατάλαβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μας επιτρέπει η Αρχαιολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ. Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, δε μας επιτρέπει η Αρχαιολογία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αμα δεν επιτρέπει, κύριε Δήμαρχε, μην κάνετε 

προχειροδουλειές και μη σπαταλάτε τα χρήματα ασκόπως του Δήμου. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: ... αρκετά πεζοδρόμια με κυβόλιθους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στα πεζοδρόμια θα βάλουμε ό,τι θέλουμε από πάνω. Μπορούμε 

να βάλουμε στα 80 στρέμματος του κτήματος των φυλακών ό,τι θέλουμε, 

προτού πάρουμε άδεια από την Αρχαιολογία. Αυτή τη μελέτη τώρα την έχουμε 

δώσει στην Αρχαιολογία και μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι. Πάνω από το χώμα, όπως είπε και ο κ. Γιαμαρέλος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να ζητήσουμε κάθε τι που κάνουμε από την Αρχαιολογία, 

αν μας το επιτρέπει. Εμείς καταθέσαμε μία μελέτη και μας είπε ναι. Μέσα στο 

χώρο μας δεν μπορούμε να κάνουμε πάρκινγκ με τσιμέντο κλπ. Γι αυτο 

κάνουμε και με το χώμα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δε μιλάω για τσιμέντο. Οι κυβόλιθοι φεύγουν ό,τι ώρα θέλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε, κύριοι συνάδελφοι. 
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 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν τα χρήματα είναι από ιδίους πόρους, από το ταμείο του 

Δήμου. Δεν είναι κάποιο έργο το οποίο το εκμαιεύσαμε από την πολιτεία. 

Επίσης, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να φανταστώ, ότι δεν έχει γίνει μία 

συνολικότερη μελέτη, μία πιο γενική μελέτη που να συμπεριλαμβάνει στο 

συγκεκριμένο σημείο ποδηλατόδρομο. Αν δεν υπάρχει στο σχεδιασμό κάτι 

τέτοιο, θεωρώ ότι είναι πολύ βιαστικό, είναι στο πόδι και δεν μπορώ να 

φανταστώ ότι λείπει από τη θέληση της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου 

Ωρωπού, από όλο το Συμβούλιο, η σύνδεση με έναν ποδηλατόδρομο της 

συγκεκριμένης περιοχής, που είναι ένα νευραλγικό κομμάτι. Και τα παιδιά 

ακόμα που πάνε στο σχολείο και όλα αυτά. Θεωρώ, λοιπόν, ότι δε γίνεται να 

ψηφίσω κάτι, που δε θα έχει μέσα ποδηλατόδρομο. Γι αυτό θα δηλώσω παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, ο ποδηλατόδρομος πρέπει να έχει μία συνέχεια, μία 

πορεία. Ο δρόμος που κατασκευάζουμε είναι στα 250-300 μέτρα, δεν είναι 

παραπάνω. Για  να πάει ένας ποδηλάτης να κάνει ποδήλατο, δεν του φτάνουν 

250 μέτρα. Θα πρέπει να  περάσει κάθετα σε πολύ επικίνδυνους δρόμους για 

να συνεχίσει, από εκεί αν κάναμε ποδηλατόδρομο, κάπου αλλού να πάει. Θα 

πρέπει να έχει μία συνέχεια ο ποδηλάτης. Δεν μπορείς να κάνεις έναν 

ποδηλατόδρομο αυτόνομο, ξεχωριστό, μήκους 250 μέτρων. Αμα κάνεις έναν 

ποδηλατόδρομο, θα έχει μία συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε, κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δήμαρχε, θα σου απευθυνθώ εσένα προσωπικά, γιατί είχαμε 

επιστήσει την προσοχή πέρυσι στο τεχνικό πρόγραμμα και είχαμε πει να 

συμπεριληφθεί ο συγκεκριμένος δρόμος. Ο Βαγγέλης λείπει τώρα να σας το 

επιβεβαιώσει, ότι υπάρχει μία μελέτη που είχαμε κάνει  από τη Νομαρχία, την 
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οποία πληρώσατε το μερίδιο που αφορούσε τον πρώην Δήμο Ωρωπίων. Στο 

συγκεκριμένο σημείο από τη διασταύρωση και πάνω, να γίνει ο περιφερειακός 

δρόμος παράκαμψης της Σκάλας. Αν τώρα το πεζοδρομήσουμε, το κλείσουμε, 

τι κάναμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή κάνουμε τη γέφυρα πάνω και δεν μπορεί να πηγαίνει 

περιφερειακώς. Ισα ίσα, βοηθάει αυτό. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αυτή εδώ η μελέτη, κύριε Καρίνο, αφορά μόνο το ρέμα, τη 

διαμόρφωση του ρέματος, ως πεζόδρομο; Αφορά μόνο το ρέμα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο ρέμα; Διαμορφώνει πεζόδρομο κατά μήκος του ρέματος 

από τη μέσα πλευρά και κάνει γέφυρα προς τα εκεί, οπότε να μπορεί να μπει ο 

δρόμος στην πορεία.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για τη διευκρίνιση.  

........: Είναι μέσα από το κτήμα των φυλακών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γιαμαρέλος έχει ζητήσει να τοποθετηθεί. 

 Δε ζητήσατε, κυρία Κοντογιάννη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οπως τοποθετήθηκα και στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής και 

επειδή αυτό το πεζοδρόμιο, εκεί που γίνεται, φιλοξενεί και το πανηγύρι του 

Προφήτη Ηλία - αν δεν κάνω λάθος, αυτό είπατε, κύριε Δήμαρχε - νομίζω ότι 

τα 4-5  μέτρα, πόσα λέτε, είναι λίγο. Επρεπε να κάνετε έναν πεζόδρομο 

τουλάχιστον δέκα μέτρων για να μπορεί και το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία να 

γίνει σε αυτό το χώρο και αν θέλετε, να γίνουν και διάφορες άλλες ακόμα 

εκδηλώσεις, όπως π.χ. ειδικά κιόσκια που να πωλούνται τα προϊόντα που 

παράγουν διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι καλλιτέχνες της περιοχής.  

 Αυτό, λοιπόν, το έργο που κάνετε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει μία 

προχειρότητα. Είναι μία καλή ιδέα, αλλά επιδέχεται και άλλες βελτιώσεις για να 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 29η 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  121 

γινει καλύτερη. Κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι π.χ. θα έπρεπε να είχαν περάσει 

υπόγεια καλώδια για να υπάρχει ρεύμα γι αυτούς που θα έχουν μεθαύριο το 

πανηγύρι του Προφήτη Ηλία ή κάτι άλλο. Αν δείτε άλλους Δήμους, π.χ. ο 

Δήμος Πάρου, το πανηγύρι του, ας πούμε, το έκανε με τη συνεργασία του 

Εμπορικού Συλλόγου και των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, ο Δήμος 

Πάρου και έκανε πάρα πολύ ωραία κιόσκια κλπ, τα οποία έχω φωτογραφήσει, 

να σας τα φέρω να τα δείτε, διότι ό,τι καλό γίνεται και κάπου αλλού, πρέπει να 

το υιοθετούμε.  

 Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτή η μελέτη πρέπει να επανέλθει, θέλει 

βελτιώσεις και εγώ δε θα την ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαμαρέλο. 

 Επί της ψηφοφορίας, λοιπόν. 

 Παρών ο κ. Λίτσας και η παράταξη του. 

 Ο κ. Τσάκωνας ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι η κα Βαρνάβα. 

 Οχι είπατε, κύριε Γιαμαρέλο; 

(απάντηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όχι. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θα το ψηφίσω και εγώ, απλά να πω δύο λόγια. 

 Η αγάπη μας, κύριε Πρόεδρε, για το ποδήλατο πλέον στο Δήμο Ωρωπού 

είναι γνωστή. Κάθε Πέμπτη μαζευόμαστε από 20 έως και 70 ποδηλάτες και 

κάνουμε διάφορες πορείες μέσα στα όρια του Δήμου. Καλό θα είναι να γίνει μία 

αρχή. Αν υπάρχει πιθανότητα και από την Τεχνική Υπηρεσία να το ξανακοιτάξει 
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 και να μπορέσει να συμπεριλάβει μέσα έστω ένα αρχικό μικρό 

ποδηλατόδρομο, δε θα ήταν άσχημο για την περιοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε,  κυρία Κοντογιάννη. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτός είναι ένας πολύ μικρός πεζόδρομος. Δεν έχει νόημα δηλαδή 

να κάνουμε ποδηλατόδρομο, γιατί θέλουμε να το χρησιμοποιούμε και για 

λόγους εισόδου στην περιοχή, δηλαδή στη Σκάλα και για τη λαϊκή, αλλά και για 

το σχολείο. Δηλαδή είναι ένας πεζόδρομος, ο οποίος είναι γύρω στα 900 μέτρα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Επειδή θα γίνει μεγάλο το πεζοδρόμιο, γιατί θα γίνει γύρω 

στα 6-7 μέτρα, δε θυμάμαι ακριβώς, είναι κάτι που θα μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί με ποδήλατο, γιατί δεν υπάρχει κυκλοφορία μεγάλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει, κύριοι συνάδελφοι. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: 

 "Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το βασικό είναι ότι γίνεται ανακατασκευή για να μπει δίκτυο 

ομβρίων, γιατί η Μαρμαρά γενικώς πλημμυρίζει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι;  

(παρέμβαση) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε ο κ. Καρίνος, αλλά εσείς... Θέλετε να επαναλάβει; 

 Ορίστε, κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχει γίνει μία μελέτη πάλι με μελετητή. Ο κύριος όγκο του έργου 

είναι η κατασκευή του δικτύου ομβρίων στην οδό Μαρμαρά και συγχρόνως 

γίνονται μικροτροποποιήσεις των ρύσεων της ασφάλτου και κάποιες 

μικροαλλαγές, εκεί που είναι οι τραπεζοειδείς στα πεζοδρόμια κλπ και στις 

στροφές. Εχει περάσει Ποιότητα Ζωής. Τα ξέρει και ο κ. Ηλιάσκος, να σας τα 

πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας γίνουν ερωτήσεις. Ο κ. Λίτσας θέλει να ρωτήσει κάτι. 

 Αλλος συνάδελφος;  

 Ερωτήσεις, κυρία Βαρνάβα; 

 Η κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δυστυχώς, ο Δήμος Ωρωπού δε θα ξεφύγει από το φαινόμενο της 

Ελλάδας, που είναι το ράβε - ξήλωνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε τοποθέτηση, κύριε Λίτσα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, τοποθέτηση. Και ερώτηση θα κάνω. Ενοχλεί να κάνω 

τοποθέτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Συνεχίστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το ράβε - ξήλωνε είναι γνωστό. Θεωρώ, αν είναι σκόπιμο, ότι λίγο 

πιο κάτω έχει την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής. Και αυτή είναι ερώτηση. Εχει σκοπιμότητα το ένα έργο με το άλλο, 

γιατί, κύριοι, ερχόμαστε σήμερα να παραλάβουμε ένα έργο, που τελείωσε 

σήμερα και ξεκινάμε ένα καινούριο έργο που θα χαλάσει το προηγούμενο, να 

το φτιάξει λίγο διαφορετικά. Αυτό το ράβε - ξήλωνε και με μία προχειρότητα, 
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για μία συγκεκριμένη περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί, έχουμε συζητήσει ώρες 

ατελείωτες για τη Μαρμαρά, έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα και θέλω να πω 

το εξής. Στο κάτω - κάτω, αν υπάρχει κοινή βούληση και το θέλουν και οι 

επαγγελματίες του Δήμου Ωρωπού, κάντε έναν πεζόδρομο στη Μαρμαρά, να το 

αναδείξετε και σαν εμπορικό κέντρο, να τελειώνουμε. Κάντε μία ολοκληρωμένη 

μελέτη. Είναι το κέντρο το εμπορικό της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά δεν 

είναι δυνατόν να ερχόμαστε με έργα και με εργάκια και να χαλάμε κάτι που δεν 

τελείωσε και προσέξτε με λίγο, κάτι που δε στηρίχθηκε, κάτι που δεν 

καθαρίστηκε, που δε σκουπίστηκε, που δεν επισκευάστηκε, που δεν 

ποτίστηκαν δύο δέντρα. Είναι τελείως παράλογο το ράβε - ξήλωνε.  

 Αν, λοιπόν, είναι να κάνουμε κάτι πρόχειρο σήμερα, να κάνετε μία 

σοβαρή μελέτη, να κάνετε έναν πεζόδρομο και να αναδείξετε σαν εμπορικό 

κέντρο του Δήμου τη Μαρμαρά, αλλά μια και έξω, με το αποχετευτικό της, με 

ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οχι να κάνουμε τώρα κάτι στο έργο που τελείωσε χθες. 

Είναι τελείως παράλογο το ράβε - ξήλωνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 Η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εγώ ήθελα αυτή την ερώτηση να κάνω, γιατί ένα έργο το 

οποίο θα δούμε παρακάτω, ότι το παραλάβαμε, ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε 

ένα αποχετευτικό. Επομένως, να το ξηλώσουμε. Δεν υπήρχε στο προηγούμενο 

σχέδιο το αποχετευτικό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή ακριβώς το συνδέσαμε και οι προηγούμενοι ομιλητές με το 

θέμα της παραλαβής, εκεί στην έξοδο και όταν συναντάει την Κορυτσάς, 
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υπάρχει μία τεράστια κακοτεχνία που βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου 

που έρχεται από την παραλία Μαρκοπούλου. 

 Κατ' αρχήν η ερώτησή μου είναι, αν συμπεριλαμβάνει την επισκευή 

αυτής της κακοτεχνίας και το δεύτερο, αν στην παραλαβή - τώρα πάμε στο 

παρακάτω, αλλά μιας και τα συζητάμε όλα μαζί - στην παραλαβή αυτό το 

θεωρήσουμε ότι είναι μειονέκτημα. Πώς μπορούμε να παραλάβουμε ένα έργο 

που αποδεδειγμένα έχει κακοτεχνίες;  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για ένα έργο το οποίο πριν από 

δύο χρόνια εκτελέστηκε μία εργολαβία, που η μελέτη ήταν 916.000 ευρώ και  

πληρώθηκε από το Δήμο Ωρωπίων 461.000 ευρώ και τώρα ερχόμαστε με μία 

μελέτη 253.000, να επέμβουμε στο ίδιο το έργο. Η εισήγηση λέει τη βελτίωση 

κυκλοφοριακών συνθηκών. Οταν αυτό το θέμα είχε ξανάρθει, επειδή εγώ όταν 

έγινα Δημ. Σύμβουλος ούτε ήξερα πού είναι η Μαρμαρά, όταν είχε έρθει πάλι 

σαν θέμα συζήτησης, είχα προτείνει και νομίζω είχατε δεχθεί, ότι πρέπει να 

γίνει μία αρχιτεκτονική μελέτη, που να συμφωνήσουν οι φορείς: Εμπορικός 

Σύλλογος,  κάτοικοι, η Τοπική Κοινότητα για το τι θα γίνει.  

 Και επειδή ακριβώς  έχει κοστίσει τόσα χρήματα, για τη συγκεκριμένη 

μελέτη - εκεί είναι η ερώτηση μου,  κύριε Πρόεδρε, έχουν συμφωνήσει οι 

φορείς ή θα πάμε  αύριο πάλι να ξαναξηλώνουμε πεζοδρόμια;  Αυτή είναι η 

ερώτηση μου. Αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη, αν είναι ξεκαθαρισμένο το τι θα 

γίνει, με μία αρχιτεκτονική μελέτη, ώστε να μην έχουμε το ράβε - ξήλωνε. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, τα ερωτήματα είναι πολλά. Συνδέεται, όπως 

είδατε και με το θέμα της παραλαβής του έργου. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ θα ξεκινήσω από το θέμα της παραλαβής του έργου. Επειδή 

έχει ξανασυζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ. για την παραλαβή του έργου, θα το πω 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

126 

απλά. Οι περισσότεροι καταλαβαίνετε τα θέματα με τις μελέτες και τα έργα και 

πώς γίνονται.  

 Η μελέτη αυτή που είχε γίνει από την παλαιά δημοτική αρχή, δε θυμάμαι 

ποιος την είχε συντάξει, νομίζω η ΤΥΔΚ, προέβλεπε να γίνουν κάποιες 

εργασίες. Αυτές οι εργασίες γίνανε και γίνανε πάνω σε μία λάθος βάση. Χωρίς 

να έχουν παρθεί υψομετρικά, πήρανε την υπάρχουσα κατάσταση των 

καταστημάτων και των πεζοδρομίων και απλά διαπλατύνανε πεζοδρόμια, 

φτιάξανε κάποιους χώρους πάρκινγκ, χωρίς να βάλουν όμβρια και όπως είπε και 

η Αννα η Στεργίου, ένα απίστευτο πράγμα, που το βλέπανε ακόμα και οι ίδιοι, 

το τελείωμα της Μαρμαρά έβγαινε στο αντίθετο ρεύμα της Αγίου Νικολάου, 

πράγματα τα οποίοα τα είχαμε πει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Εγώ προσωπικά αυτή τη μελέτη δεν την είχα ψηφίσει και δεν την είχα 

ψηφίσει για δύο λόγους. Πρώτα από όλα γιατί καταργούσε πολλές θέσεις 

πάρκινγκ από τη Μαρμαρά, από έναν κατ εξοχήν εμπορικό δρόμο, χωρίς να 

δίνει κάποια εναλλακτική λύση. Δεύτερον, η μελέτη προέβλεπε να γίνουν όλα 

αυτά τα έργα, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, τα μικρά πάρκινγκ, χωρίς να 

υπάρχουν όμβρια.  Δηλαδή ο εργολάβος εφάρμοσε μία μελέτη με κακοτεχνίες 

βέβαια, δηλαδή οι κακοτεχνίες έγκεινται στην υλοποίηση του έργου. Η μελέτη 

προβλέπει αυτό. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό που 

προβλέπει η μελέτη.  

 Εγώ έκανα δύο ή τρεις φορές έγγραφα προς την ΤΥΔΚ για να τους 

επισημάνω και την κακή διάστρωση του οδοστρώματος, το οποίο  το 

αλλάξανε. Αν θυμάστε, ξαναστρώθηκε η Μαρμαρά, όπως και ο 

ηλεκτροφωτισμός, ο οποίος ήταν όλος καμένος και συνεχίζουμε να έχουμε 

προβλήματα. Απλά αυτά που μπορούσαν να διορθώσουν, τα διορθώσανε. 
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 Από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες άλλες 

επεμβάσεις, θα έπρεπε να παραληφθεί το έργο, γιατί σε ένα έργο που δεν έχει 

παραληφθεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. 

 Εγινε, λοιπόν, η παραλαβή του έργου για να μπορέσουμε να συντάξουμε 

τη μελέτη και να κάνουμε τι. Τι θέλουμε να κάνουμε εκεί πέρα: Θέλουμε κατ' 

αρχήν να κάνουμε όμβρια, γιατί δεν υπάρχουν υψομετρικά, επειδή τα σπίτια 

είναι παλαιά κτισμένα, πολλές δεκαετίες πριν. Πρέπει υποχρεωτικά να γίνουνη 

όμβρια για να μπορέσουμε να σώσουμε κατ' αρχήν το οδόστρωμα. Να 

ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα και να μπει καινούρια υπόβαση για να 

μπορέσει να σταθεί. Αν περάσετε τώρα στη Μαρμαρά, με τη νεροποντή της 

προπροηγούμενης Δευτέρας, ανοίξανε δύο τεράστιες λακούβες πάλι και ποτέ 

στη Μαρμαρά, αν θυμάστε, πριν ανακατασκευαστεί, δεν είχε γίνει αυτό το 

πράγμα. Ποτέ. Γιατί έχω ακούσεικαι τη δικαιολογία, ότι "έλα μωρέ, φτιάξαμε τη 

Μαρμαρά, αλλά τώρα περνάνε φορτηγά που δε θα έπρεπε να περνάνε πάνω 

από δέκα τόνους". Εχει και κάτι ταμπέλες τεράστιες. Και τι σημασία έχει αυτό; 

Δηλαδή δεν περνούσαν φορτηγά από τη Μαρμαρά, πριν από 10 χρόνια - 15; 

Δεν είχαν γίνει τέτοια πράγματα.  Αλλά εν πάση περιπτώσει. 

 Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, δεν είναι 

να γκρεμίσουμε το έργο και δεν μπορούμε να το γκρεμίσουμε το έργο. Τα 

πεζοδρόμια θα παραμείνουν στο 2,7-2,10, όσο έχουν γίνει τώρα. Θα κόψουμε 

μερικές μύτες, αυτά τα μικρά αντεστραμένα τραπέζια. Θα αλλάξουμε τις 

αποτμήσεις, θα κόψουμε τις αποτμήσεις στις στροφές, οι οποίες δεν μπορούσα 

και εγώ να καταλάβω πώς γίνανε, γιατί κάποια φορτηγά μικρά δεν μπορούν καν 

να στρίψουν και οπωσδήποτε θα περάσουμε όμβρια, να τα οδηγήσουμε στο 

μεγάλο οδηγό της Κορυτσάς, να τα συνδέσουμε εκεί πέρα, που έχει βάθος και 

μεγάλη ρύση για να πάρει όλη τη Μαρμαρά, έτσι ώστε να τη σώσουμε από τα 

νερά, γιατί αν περάσετε τώρα, θα δείτε ότι συσσωρεύονται νερά στο 
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οδόστρωμα και το αυτοκίνητο που περνάει, "πλατς" τα πετάει πάνω στις 

τζαμαρίες και είναι μαγαζιά τα οποία έχουν βάλει πλαστικά και ταμπλό για να 

μην τους πετάνε τα νερά στα μαγαζιά, χώρια το ότι ο κόσμος γίνεται χάλια, 

αλλά το χειρότερο είναι ότι το οδόστρωμα, με όλη αυτή τη βροχή, που δε 

φεύγουν τα νερά, συνεχίζει να καταστρέφεται. 

 Δεν πάμε να ανακατασκευάσουμε ένα έργο. Θέλουμε να βελτιώσουμε, 

δηλαδή θα δημιουργηθούν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 20-25 θέσεις πάρκινγκ 

επιπλέον. Υποχρεωτικά πρέπει να περάσουμε όμβρια. Να αλλάξουμε το 

οδόστρωμα με πιο δυνατή υπόβαση για να μπορέσουμε να το σώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, να συντομεύουμε λίγο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Και θα γίνουν και τα όμβρια. Αυτές είναι οι επεμβάσεις που 

θα κάνουμε. Δεν πάμε να το χαλάσουμε το έργο. Και βέβαια, αυτά τα 

πράγματα, αν θυμάστε, επειδή το έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

έχουν συζητηθεί με τον Εμπορικό Σύλλογο και τους είπαμε ότι αυτά μπορούμε 

να κάνουμε και αυτά πρέπει να κάνουμε.  Να μην ξαναξοδέψουμε πάλι άλλα 

500.000 σε ένα έργο που τελείωσε πέρυσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και 

τίποτα άλλο. 230.000 πιθανολογώ ότι θα πάει με την έκπτωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπω κάποιους συναδέλφους εδώ. 

 Αποχωρεί ο κ. Κιούσης. 

 Κυρία Γραμματεύς, θα αποχωρήσετε; 

 Ορίστε, κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, είπατε για ρύση προς το ρέμα της Κορυτσάς. 

Η Μαρμαρά έχει δύο ρύσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Λέω από το ύψος Κοιμήσεως Θεοτόκου προς τη Γεννηματά.  
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τα όμβρια θα ξεκινήσουν, αν θυμάμαι καλά, εκεί που είναι το 

ΚΑΠΗ, από την Κοτίδου, ο αγωγός και θα πάει μέχρι την Κορυτσάς. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Το διάστημα αυτό, Κοιμήσεως Θεοτόκου και Γεννηματά, δε 

μαζεύει νερό τώρα; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχει πολύ μεγάλη ρύση και φεύγει το νερό εκεί πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, όπως το πάμε εμείς εδώ, τα όμβρια θα φτάνουν 

κατά το Μαρκόπουλο στο τέλος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οι ρύσεις πάρθηκαν, κάνοντας τοπογραφική αποτύπωση και 

βλέποντας τα υψομετρικά της Μαρμαρά. Ο μελετητής που την έχει κάνει, εγώ 

τουλάχιστον του έχω εμπιστοσύνη. Δε χρειαζόταν να κάνουμε αυτό το 

κομμάτι. Θα ήταν περιττό. Τα νερά φεύγουν πολύ γρήγορα και αυτά θα τα 

οδηγήσει και το οδόστρωμα το καινούριο. Οπότε από την Κοιμήσεως Θεοτόκου 

μέχρι την Κορυτσάς, θα υπάρχει ένας αγωγός και θα παίρνει τα νερά από όλες 

τις μεριές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ ξαναλέω, λοιπόν, ότι δεν πρόλαβε να τελειώσει ένα έργο, 

ξεκινάει ένα δεύτερο στο συγκεκριμένο δρόμο. Να προσέξετε πάρα πολύ, να 

μη γίνει το καλοκαίρι και έχουν πάλι πρόβλημα οι καταστηματάρχες και τονίζω 

ότι ο σχεδιασμός για εμένα θα έπρεπε να ήταν η Μαρμαρά να αναδειχθεί σαν 

κέντρο εμπορικό του Δήμου, σε συνεργασία με τους Συλλόγους και γιατί όχι; 

να υπάρχει και εκεί ποδηλατόδρομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

 Ορίστε, κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Το να παραλάβεις ένα έργο που δεν προέβλεπε αποχέτευση και με 

τόσες κακοτεχνίες, το θεωρώ, δεν ξέρω πώς το ενέκριναν αυτό το έργο. Εφ' 
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όσον βέβαια οι φορείς του Δήμου μας εδώ ενέκριναν το συγκεκριμένο σχέδιο, 

εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει, η μελέτη αυτή να υλοποιηθεί. 

 Από την άλλη, επειδή συζητήσαμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 

το ζήτημα ότι καταλήγουν τα νερά στην Κορυτσάς, η οποία βγαίνει στη 

θάλασσα και η οποία δεν μπορεί προς το παρόν να λειτουργήσει. 

 Ετσι, κύριε Ηλιάσκο; Μη γελάμε γι αυτά που λέμε. 

 Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

λειτουργίας της Κορυτσάς, γιατί μετά αν τα νερά φεύγουν και αποχετεύονται 

και καταλήγουν στην Κορυτσάς, η οποία δε θα μπορεί να βγει στη θάλασσα,  

θα υπάρξει μία πλημμύρα.  

 Εγώ αυτό ήθελα να πω. Να επισπευθεί, να γίνει ό,τι πρέπει για να μπορεί 

να ανοίξει ο αγωγός και να μπορέσουν να διοχετευθούν τα νερά. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα εγκρίνετε και την παραλαβή και τη μελέτη, έτσι δεν είναι; 

 Πώς θα το διορθώσουμε, αν δεν το παραλάβουμε; 

 Απλά είπα να προκαταβάλω, να αποσπάσω ψηφοφορία θετική.  

 Σε ψηφοφορία, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι. 

 Ορίστε, κυρία Στεργίου, να μιλήσετε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ έχω έναν άλλο προβληματισμό. Δε διαφωνώ με το έργο και 

πρέπει να γίνει και ασφαλώς δεν μπορεί να ξηλωθεί από την αρχή, όπως 

ειπώθηκε. Ομως, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα; Οπως και την άλλη φορά 

είχαμε πει, αυτή η μελέτη λογικά πρέπει να ξεκινήσει, αν ξεκινήσει, για 

Φλεβάρη... 

(παρέμβαση) 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Αυτό ήθελα να πω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το έργο θα προσπαθήσουμε να το δημοπρατήσουμε πριν τις 

γιορτές και να ξεκινήσει μετά τις γιορτές. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία. Εγώ σας είπα Φλεβάρη και νομίζω είμαι μάλλον μέσα. Αρα, 

λοιπόν, δε θα έχει και δύο μήνες τουλάχιστον χρόνο υλοποίησης; Είναι ένα 

ζήτημα, μήπως ξανακλείσουν πάλι τα μαγαζιά. Θα ξανακλείσουν τα μαγαζιά στη 

Μαρμαρά  και είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα οικονομικό για τα μαγαζιά. Ηδη 

έχουν πρόβλημα. Να δημιουργηθεί ένα δίμηνο-τρίμηνο πάλι κλεισμένα τα 

μαγαζιά με λακούβες, με λάσπες κλπ και φοβάμαι αυτό που είπε και η κα 

Βαρνάβα, ότι εφ' όσον καθυστερήσει και η Κορυτσάς, που δεν είναι δικό μας 

έργο, είναι της Περιφέρειας έργο, μήπως όλο αυτό το πράγμα πάει ακόμα 

παραπίσω, με αποτέλεσμα να είναι μεγάλη οικονομική καταστροφή για τα 

μαγαζιά. Δηλαδή ναι μεν καλό να γίνει, μήπως όμως... 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Προσέξτε. Αν δεν πηγαίναμε στην Κορυτσάς, θα έπρεπε σε κάθε 

σταυροδρόμι να φτιάχναμε αγωγό που να τον οδηγούσαμε στη θάλασσα. 

Καταλαβαίνετε για τι έργο συζητάμε; Δηλαδή σε κάθε διασταύρωση θα έπρεπε 

να παίρναμε τα όμβρια και να τα πηγαίναμε στη θάλασσα και να βγάζαμε 

αγωγούς στη θάλασσα. Δηλαδή η Κορυτσάς μας έλυσε το πρόβλημα. Βέβαια 

περιμένει, από ό,τι ξέρουμε, ο εργολάβος να πάρει την άδεια από το Υπουργείο 

Εμπορικής Ναυτιλίας για να κόψει τη θάλασσα. Πιστεύουμε ότι θα την πάρει 

μετά τις γιορτές, να το τελειώσει. Δε νομίζω ότι είναι ένα έργο πάνω από 20 

ημέρες να κρατήσει. Δηλαδή αυτό το θέμα με την Κορυτσάς, επειδή ο αγωγός 

πάει πολύ βαθιά, μας λύνει τα χέρια, γιατί σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε σε 

κάθε διασταύρωση να  κατεβάζαμε και μία σωλήνα, έναν αγωγό ομβρίων και να 

το οδηγούσαμε στη θάλασσα. 

Καταλαβαίνετε για τι έργο μιλάμε; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η άποψη μου είναι, μήπως περιμέναμε να γίνει πρώτα η 

αποκατάσταση της Κορυτσάς και μετά να ξεκινήσει το έργο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Αυτό είναι στο χέρι μας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να πω και μία άλλη λύση. Μήπως έχουμε και μία εναλλακτική, 

μήπως το κατεβάσουμε από την Κύπρου, όχι από κάθε αγωνία. Μήπως το 

κατεβάσουμε από την Κύπρου. Να υπάρχει και μία εναλλακτική πρόταση, αν 

καθυστερήσει για κάποιο λόγο, να το κατεβάσουμε από την Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δουν οι ειδικοί αυτό, εντάξει. 

 Επί της ψηφοφορίας,  λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει αντίρρηση; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 ------------ 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Θα αποχωρήσουμε, λόγω υγείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικαιολογείστε, κύριε Τσάκωνα. 

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 

"Αντικατάσταση - βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Είμαστε στη διαδικασία της έκδοσης της άδειας τομής από την 

ΕΥΔΕ. Εχει λήξει η προθεσμία του έργου και προτείνεται τρεις μήνες μετά την 

έκδοση της άδειας τομής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι, εδώ; 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε για ένα λεπτό. 

 Η κα Βαρνάβα. 

 Αλλος συνάδελφος; 

 Ο κ. Βελτανιώτης και η κα Βαρνάβα. Κανείς άλλος.  

 Είναι το 10ο. Είναι παράταση των εργασιών. 

Εχουν αποχωρήσει οι συνάδελφοι: ο κ. Αρμυριώτης, ο κ. Γιασημάκης, ο 

κ. Τσάκωνας, ο κ. Κιούσης και ο κ. Καλύβας.  

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ παρακαλώ πρώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εδώ θέλω να τονίσω ότι υπήρξε μία καθυστέρηση, όσον αφορά το 

Δήμο, ο οποίος από τον Ιούλιο θα μπορούσε να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

το θέμα αυτό. Το έφερε τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η 

καθυστέρηση και με υπαιτιότητα του Δήμου να ζητάει τώρα ο ανάδοχος να 

πάρει ένα τρίμηνο παράταση.  Θα ήθελα εδώ να ρωτήσω, τον κ. Ηλιάσκο 

θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτήη καθυστέρηση θα έχει επιπτώσεις, ως προς την 

εκτέλεση του έργου ή κάποια οικονομική επιβάρυνση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λέω ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων. 

Ζητάει ο ανάδοχος παράταση για την οποία δεν είναι και υπεύθυνος. 

Υπεύθυνος είναι ο Δήμος για την καθυστέρηση. Η παράταση αυτή θα φέρει 

κάποια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπε. Δεν ακούσατε; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Θα έχει κάποια επίπτωση; Αυτό ρωτάω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το πρόβλημα με το Πολυδένδρι είναι ότι μας ζήτησε η ΕΥΔΕ 

120.000 ευρώ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Το ξέρω. Ομως, αυτό από τον Ιούλιο που το ζήτησε μέχρι τον 

Οκτώβριο που ήρθε σε εμάς, υπήρξε μία καθυστέρηση. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Απλά παλεύουμε να μπορέσουμε να μη δεσμεύσουμε αυτά τα 

λεφτά. Είναι 150.000 ευρώ μαζί με το έργο του Αυλώνα και τα οποία θα 

δεσμευθούν για 24 μήνες, μέχρι να αποπερατωθούν και τα δύο έργα και 

παλεύουμε, μπας και μπορέσουμε και ξεπεράσουμε αυτή την εκταμίευση των 

χρημάτων, γιατί δε θα μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω για 24 μήνες, μπας και 

μπορέσουμε να μην τα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. Είναι δύσκολο. Το έργο, 

λοιπόν, έχει διακοπή εργασιών. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην πληρώσουμε εμείς την 

εγγυητική; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, στο τέλος θα την πληρώσουμε. Τι να κάνουμε; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τότε να το κάνουμε για να μην αργούμε. Αυτό λέμε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εντάξει. Δε μας τρέχουν και τα λεφτά από τα μπατζάκια. Τι να 

σας πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 
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 Σε μία βδομάδα θα έχει πληρωθεί. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σχετικά με την εισήγηση, συμφωνώ βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι 

είναι ένα τυπικό - διαδικαστικό θέμα, αλλά ήθελα εδώ να κάνω μία 

τοποθέτηση, σχετικά με τα έργα ύδρευσης που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος στην 

απάντηση του, στις ανακοινώσεις, σχετικά με τα έργα ύδρευσης που εκτελεί ο 

Δήμος Ωρωπού. Να υπενθυμίσω, λοιπόν, ότι τα έργα αυτά που εκτελούνται 

σήμερα είναι όλα εγκεκριμένα από τους πρώην Δήμους και Κοινότητες. Εχουν 

περάσει ήδη δύο χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποια ξεκινάνε τώρα. 

Δηλαδή του Καλάμου ξεκινάει τώρα ή του Αυλώνα ξεκίνησε πριν από δύο 

μήνες. Και να μην αγνοούμε τον κίνδυνο αυτά τα έργα επειδή όλα από τα 

ΕΣΠΑ, να χαθούν τα χρήματα, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει η 

χώρα. Αυτά, λοιπόν, θέλω να μεταφέρετε στο Δήμαρχο, ότι δεν μπορεί να 

καυχιέται για τα έργα αυτά που εκτελούνται ο Δήμαρχος. Αυτά τα έργα έπρεπε 

 να είχαν τελειώσει τώρα, να είχαν ολοκληρωθεί και θα έπρεπε να είχαν τρέξει 

οι διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο είναι δημοπρατημένο και 

έχει υπογραφεί η σύμβαση, να κάνει δύο χρόνια να εκτελεστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη.  

 Επί της ψηφοφορίας, λοιπόν.   

 Οχι ο κ. Χασιώτης, να μη δοθει παράταση. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι. Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: "Ανάπλαση οδού Μαρμαρά Νέων Παλατίων Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση εδώ; 

ΛΙΤΣΑΣ: Η σημερινή κατάσταση του συγκεκριμένου έργου είναι με σπασμένα 

κράσπεδα, με προβλήματα και με ατέλειες. Η παραλαβή θα γίνει, παρότι 

υπάρχουν προβλήματα, κύριε Καρίνο; 

(απάντηση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγγνώμη, κύριε Καρίνο. Το πρωτόκολλο παραλαβής ποιος το 

υπογράφει; Το πρωτόκολλο παραλαβής κάποιος το υπογράφει.  

(απάντηση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, όμως και εμείς σαν ο Δήμος που έχει εκτελεστεί το έργο, δεν 

μπορούμε να παραλάβουμε ένα έργο το οποίο έχει κάποια προβλήματα. Αυτό 

μόνο λέω. Δε λέω κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να 

μας επιτρέψετε να θέλουμε να είναι το έργο, να το παραλάβουμε, σωστό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

 Παρών ο κ. Λίτσας. 

 Οχι ο κ. Χασιώτης. 

 Οχι η κα Στεργίου. 

 Κυρία Βαρνάβα;  Οχι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Είπα ναι ως προς το έργο το καινούριο, όχι ως προς την παραλαβή. 

Νομίζω τα ξεχώρισα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Οχι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κατά την παραλαβή την ποσοτική και την ποιοτική, έχουν 

εκφραστεί κάποιες αντιρρήσεις για κάποια έργα, για κακοτεχνίες κλπ;  

 Ωστόσο, όμως, υπάρχουν κακοτεχνίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας, κύριε Γιαμαρέλο, δε μας είπατε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ. Γιαμαρέλος. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

........: Παρών και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. είναι παρεμφερές: 

 

 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: "Αποχέτευση ομβρίων τμήματος Λ. Αφιδνών και κατασκευή 

κρασπεδορείθρων - πεζοδρομίων". 

 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Παλαιό έργο της ΤΥΔΚ είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφορά έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής και ως αρχή τα 

καταψηφίζουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ. Χασιώτης, όχι η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για τους ίδιους λόγους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 14ο 

 

Εγκριση τρόπου εκτέλεσης για την "προμήθεια υγρών καυσίμων".  

 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οπως ξέρετε, είχαμε παρατηρήσεις από την Ολομέλεια του 

Ελεγκτικού πάνω στη διαδικασία των καυσίμων, στην οποία προσαρμοζόμαστε. 

Εχει παραπέμψει η Οικονομική το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα 

αποφασίζουμε το να προσκληθούν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

όλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με διαπραγμάτευση. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Με διαπραγμάτευση. Ολοι που έχουν καύσιμα ανά περιοχή, 

προσκομίζοντας όλα τα χαρτιά τα απαραίτητα, όπως προβλεπόταν από τη 

διακήρυξη του διαγωνισμού και θα επανέλθει σε επόμενο Δ.Σ. πλέον για να 

γίνει ακύρωση των αποτελεσμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε εδώ αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Στην ουσία προσαρμόζουμε τη διαδικασία πάνω στις παρατηρήσεις 

του Ελεγκτικού. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Προσαρμόστηκε η διαδικασία απευθείας ανάθεση με 

διαπραγμάτευση. Κατά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ. Χασιώτης. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ δύο λόγια θέλω να πω  πάνω σε αυτό, ότι πήραμε αποφάσεις 

πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά βέβαια από εισηγήσεις, οι οποίες μας 

οδήγησαν σε λανθασμένες αποφάσεις. Ετσι; Αυτό γίνεται συνέχεια. Αυτό ήθελα 

να τονίσω. Αυτό μας οδηγεί και σε καθυστερήσεις, ώστε να γίνονται οι 

διαπραγματεύσεις σωστά και να έχουμε και τον ανεφοδιασμό συγκεκριμένα 

εδώ των καυσίμων που μας χρειάζονται. Μπορεί να πει κάποιος ότι το θέμα 

αυτό που θέτουμε τώρα είναι τυπικό. Ομως, παρά ταύτα δείχνει ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθαρά τυπικό είναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι. Καθαρά τυπικό, όμως δείχνει μία σπουδή, μία βιασύνη με την 

οποία γίνονται τα πράγματα από τη δημοτική αρχή, με αποτέλεσμα να 

οδηγούμαστε σε παλινδρομήσεις. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν μένουν κάποια οχήματα και μηχανήματα από καύσιμα, 

επικρατεί ένας πανικός σε όλους μας.  

 Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Ο κ. Βελτανιώτης θέλει να προσθέσει κάτι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήμερα γιορτάσαμε με τούρτα τα δύο χρόνια 

της δημοτικής αρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαίρομαι που συμμετέχετε στη γιορτή.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αναγκαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είναι αναγκαστικά. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, για να μην 

καθυστερούμε. 
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 Εδώ έχουμε ξεκάθαρα πάλι μία διαδικασία, που μετά από δύο χρόνια δεν 

ολοκληρώνεται, μετά από δύο χρόνια εμπειρίας της δημοτικής αρχής, δεν 

ολοκληρώνεται για τυπικούς λόγους, γιατί ήρθε το Συμβούλιο να αποφασίσει, 

χωρίς να λάβει υπόψη του την Οικονομική Επιτροπή και χωρίς να λάβει υπόψη 

τη γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού. Νομίζω ότι είναι μία γκάφα ολκής πάλι, 

που καθυστερεί τη λειτουργία του Δήμου. Πρέπει να κάνετε σεμινάρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη. Θα μάθουμε. 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι; 

 Οχι ο κ. Χασιώτης. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση μελέτης για την "προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και 

μηχανήματα του Δήμου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι έγκριση της μελέτης για να προχωράει ο διαγωνισμός ούτως 

ή άλλως την Παρασκευή. Εχει αποφασίσει και η Οικονομική. Απλώς επειδή μας 

έχουν έρθει κάποιες οδηγίες, ότι οι μελέτες πρέπει να εγκρίνονται και από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, γι αυτό το βάλαμε, να περάσει και από το Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις:  

-η κα Βαρνάβα 
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-ο κ. Χασιώτης 

-ο κ. Βελτανιώτης 

 Η κα Βαρνάβα. 

(παρέμβαση) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κοίταξε ή κάνουμε Συμβούλιο ή δεν κάνουμε. Δηλαδή να μην 

ερχόμαστε καλύτερα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κυρία Βαρνάβα.  Αγνοήστε τις παρατηρήσεις του κ. 

Φοργιάρη. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αν γίνονται τυπικά και στο χρόνο που διαθέτουμε ο  καθένας, 

νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούμε. 

 Ηθελα να ρωτήσω. Υπάρχει μία μελέτη εδώ πέρα, την οποία εμείς δεν 

έχουμε: πόσα αυτοκίνητα θα είναι, τι είδους είναι οι προδιαγραφές για να 

μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη μελέτη. Εμείς εδώ δεν την έχουμε. 

 Το επόμενο. Λέει ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους 

κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού για το έτος 2012 και μετά, όταν 

ερχόμαστε να ψηφίσουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, κάπου μας 

αναφέρει ότι η προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων, παίρνουμε μέσα από τους 

κωδικούς  αυτούς 28.178, γιατί δε χρειάζονται. Δηλαδή πόσα χρήματα είχε 

αυτός ο κωδικός, ώστε θα δώσουμε και για τα ελαστικά και θα περισσέψουν 

κιόλας;  Να ακούσουμε τις απαντήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η μελέτη έχει, από ό,τι βλέπω, 59 καταγεγραμμένα οχήμτα, τα 

οποία χρήζουν αντικαταστάσεις ελαστικών συγκεκριμένα και η δαπάνη βγαίνει 

αυτή που είπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, από ό,τι ξέρω, επιμερίζεται στους 
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κωδικούς, ανάλογα σε ποια Υπηρεσία είναι τα οχήματα κλπ. Αυτό το ξέρει 

καλύτερα ο κ. Χρήστου να σας το πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εντάξει. Απαντήθηκε εν μέρει από αυτό που ρώτησε η κα 

Βαρνάβα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν κατάλαβα καλά, έχουμε 59 οχήματα που πρέπει να 

αλλάξουμε λάστιχα, ολοσχερώς δηλαδή, αντικατάσταση πλήρης. Ενα 

τριαξονικό αυτοκίνητο που έχει 4 + 4 = 8 + 8 = 16 + 2 = 18 λάστιχα... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: 2 + 2 = 4 + 4 = 8 + 2 = 10. Συγγνώμη. Λάθος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να ρωτήσω.  Αυτή η 

προμήθεια θα γίνει όλη μαζί; Θα υπάρχει κάποιος τρόπος αποθήκευσης; Και 

από τη στιγμή που θα τα αποθηκεύσουμε, ποιος θα τα τοποθετήσει; 'Η θα γίνει 

σταδιακή, σύμφωνα με τη μελέτη και την έκπτωση που θα δώσει ο 

προμηθευτής, θα γίνεται σταδιακή παραλαβή; Σταδιακή τοποθέτηση; Εντάξει. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχουμε πει ότι πρόχειρους διαγωνισμούς δεν ψηφίζουμε. Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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 ΘΕΜΑ 16ο 

 

Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: "Ανάπλαση χώρου  του Νεκροταφείου 

Αγίου Νικολάου και κατασκευή τοιχίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Σε αυτο είχε περάσει από την ΤΥΔΚ ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός. Στο 

Μαρκόπουλο είναι. Από ό,τι βλέπω, δεν έχει αλλαγές οικονομικές. Η συνολική 

δαπάνη των εργασιών είναι 22.956, όπως ήταν και από τον προηγούμενο και 

έχει μία μικρή μείωση για την ακρίβεια, 570 ευρώ μειώνει ο 2ος σε σχέση με 

τον 1ο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

 Οχι ο κ. Χασιώτης. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 17ο 

 

Παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας και ενός αγροτεμαχίου στην 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών 

"Κοινωνικό Φαρμακείο" και "Δημοτικος Λαχανόκηπος" στα πλαίσια 

του προγράμματος: "Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας 

στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εδώ ο κ. Κυριακού. Εχει διανεμηθεί η εισήγηση, κύριε 

Κυριακού. Αν έχουν ερωτήσεις. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

144 

-Ο κ. Λίτσας έχει ερώτηση. 

-Η κα Βαρνάβα 

-Η κα Στεργίου 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μία ερώτηση είναι ποιο ακριβώς είναι το κτίριο, ποιος είναι ο χώρος 

που παραχωρείται στα Νέα Παλάτια.  

 Η άλλη ερώτηση είναι για τον κ. Λέκκα. Αν θυμάμαι πάρα πολύ καλά, 

είχε ασχοληθεί ο ίδιος. Είχε φέρει μία εισήγηση για να γίνει αυτή η ιστορία εκεί 

με τους λαχανόκήπους και θυμάμαι ότι έχει διαφημιστεί πάρα πολύ στο site, με 

έντυπα. Θα ήθελα να πω, γιατί δεν το προχώρησε αυτό σαν Δήμος, να 

ολοκληρωθεί, γιατί έχει περάσει πάρα πολύς καιρός και γιατί να το δώσουμε, ας 

πούμε, στη ΜΗ ΚΥΟ και να μην το κάναμε μόνοι μας σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση; 

Τι χρειάζεται δηλαδή η ΜΗ ΚΥΟ, να έρθει να πει, ότι ξέρεις, στη δική μας την 

περιοχή ποια θα είναι η βοήθεια που θα δώσει; 

 Επίσης, ποιο ακριβώς είναι το ακίνητο, θα ήθελα και πού βρίσκεται και 

το άλλο. Πόσοι έχουν πάρει χώρο, πώς έχουν προχωρήσει οι ενέργειες, με τι 

διαδικασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Για το πρόγραμμα "Δημήτηρ" λέει ο κ. Λίτσας. Αυτό είχε ξεκινήσει 

τον Απρίλιο της χρονιάς που διανύουμε. Το Μάιο έγιναν όλες οι διαδικασίες. 

Κολλάγαμε στη χρηματοδότηση, κολλάγαμε στο να τσουλήσει. Είχαμε κάποια 

προβλήματα. Το διάστημα αυτό κάναμε τον 6ο, στις αρχές του 6ου, του 

Ιουνίου, ένα μήνα μετά, έρχεται η ενημέρωση ότι μπορούμε να ενταχθούμε 

στο φορέα αυτό τέλος πάντων της ΜΗ ΚΥΟ του Λαογραφικού Μουσείου 

Βαρνάβα και θα παίρναμε τις δράσεις. Διαλέξαμε εμείς δύο δράσεις.  Η μία ήταν 

το Κοινωνικό Φαρμακείο ελέω Δημάρχου και τους Λαχανόκηπους, ελέω 
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"Δημήτηρ". Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα και χρηματοδότησης, να 

μπορούμενα έχουμε χρήματα, να κάνουμε κάποιες εργασίες, που δεν μπορούμε 

να βρούμε κωδικό να τις κάνουμε και προσλήψεις ατόμων. Οπότε το 

παγώσαμε. Βέβαια αυτό καθυστέρησε. Περιμέναμε τον Ιούνιο, πάγωσε αυτό, 

ώστε να έχουμε δυνατότητες τελικά να γίνουν κάποια πράγματα και να γίνουν 

πιο σωστά και πιο ωραία.  

 Οσον αφορά το κτήμα, είναι το ίδιο κτήμα. Απλά τώρα εμείς θα 

δώσουμε πέντε στρέμματα. Δε θα το χρησιμοποιήσουμε όλο. Η παραχώρηση 

είναι διετής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά το κτίριο; 

ΛΕΚΚΑΣ: Το κτίριο είναι στα Νέα Παλάτια, στην Κοινότητα Νέων Παλατίων. 

Ενα μαγαζί, ένα ακίνητο που υπάρχει στην πλατεία εκεί.  

(διάλογος εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των ψαράδων. Το ξέρει και η κα Μαναβέλη. 

 Η κα Βαρνάβα θέλει να ρωτήσει κάτι. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Από όσο γνωρίζω - να σας απαντήσω εγώ - είναι ο χώρος στην 

πρώην Κοινότητα Νέων Παλατίων,  στο ισόγειο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της οδού Αγίου Γεωργίου. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Πρέπει να είναι ισόγειο. Στην οδό Αγίου Γεωργίου 29, εκεί που 

στεγαζόταν μέχρι σήμερα ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων. Είναι εν γνώσει του 

Προέδρου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω καλά το δρόμο. 
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 Είναι εν γνώσει του Προέδρου. Ενημερώθηκε. Θα βρεθεί μία λύση, να 

μη μείνει και ο Σύλλογος στο δρόμο, αλλά και να λειτουργήσει το Κοινωνικό 

Φαρμακείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Κυριακού, η Λαογραφική Εεταιρεία 

Βαρνάβα από ποιους αποτελείται, ποιοι είναι δηλαδή τα μέλη της ΜΗ ΚΥΟ, 

αυτής της Λαογραφικής Εταιρείας, που έχει έδρα. Βέβαια λέτε εδώ ότι 

συμπράττει με τους Δήμους κλπ.  

 Επίσης, γιατί δεν εντάσσονται και άλλες δραστηριότητες μέσα σε αυτή 

τη δράση που πάμε να κάνουμε; Λέμε εδώ μόνο Κοινωνικό Φαρμακείο και 

Λαχανόκηπο. Οι άλλες δράσεις από πού θα γίνουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους άλλους Δήμους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. Για εμάς λέω τι θα γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κοιτάξτε. Ξέρω ότι στη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, η οποία 

έχει την έδρα της στο Βαρνάβα, λειτουργεί ένα Λαογραφικό Μουσείο εκεί και 

είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι η μόνη η οποία ήταν στην περιοχή 

αρμοδιότητας των τριών Δήμων που συνεργαστήκαμε, δηλαδή Μαραθώνας, 

Διόνυσος και Ωρωπός, γιατί για να ενταχθούμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

έπρεπε να υπάρχει διαδημοτική συνεργασία. Αυτό απαιτούσε. Λοιπόν, η μόνη 

μη κυβερνητική οργάνωση η οποία είχε δημοσιεύσει τρεις ισολογισμούς τα 

προηγούμενα χρόνια εγκεκριμένους σε εφημερίδες και κάποιες άλλες 

προϋποθέσεις, ήταν αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση.  

 Η Πρόεδρος της οργάνωσης αυτής είναι η κα Αιμιλία Παππά, την οποία 

την έχω γνωρίσει, έχουμε μιλήσει. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι συμμετέχουν βέβαια 

μέσα στη ΜΗ ΚΥΟ, την οποία την έχω γνωρίσει, έχουμε μιλήσει. Δεν ξέρω 
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ποιοι άλλοι συμμετέχουν μέσα στη ΜΗ ΚΥΟ αυτή. Δεν μπορώ να το ξέρω. 

Αυτό μπορώ να το μάθω. Δε νομίζω ότι παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αυτό.  

 Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι πληροφορίες που πήραμε, πριν 

αποφασίσουμε, από τον Ιούνιο μήνα, όταν είχαμε εγκρίνει τη συμμετοχή του 

Δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες είναι ότι έχουν 

υλοποιήσει και άλα προγράμματα, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα 

οικονομικό, διαδικαστικό και οτιδήποτε άλλο. Γι αυτό και προχωρήσαμε σε 

συνεργασία. Αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Ηταν η μόνη οργάνωση η οποία 

πληρούσε τις προϋποθέσεις. 

 Οσον αφορά τις κοινωνικές δομές, αυτές οι κοινωνικές δομές είναι έξι 

και συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους και των άλλων Δήμων, να πάρει ο 

κάθε Δήμος από δύο δομές. Να κάνει δηλαδή την έδρα στο Δήμο Μαραθώνα σε 

δύο κοινωνικές δομές, δύο στο Διόνυσο και δύο στον Ωρωπό. Εμείς πήραμε το 

Κοινωνικό Φαρμακείο, όπως είπε και ο κ. Λέκκας, λόγω της ιδιότητας του 

Δημάρχου και της  γνωριμίας του με το ιατρικό και το φαρμακευτικό κύκλωμα 

και το Δημοτικό Λαχανόκηπο, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε μέσα εκεί το 

πρόγραμμα Δημήτηρ, για να πάρουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις μέσα από το 

πρόγραμμα αυτό, που να μπορέσει να γίνει λειτουργικό, ενώ το προηγούμενο 

δεν ήταν τόσο εύκολο να λειτουργήσει.  

 Οι κοινωνικές δομές θα λειτουργήσουν παντού. Το Κοινωνικό Φαρμακείο 

θα έχει την έδρα στον Ωρωπό, αλλά κάποια χρονικά τακτά διαστήματα, θα 

υπάρχει Κοινωνικό Φαρμακείο και στο Μαραθώνα και στο Διόνυσο. Αντίστοιχα, 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο που θα έχει την έδρα του στο Μαραθώνα θα έχει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, θα εξυπηρετεί και τους δημότες του Ωρωπού και 

του Διονύσου αντίστοιχα. Δηλαδή θα υπάρχει παντού, θα λειτουργήσουν υπό 

τύπον παραρτημάτων. Ολοι οι Δήμοι θα έχουν και τις έξι παροχές. Απλά τις 

έδρες έχουμε κατανείμει. Ας πούμε, το Κοινωνικό Φαρμακείο, η αποθήκη των 
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φαρμάκων που θα δημιουργηθεί θα είναι στον Ωρωπό. Ο Δημοτικός 

Λαχανόκηπος είναι το μόνο κομμάτι το οποίο θα έχει την έδρα του εδώ και θα 

λειτουργεί μόνο εδώ, γιατί δεν υπάρχει άλλη έκταση να διατεθεί. Τώρα αν 

κάνει ο Μαραθώνας ή ο Διόνυσος κάποιο άλλο ακίνητο και εκεί λειτουργήσουν 

κατά τα πρότυπα του Δημοτικού Λαχανόκηπου, αυτό είναι άλλο θέμα. Το μόνο 

κομμάτι που θα λειτουργήσει εδώ σε εμάς αποκλειστικά είναι ο Λαχανόκηπος.  

Τα υπόλοιπα πέντε, υπό μορφή παραρτημάτων, θα εξυπηρετήσουν όλους τους 

Δήμους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να κάνει μία ερώτηση ο κ. Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κ. Φοργιάρης. Να είναι ξεκάθαρο, σας 

παρακαλώ, όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σχέση έχει τώρα ο κ. Φοργιάρης με το συγκεκριμένο θέμα; Ο 

κ. Κυριακού είναι ο εισηγητής του θέματος. Η ερώτηση στο Φοργιάρη; Μου 

προκαλεί εντύπωση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Φοργιάρη, επειδή εσείς ασχοληθήκατε και ο κ. Κυριακού να 

μου απαντήσει, να μου ξεκαθαρίσετε κάτι. Επειδή αυτό είχε μία παραχώρηση 

ένας Σύλλογος, τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να συστεγαστεί ένας Σύλλογος με 

τα φάρμακα και με το παντοπωλείο και θέλω μία ξεκάθαρη... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αν ο Σύλλογος θα συνεχίσει να 

εδρεύει στο συγκεκριμένο γραφείο ή όχι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα συνεχίσει να εδρεύει εκεί μαζί με τα φάρμακα; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι, κανονικά και το απεδέχθη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου - διάλογος) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δέδε, για την αλληλεγγύη σας. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δύο ερωτήσεις, επειδή δεν καταλαβαίνω τους τίτλους για τις 

δράσεις του προγράμματος που έχουν εγκριθεί και εφ' όσον θα κάνουμε χρήση 

και των έξι δράσεων και οι τρεις Δήμοι. Η τράπεζα χρόνου τι σημαίνει και το 

γραφείο διαμεσολάβησης τι σημαίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε χρόνο τώρα, κύριε Βελτανιώτη, για να τα 

καταλάβουμε αυτά.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συγγνώμη. Ψηφίζουμε γουρούνι στο σακκί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίζουμε εμείς αυτό το πρόγραμμα. Θα πάμε στο 

Συμβούλιο εκεί πέρα, ποιανού Δήμου είναι, να ρωτήσουμε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι. Μα είπε ο κ. Κυριακού, ότι των προγραμμάτων αυτών 

θα κάνουν χρήση όλοι οι δημότες.  Καταλάβα καλά; Ετσι είναι. 

 Επίσης, το ίδιο πρόγραμμα εγκρίνει και 24 θέσεις εργαζομένων. Αυτοί οι 

εργαζόμενοι θα απασχολούνται κάτω από την αιγίδα της εταιρείας ή από την 

οργάνωση των Δήμων; Δηλαδή 24 εργαζόμενοι θα απασχολούνται από τους 

τρεις Δήμους, δηλαδή από 8 εργαζόμενους ο κάθε Δήμος ή  όλη αυτή την 

οργάνωση θα την έχει η εταιρεία και αυτοί θα είναι αρμόδιοι για να φέρουν εις 

πέρας το πρόγραμμα; Και αν ξέρετε και τι ειδικότητες είναι αυτοί, δηλαδή αν 

θα είναι ψυχολόγοι, αν θα είναι γιατροί. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Οσον αφορά τις διευκρινίσεις, θα σας πω μόνο δύο πράγματα, 

γιατί θα βγει ένα πρόγραμμα του τι ακριβώς είναι κάθε κοινωνική δομή. Θα βγει 

ένα έντυπο και θα μοιραστεί σε όλο το Δήμο και το δικό μας και τους 

υπόλοιπους Δήμους για να γίνει ευρέως γνωστό τι είναι αυτό που πρόκειται να 

ξεκινήσει. 
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 Η τράπεζα χρόνου είναι ένα γραφείο στο οποίο παντρεύονται διάφορες 

ειδικότητες, χωρίς να μεσολαβεί χρήμα. Δηλαδή αν κάποιος είναι 

ελαιοχρωματιστής... 

(παρέμβαση) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ακριβώς. Και θέλει τα παιδιά του να τους παρέχει τη δυνατότητα 

να έχουν φροντιστήριο στο σπίτι, μπορεί να βρει κάποιον καθηγητή και αντί να 

ανταλλάξουν χρήματα, να ανταλλάξουν υπηρεσίες. Να του βάψει το σπίτι, ο 

άλλος να του κάνει φροντιστήριο, αυτό το πράγμα. Αυτό λειτουργεί. Μπορεί να 

γίνει και με υπηρεσίες και με πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή όπως λέει και η διαφήμιση, εδώ έχουμε ξεφύγει λιγάκι: 

"Μήτσο μου, έχεις ξεφύγει", το θέμα είναι παραχώρηση χρήσης. Δε θα 

αναλύσουμε όλο το πρόγραμμα εδώ πέρα. Κάνετε λάθος. Να πάμε στην 

παραχώρηση χρήσης της αίθουσας και της έκτασης τώρα και να σοβαρευτούμε 

λιγάκι. 

 Μισό λεπτό, κύριε Λίτσα. Να μην αδικήσουμε τον κ. Χασιώτη. Ερώτηση, 

κύριε Χασιώτη, είπατε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως, ερώτηση. 

 Μιλάτε για κοινωνικό φαρμακείο. Ας πούμε, ένας ασθενής θα μπορεί να 

παίρνει από το Κοινωνικό Φαρμακείο φάρμακα για τον καρκίνο; Θα μπορεί να 

παίρνει φάρμακα για βαριές ασθένειες; Σε τι τιμή θα τα παίρνει αυτά τα 

φάρμακα και με ποια κριτήρια; Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό 

φαρμακείο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε νομίζω. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Εγώ θα σας απαντήσω, αλλά θα ενημερωθείτε πιο αναλυτικά, 

όταν θα βγει το ακριβές πρόγραμμα. 
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 Στο Κοινωνικό Φαρμακείο θα έχουν προτεραιότητα οι άποροι. 

Προβλέπεται να εξυπηρετούνται τουλάχιστον εκατό άποροι, οι οποίοι θα 

παίρνουν τα φάρμακα δωρεάν.  Αυτός είναι ο στόχος και θα παίρνουν κάθε 

είδους φάρμακα τα οποία θα μπορέσει να προμηθευτεί το Κοινωνικό Φάρμακο. 

Αν βρει και φάρμακα για τον καρκίνο και για τον καρκίνο θα παίρνει. Αρκεί να 

τα βρει και να μπορέσει να τα διαθέτει δωρεάν.  

 Ορίζεται ότι το φάρμακα βρίσκονται με δύο τρόπους. Πρώτα - πρώτα 

από φάρμακα τα οποία περισσεύουν από κάποιους που χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένες  δοσολογίες και περισσεύουν κάποια φάρμακα, τα οποία δεν τα 

χρειάζονται πλέον και δεν έχουν λήξει βέβαια, όπως κάνει μία πρωτοβουλία και 

ο Σκάι σε όλη την Ελλάδα και από φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες έχουν 

περισσεύματα και κατά καιρούς κάνουν κάποιες κοινωνικές παροχές και 

διαθέτουν τα φάρμακα αυτά δωρεάν. Αυτά τα φάρμακα θα διατίθενται εντελώς 

δωρεάν. Οπως θα τα παίρνει δωρεάν η κοινωνική δομή, θα τα διαθέτει και στον 

κόσμο δωρεάν. 

 Από εκεί και μετά, σε άλλους ασθενείς, σε άλλους χρήζοντες ανάγκη να 

έχουν φάρμακα, θα υπάρχει ένα μικρό συμβολικό τίμημα, ανάλογα πάντα με το 

τίμημα που θα πληρώνεται, αν τα φάρμακα αυτά αγοραστούν. Αν δεν 

αγοραστούν, κανένα τίμημα. Δεν υπάρχει τίμημα, προφανώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Γιαμαρέλο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω, αυτός ο Δημοτικός Λαχανόκηπος τι έκταση 

θα έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέντε στρέμματα. Αυτό ειπώθηκε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πώς θα λειτουργεί, ποιος θα καλλιεργεί, ποιοι θα είναι οι 

καλλιεργητές και επίσης αν θα έχει και το χαρακτήρα της περιοδικότητας, 

δηλαδή αν θα μεταφερθεί και σε άλλους Δήμους.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα.  

ΛΕΚΚΑΣ: Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα να απαντήσουμε, όταν έρθει η ώρα γι 

αυτά. Τώρα είναι η παραχώρηση της γης. 

 Πληροφοριακά να πούμε ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Εχουμε μαζέψει 

πάνω από 25-30 ενδιαφερόμενους που θέλουν να πάρουν Λαχανόκηπο. Βέβαια, 

υπάρχει ο περιορισμός τώρα της ΜΗΚΥΟ που μας δεσμεύει και λέει ότι πρέπει 

να δώσουμε 50 τετραγωνικά και όχι παραπάνω, ενώ στο "Δημητηρ" ήταν 100 

τετραγωνικά.  

 Ξέχασα να πω στον κ. Λίτσα για το "Δημητηρ" ότι είχε δύο δράσεις σε 

πρώτη φάση: 

1. Το εναλλακτικό σχολείο, το οποίο προχώρησε κανονικά και έχει 

απίστευτα θετικά αποτελέσματα, με αντανάκλαση σε όλη την Ελλάδα 

και είναι κρίμα που δεν έχουμε διαφημίσει τα αποτελέσματα αυτού του 

σχολείου και ξεκινάει ο β' κύκλος μαθημάτων. 

2. Η διάθεση γης. Τη διάθεση γης την παγώσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας, κύριοι συνάδελφοι. Ερωτήσεις τι; Για την 

παραχώρηση χρήσης τώρα ερωτήσεις, το πρόγραμμα; Δε συζητάμε το 

πρόγραμμα τώρα το καθεαυτό. Δε συζητάμε το πρόγραμμα. Παραχώρηση 

χρήσης είναι. Για το πρόγραμμα έχουμε καιρό να ξανασυζητήσουμε, κυρία 

Στεργίου. Οχι βέβαια. Δε συζητάμε το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Είναι σαφές 

το θέμα. 

........: Η κάθε δράση πρέπει να έρχεται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 

κουβεντιάζεται, η κάθε δράση. Δηλαδή θα γίνεται συνέχεια αυτό. Θα μιλάμε 

στο Δ.Σ. για οτιδήποτε κανουμε και παίρνουμε πρωτοβουλία. Είναι υποχρέωση 

μας απέναντι στη ΜΗ ΚΥΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας πάμε σε τοποθετήσεις, επιτέλους. 
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-ο κ. Λίτσας 

-η κα Βαρνάβα 

-ο κ. Χασιώτης 

-η κα Στεργίου 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν και είμαι προσωπικά κατά των ΜΗ ΚΥΟ, θεωρώ ότι δεν 

προσφέρουν τίποτα, αντιθέτως τα κονδύλια που παίρνουν δεν ανταποκρίνονται 

στην κοινωνία αναλογικά και υπό τον όρο... 

 Κύριε Φοργιάρη, φύγατε, σας αφορά όμως. 

 Υπό τον όρο ότι δε θα εκδιωχθεί ο Σύλλογος των Ψαράδων "Αγιος 

Γεώργιος", ένας Σύλλογος δραστήριος, υπό τον όρο αυτό θα συμφωνήσω, 

αλλά όχι να διώξουμε ξαφνικά ένα Σύλλογο, ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες να 

βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αρχηγός παράταξης η κα Βαρνάβα. Αμέσως μετά.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δε θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση για να λειτουργήσουν 

τέτοιες δομές, που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της φτώχειας και μάλιστα 

από μία ΜΗ ΚΥΟ. Το λέω για να μην κατηγορηθούμε αύριο ότι 

υποστηρίζουμετις ΜΗ ΚΥΟ. Ομως, δυστυχώς, ας είμαστε ρεαλιστές, 

βρισκόμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες που πρέπει οπωσδήποτε να 

αποδεχθούμε τους όρους για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες στις 

οποίες βρισκόμαστε. Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να επιβιώσουμε, 

αποδεχόμαστε να γίνει η παραχώρηση στη ΜΗ ΚΥΟ, η οποία, όπως είπατε, 

είναι και η μόνη η οποία ανταποκρίθηκε και έχει και τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις. Συναινούμε δηλαδή σε αυτή την ενέργεια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η κατάσταση τους έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Υπάρχει κόσμος 

ο οποίος δεν κάνει εμβόλια στα παιδιά του, κόσμος που  δεν μπορεί να 

αγοράσει ασπιρίνη, κύριε Κυριακού και το βλέπουμε, δεν είναι κάτι το οποίο 

δεν το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Βεβαίως, το είπατε και εσείς, κύριε 

Κυριακού, ότι μέσα από αυτό το Φαρμακείο, το λεγόμενο Κοινωνικό, θα 

έρχονται ό,τι περισσεύουν από τους ιδιώτες και δεν έχουν λήξει και έτσι είναι, 

το γνωρίζω, απλά ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά και βεβαίως ό,τι 

περισσεύει και δίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες από εκεί και πέρα. 

 Εκτιμάμε και λέμε ότι τα ακριβά φάρμακα, τα οποία η παροχή τους είναι 

ζήτημα ζωής και θανάτου, δε θα μπορούν να παρέχονται  μέσα από αυτού του 

είδους τα φαρμακεία και το λέω αυτό, κύριε Κυριακού, γιατί το λέω: Γιατί τα 

ακριβά φάρμακα είναι αυτά που βγάζουν κέρδος για τις εταιρείες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχώρα τώρα στο θέμα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να πούμε και δύο λόγια συγκεκριμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρουμε τα χάπια μας σε λίγο! 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ:  Φτάσαμε στο σημείο, κύριε Κυριακού και κουβεντιάζουμε σήμερα 

γι αυτό που λέγαμε πάντα για τη νέα τοπική διοίκηση, ότι θα παίξουν το ρόλο 

του δείκτη της πλήρους εξαθλίωσης. Δηλαδή ο "Καλλικράτης" προέβλεπε 

όντως την εμπορευματοποίηση των πάντων, χωρίς να υπάρχουν μνημόνια και 

όμως σήμερα, ενώ εμπορευματοποιούνται όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες και 

βλέπετε και η Υγεία δίνεται σε ιδιώτες και όλα αυτά, έρχονται, λοιπόν, να 

θέσουν μέσω των Δήμων και μέσω των ΜΗ ΚΥΟ, ένα δίκτυ προστασίας για να 

περιορίσουν τι; Την πλήρη και επίπεδη εξαθλίωση του λαού. Αυτό συμβαίνει. 
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Ξέρουμε, έχουμε γνώση τι συμβαίνει. Εμείς καλούμε τον κόσμο και λέμε ότι 

δεν πρέπει να κάνει πίσω από τη διεκδίκηση γι αυτό που αξίζει. Το φάρμακα το 

δωρεάν που του αξίζει, το ποιοτικό βεβαίως, όχι το γενόσημο, το να έχει 

γιατρό, που είναι δίκαιο στο 2012 να έχει ο καθένας γιατρό δωρεάν. 

 Από εκεί και πέρα, κύριε Κυριακού, καταλαβαίνουμε ότι ένα κομμάτι του 

κόσμου και εδώ στην περιοχή μας δεν έχει να πάρει ούτε ασπιρίνη. Ξέρουμε 

και το ρόλο των ΜΗ ΚΥΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, συνέλθετε λιγάκι. Συνέλθετε, επιτέλους. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι με παρακαλείτε; Είστε εντελώς εκτός θέματος. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κάντε μου τη χάρη, Πρόεδρε, τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ να σου κάνω τη χάρη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι καθαρά πολιτική απόφαση αυτή και θα τοποθετηθώ όσο 

θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τόσο μονότονο το τροπάριο, που θα πιάσουμε τα κλάματα 

στο τέλος. Ολοκληρώστε το θέμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ:  Δεν κατάλαβαε. Θα μου καθορίσετε τι θα πω εγώ; Σας 

παρακαλώ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αν είναι εντός του χρόνου του, ας πει ό,τι θέλει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε στα γραφεία πολιτικού κόμματος δεν είναι αυτές οι 

συζητήσεις. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν κατάλαβα. Θα ορίσετε τι θα πω και τι δε θα πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά να είστε στο θέμα σας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ:  Είμαι ακριβώς μέσα στο θέμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο θέμα είναι;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ο κ. Κυριακού, ο εισηγητής, καταλαβαίνει ακριβώς τι λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο έχουν τα φάρμακα, είναι το θέμα; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν είναι σημαντικό; Για φάρμακα μιλάμε, Πρόεδρε. Για φάρμακα 

μιλάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για παραχώρηση χρήσης μιλάμε, κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Γι αυτόν ακριβώς το σκοπό, Πρόεδρε. Μιλάς σοβαρά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σοβαρά μιλάω.   

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχεις γίνει, Πρόεδρε, Πρόεδρος Δ.Σ., εισηγητής, Γραμματέας, 

διακόπτεις, μιλάς όποτε θέλεις. Ασε μας να μιλήσουμε στο χρόνο μας και να 

πούμε αυτό που θέλουμε εμείς.  Δε θα μας ορίσεις τι θα πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλήσετε στο χρόνο σας, όσο θέλετε, αλλά επί του θέματος.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι ό,τι θέλετε, όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος, κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την παραχώρηση. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Κυριακού, ολοκληρώνω. Καμιά φορά, κύριε Κυριακού, αυτά 

που λέγονται ενοχλούν και δε θέλουν να ακούγονται, θα σας τα πω, όμως, 

όπως είναι.  

 Εμείς, κύριε Κυριακού, θα ψηφίσουμε υπέρ του Κοινωνικού Φαρμακείου, 

αν και πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτός ο σκοπός που σας περιέγραψα, γιατί 

ακριβώς υπάρχει και κόσμος που όντως δε θα μπορεί να πάρει ούτε depon ούτε 

ασπιρίνη. Δεν μπορεί. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχει πολλή πλάκα και είναι πολύ αστείο, κύριε Πέππα, αυτό που 

λέτε, ιδίως σε αυτό το κομμάτι. Λυπάμαι πολύ γι αυτό που λέτε. 

 Και βεβαίως, κύριε Κυριακού, θα ψηφίσουμε υπέρ, ακριβώς γιατί 

υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη που έχετε και 

εσείς ο ίδιος να εκφράσετε αυτή την αλληλεγγύη, όμως δε λύνει το πρόβλημα 

και είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο μόνος λόγος που ψηφίζουμε, λοιπόν, υπέρ 

είναι αυτός και μόνο αυτός. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Χασιώτη. 

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μήπως πρέπει να σας ζητήσω την άδεια για το τι θα πω, κύριε 

Πρόεδρε; Να την πάρω προκαταβολικά, λοιπόν και εγώ την άδεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποθέτω, ξέρω προτού μιλήσετε, τι θα πείτε. Γι αυτό το λέτε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από τη στιγμή που μας μοιράστηκε και η εισήγηση και η ανάλυση, 

τι είναι αυτό το πρόγραμμα,  είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε.  

 Εγώ, λοιπόν, δε διαφωνώ με το να γίνουν αυτές οι κοινωνικές δράσεις 

που είναι απαραίτητες, όμως έχουν γίνει και σε άλλους Δήμους: Δήμος 

Ελληνικού, Δήμος Σαρωνικού. Δεν έχουν υπεισέλθει ΜΗ ΚΥΟ. Εκεί, λοιπόν, πώς 

το λύσανε το πρόβλημα και εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε και πρέπει να 

απευθυνθούμε σε ΜΗ ΚΥΟ, η οποία καλώς ή κακώς έχει ένα έργο, που την 

ξέρω την εταιρεία αυτή.  

 Αυτό που θέλω να πω, που δεν πρόσεξε κανείς και αμφιβάλλω, αγαπητοί 

κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας που χασκογελάτε όλη την ώρα, αν 

διαβάσατε καθόλου την εισήγηση, λέει εδώ ότι ο αριθμός των ανέργων, 
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ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται από δράσεις θα είναι  650 για 

τους τρεις Δήμους. Οι τρεις Δήμοι έχουν 100.000 πληθυσμό. Από όλη, λοιπόν, 

αυτή τη δράση των 816.000 που  

θα χρηματοδοτηθεί αυτή η ΜΗ ΚΥΟ, θα ωφεληθούν 650 άνθρωποι. Λοιπόν, δε 

σας ενδιαφέρει τίποτα; Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ετσι δηλαδή 

"πετάει ο γάιδαρος;", "πετάει", θα ψηφίζουμε εδώ μέσα; Γιατί, λοιπόν, 

δυσανασχετείτε, όταν τα ψάχνουμε; Μήπως κάτι ακούσετε και είναι λίγο πιο 

σοβαρά και ωφέλιμο από αυτά που λέμε εμείς, από το να χασκογελάτε; 

 Η άποψη μου, λοιπόν, είναι, είμαι υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

υπέρ του Κοινωνικού Ιατρείου, υπέρ των κοινωνικών δομών, υπέρ των 

δράσεων και εν πάση περιπτώσει, άμα κάνουμε μόνο το Κοινωνικό Φαρμακείο, 

δε θα μας λύσει το πρόβλημα των άλλων δράσεων, που εγώ αμφιβάλλω αν με 

αυτά τα χρήματα, τα 816.000, θα μπορεί να κάνει παραρτήματα στους τρεις 

Δήμους, γιατί είναι τεράστια η έκταση και πολύ μεγάλος ο πληθυσμός. 

 Αρα, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτή η πράξη και αυτή η ενέργεια γίνεται, 

γιατί υπάρχει ένα κονδύλι που πάνε να το πάρουν εκεί, να το αξιοποιήσουν εν 

πάση περιπτώσι, αλλά στην πράξη μένει ακάλυπτος όλος αυτός ο χώρος των 

κοινωνικών δράσεων. Αρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Δήμος είναι 

να βρούμε τα στοιχεία εκείνα και τα εργαλεία και τις μεθόδους, να φτιάξουμε 

τις δικές μας δομές. Αυτή είναι η άποψη μου. Αρα, λοιπόν, δε μας λύνει το 

πρόβλημα το να παραχωρήσουμε την αίθουσα. Εγώ δε θα συμφωνήσω, όχι 

γιατί δεν είμαι υπέρ των δράσεων, αλλά γιατί με τον τρόπο που γίνεται, δε 

βοηθάει. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κύριε, δεν επιτρέπεται. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κυριακού, έχετε το λόγο. 

 Κύριε Παπαπάνο, σας παρακαλώ. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο.  

 Κύριε Πέππα, δεν έχουμε διάλογο τώρα. Σας παρακαλώ.  

 Κύριε Κυριακού, έχετε το λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Να δώσω δύο διευκρινίσεις, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στη 

διαδικασία των τοποθετήσεων. Δύο διευκρινίσεις τεχνικές.  

 Κατ' αρχάς οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι κατ' ελάχιστον 650 

άποροι. Είναι κατ' ελάχιστον οι 650 άποροι που πρέπει υποχρεωτικά να 

εξυπηρετηθούν από το πρόγραμμα, υποχρεωτικά. Δε σημαίνει ότι μέχρι 650 θα 

εξυπηρετηθούν. Μπορεί να εξυπηρετηθούν και 5.000 και 10.000. Αυτό το 

πρόγραμμα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο δε γίνεται μέσα ή 

υποχρεωτικά από τη ΜΗ ΚΥΟ. Οι συντεταγμένες του ευρωπαϊκού 

προγράμματος είναι τέτοιες που προβλέπουν τη χρηματοδότηση στη ΜΗ ΚΥΟ 

και μετά να έρθει στους Δήμους. Δεν το κάνουν οι Δήμοι αυτό. Είναι το 

κλασικό σύστημα. 

 Αυτό το πρόγραμμα όλο στηρίζεται πάρα πολύ και στον εθελοντισμό. 

Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει αυτόνομα. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει, 

αλλά από μόνο του δε θα στηθεί έτσι. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας, κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

ΛΙΤΣΑΣ: Με την προϋπόθεση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί, κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Αν μου επιτρέπετε, να το ξαναπώ. 

 Με την προϋπόθεση ότι δε θα εκδιωχθεί και ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη 

του Ερασιτεχνικού Συλλόγου Αλιέων, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια, "Αγιος 

Γεώργιος", με αυτή την προϋπόθεση, ψηφίζουμε ναι. Αν είναι ο Σύλλογος να 

βρεθεί πεταμένος έξω, τότε διαχωρίζουμε τη θέση μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι υπό προϋποθέσεις ο κ. Λίτσας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι και έχετε απόλυτο δίκιο.  Εγώ, όμως, κύριε Πέππα, θέλω να σας 

εξηγήσω κάτι. Οταν υπάρχει μία δεδομένη κατάσταση ετών και ξαφνικά 

πετάγεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, εντάξει, εντάξει. Κύριε Λίτσα, έχουμε φτάσει σε 

ψηφοφορία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω να δευτερολογήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσαμε, κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω να δευτερολογήσω. Δεν κατάλαβα. Μου αφαιρείτε το δικαίωμα 

μου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας αφαιρώ το δικαίωμα. Είμαστε σε ψηφοφορία και 

παρεμβαίνουν συνάδελφοι από εκεί και πέρα και διακόπτουν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πέππα, σας εξηγούμαι, λοιπόν. Για τον οποιονδήποτε Σύλλογο 

που θα το διώχνανε σήμερα, που δε θα μπορέσει ποτέ να ξαναβρεί στέγη, θα 

λέγαμε το εξής. Ενα τέτοιο πρόγραμμα χρήζει μέριμνας και υπάρχουν και άλλοι 

χώροι, καλύτεροι ίσως, πιο προσβάσιμοι για να λειτουργήσει. Δεν είναι το 

κέντρο της Ελλάδας τα Νέα Παλάτια. Εχει και αλλού χώρους ο Δήμος. Εμείς 
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συμφωνούμε, αλλά να μην τους πετάξουν από εκεί ή να τους βρουν έναν άλλο 

χώρο. Δεν είπαμε όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, υπό τις προϋποθέσεις αυτές που ανέφερε ο κ. Λίτσας.  

 Παρούσα η κα Στεργίου.  

 Ο κ. Χασιώτης; Δεν έγινε σαφές. Υπέρ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι και εγώ, υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Λίτσας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι και εμείς. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 18ο 

 

Εγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει χορηγηθεί η εισήγηση. Αν έχετε κάποια ερώτηση ή απορία, 

στη διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

 Αντιρρήσεις; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

(παρεμβάσεις) 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Μπορεί να μην έχουμε ερωτήσεις, γιατί έχουμε τις εισηγήσεις. Από 

εκεί και πέρα, όμως, αν θα ψηφίσουμε ή δε θα ψηφίσουμε, θα πρέπει να 

ερωτηθούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όταν λέω υπάρχουν αντιρρήσεις, σημαίνει 

ότι... 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ. Λίτσας.  

 Κατά ο κ. Χασιώτης με την κα Στεργίου. 

 Κύριε Λέκκα; 

 Κατά ο κ. Λέκκας, όπως και η κα Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ είπα παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσα η κα Βαρνάβα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 19ο 

 

Αποδοχή ποσού 33.186,89 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2012 για 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το ποσό, κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα, είναι 33.186,89 ευρώ. 

Το θέμα είναι η αποδοχή. Απλά ενημερώνω το Σώμα ότι έχει συνεδριάσει η 
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Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και κάνει την κατανομή του ποσού ως εξής. Είναι 

18.225,40 ευρώ στην Α'βάθμια Σχολική Επιτροπή και 14.911,70 ευρώ στη 

Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή. 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Είναι περισσότερα τα σχολεία της Α'βάθμιας και οι ανάγκες τους. 

Ενημερωτικά λέω ότι είναι 50 ευρώ σε κάθε σχολείο παραπάνω της Α'βάθμιας. 

 Κύριε Λίτσα.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 20ο 

 

Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εντός 

οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε γίνει συζήτηση στο προηγούμενο Συμβούλιο. Είχαμε 

δεσμευθεί όλοι μας για να συζητηθεί στο επόμενο και από την πλευρά της 

πλειοψηφίας υιοθετήθηκαν οι προτάσεις που είχαν τεθεί. Τις διαβάζω για να 

καταγραφούν στην τελική απόφαση. 

 Για τα φωτοβολταϊκά πάρκα: 

1. Στους οργανωμένους οικισμούς χωρίς σχέδιο και τις ζώνες των εντός 

σχεδίου οικισμών, να ισχύει για τις εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών 

ό,τι ισχύει για τα εντός σχεδίου γήπεδα.  
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2. Στις μελέτες των γενικών πολεοδομικών σχεδίων να συμπεριλαμβάνεται 

ο περιορισμός της μη δημιουργίας εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών 

πάρκων σε περιοχές εντός οικισμού, εντός ζώνης οικισμού και περιοχές 

εντός σχεδίου. 

3. Να διαβιβαστεί η απόφαση στις αρμόδιες αρχές και στους μελετητές των 

ήδη υπό μελέτη γενικών πολεοδομικών σχεδίων. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι μία άλλη παράμετρος. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Το 

Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 Κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

 ------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 ------------------------- 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΕΤΑ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΜΙΧΑ - ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡINH (απούσα) ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (απούσα)  ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ     ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών) 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  - ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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