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    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

    Γιαννάς Ιωάννης 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού 

προγράμματος του Δήμου Ωρωπού 

έτους 2013. 

2. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & 

οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Ολοκλήρωση αθλητικών 

εγκαταστάσεων - κατασκευή 

αποδυτηρίων της πρώην Κοινότητας 

Πολυδενδρίου και νυν Δήμου 

Ωρωπού". 

3. Εγκριση της μελέτης με τίτλο 

"Διαμόρφωση πλατείας Συκαμίνου" 

και καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης του έργου. 

4. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 

265/2012 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου με τίτλο "Εγκριση 

προκήρυξης και συμβατικών τευχών 

της μελέτης 'Συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και διάθεση λυμάτων 

Μαρκόπουλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, 

Νέων Παλατίων και Αυλώνα' του 

Δήμου Ωρωπού". 

5. Εγκριση του 3ου ΑΠΕ 

(τακτοποιητικού) και του 3ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Ολοκλήρωση 

δικτύου ύδρευσης οικισμού και 

παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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6. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Εργα 

αναβάθμισης και βελτίωσης 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου 

Αυλώνα (Α' Φάση). 

7. Εγκριση 13ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

8. Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου 

χώρου στον οικισμό Συκαμίνου. 

9. Σύσταση Τοπικής Κοινότητας 

Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού. 

10. Ορισμός αναπληρωματικών μελών 

του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Ωρωπού. 

------ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζουμε την αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την κα 

Μαναβέλη όπως προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων 

συναδέλφων.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ηλιάσκος Ευάγγελος παρών. Φοργιάρης Βασίλειος παρών. 

Παπαγιάννης παρών. Γιαννάς απών.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Το είπαμε αυτό κ.Φοργιάρη. Ο κ.Γιαννάς απών. Ο κ.Μακρής 

παρών. Η κα Κοντογιάννη παρούσα. Ο κ.Τσεκρεζής παρών. Ο κ.Δάβρης παρών. 
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Ο κ.Λεμπούσης παρών. Ο κ.Λέκκας παρών. Ο κ.Πέππας; Παρών. Νικολάου 

παρών. Ο κ.Ανυφαντής παρών. Ο κ.Βλάχος παρών. Ο κ.Γιαμαρέλος παρών. Ο 

κ.Βασιλάκος παρών. Ο κ.Πάντος παρών. Η κα Μίχα παρούσα. Ο κ.Λάμπρου; 

Παρών. Ο κ.Μπόρσης παρών. Ο κ.Σωτήρχος παρών. Ο κ.Τσάδαρης παρών. Ο 

κ.Μπατζάκας παρών. Ο κ.Οικονόμου απών.  Ο κ.Λίτσας παρών. Ο κ.Ρούσσης 

παρών. Ο κ.Βελτανιώτης παρών. Ο κ.Δέδες παρών. Ο κ.Καραγιάννης απών. Ο 

κ.Ζαχαρίας απών. Ο κ.Γιασημάκης παρών. Ο κ.Αρμυριώτης απών. Ο κ.Καλύβας 

παρών. Ο κ.Οικονόμου Βασίλης απών. Η κα Βαρνάβα παρούσα. Ο κ.Λέκκας 

παρών. Ο κ.Τσάκωνας απών. Ο κ.Κιούσης παρών. Η κα Μαργέτα απούσα. Ο 

κ.Χασιώτης παρών και η κα Στεργίου παρούσα.    

 Από τους Τοπικούς Προέδρους είναι ο κ.Παπαντωνίου, από το 

Μαρκόπουλο. Αλλος είναι; Δεν βλέπω κανέναν άλλον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Μαναβέλη. Κύριοι συνάδελφοι, από την 

αποψινή μας συνεδρίαση απουσιάζει ο κ.Δήμαρχος για προσωπικούς λόγους. 

Εάν επιθυμούν οι συνάδελφοι να μην προβούν σε ανακοινώσεις, άλλωστε το 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι αρκετά κοντά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κ.Φοργιάρη, από τον Κανονισμό είναι υποχρέωση μας. 

Οποιος συνάδελφος δεν δεχθεί, να κάνει την ανακοίνωση του.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μου διευκρινίσετε κάτι; Είναι 

απαραίτητο να είναι ο κ.Δήμαρχος εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα, απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. Δεν είναι απαραίτητο. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως προβλέπεται από τον Κανονισμό. Κύριοι συνάδελφοι. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αφού έχουμε εδώ τον κ.Φοργιάρη, τι άλλο θέλουμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακοινώσεις; Ωραία. Είναι ο κ.Λίτσας, ο κ.Κιούσης. Αλλος 

συνάδελφος; Ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο 

κ.Γιαμαρέλος, ο κ.Βλάχος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διαβάσω; Οταν με πάρετε προσωπικό σας γραμματέα, τη 

δική σας ανακοίνωση θα τη διαβάσω. Και ο κ.Φοργιάρης.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά το 

Τοπικό Διαμέρισμα του Καλάμου και θέλω να πω ότι ξαφνικά μπήκαν υπέρογκα 

ποσά, βεβαιώθηκαν στην εφορία για τους επαγγελματίες του Καλάμου και 

μπήκαν και επί δικαίων και αδίκων. Και θέλω να πω ότι όταν βεβαιώνεις στην 

εφορία θα πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς βεβαιώνεις και πως. Δεν είναι δυνατόν 

να βεβαιώνεις πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Θέλω να πω ότι ειδικά αυτές 

τις εποχές θα πρέπει να υπήρχε μια περισσότερο σκέψη από τη Δημοτική Αρχή, 

σαφώς και οι Νόμοι πρέπει να τηρούνται, όμως θα πρέπει να βρεθεί και ένας 

τρόπος την εποχή που ζούμε σήμερα να μην καταστρέψουμε τελείως τις 

επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις αυτές που δίνουνε και νόημα σε μια παραλιακή 

περιοχή όπως είναι ο Κάλαμος και οι Αγ.Απόστολοι. Μπήκε με προχειρότητα, 

δεν ξέρω την σκοπιμότητα να βιαστούμε για λίγες μέρες, καταλαβαίνετε όλοι τι 

εννοώ, και επίσης ξαναλέω, με τέτοια προχειρότητα που μπήκε επί δικαίων και 

αδίκων. Πραγματικά περίμενα να υπάρχει λίγο περισσότερο σωφροσύνη και 

επίσης οι καθυστερήσεις που οφείλονται στο Δήμο, είναι σφάλμα του Δήμου. 

Δε φταίνε οι πολίτες.  

 Τώρα θα ήθελα να απαντήσω, μια και λείπει ο Δήμαρχος, να ασχοληθώ 

με ένα άλλο θέμα. Κάποτε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ.Μπόρσης, είχε πει ότι 

στη Μαλακάσα χρεώσαμε 2.500 για ένα τραπέζι και μόνο. Αυτό είναι αναληθές 
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κ.Μπόρση. Είδατε την απόφαση που είχε παρθεί και τον κωδικό. Κάνατε λάθος, 

άλλη φορά να προσέχετε περισσότερο τι λέτε από το βήμα γιατί νομίζω ότι 

στην πορεία σας την πολιτική θα πρέπει να προσέχετε τι λέτε και να μη λέτε 

πράγματα που είναι αναληθή. Το ίδιο που είπατε και για γλυκά. Είδατε την 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το άνοιγμα του κωδικού. Θα σας 

παρακαλέσω λοιπόν να μην ξαναλέτε πράγματα τα οποία δεν είναι 

πραγματικότητα, να διαβάζετε καλύτερα, να ψάχνετε καλύτερα, να βλέπετε τα 

τιμολόγια και να μην λέτε πράγματα τα οποία είναι αναληθή, ειδικά όταν είστε 

και συντοπίτης μου από τη Μαλακάσα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σ' αυτό που είπε στην αρχή ο 

κ.Λίτσας σχετικά με τα υπέρογκα πρόστιμα τα οποία καταλογίζονται σήμερα σε 

επαγγελματίες στον Κάλαμο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να πω ακόμη 

μια φορά σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι ο σκοπός του "Καλλικράτη", 

του κάθε Δήμου και του Δήμου Ωρωπού είναι ακριβώς αυτός, να εισπράττει 

φόρους έτσι ώστε σαν μια επιχείρηση να λειτουργεί τις Υπηρεσίες του. Μπαίνει 

και εκβιαστικά τώρα το ζήτημα ότι αν δεν εισπράξει φόρους, αν δεν είσαι καλά 

σχετικά με τις εισπράξεις φόρων παρελθόντων ετών σήμερα, δεν θα μπορείς 

να έχεις και ανάλογη χρηματοδότηση αύριο από το κράτος. Το λέω αυτό γιατί. 

Θα γενικευτεί το φαινόμενο αυτό. Θα πάτε και θα εισπράξετε από 

οποιονδήποτε χρωστάει, ανεξάρτητα αν μπορεί να πληρώσει ή όχι, θα 

βεβαιώσετε φόρους στην εφορία, όπως κάνουνε και άλλοι Δήμοι, στη λογική 

της βιωσιμότητας του Δήμου εδώ πέρα του Ωρωπού. Χωρίς φυσικά να έχετε 

πάει μια φορά να διεκδικήσετε από το Υπουργείο έσοδα, να διεκδικήσετε 

κονδύλια και ούτω καθεξής.  
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 Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να γίνει υπόθεση των 

ίδιων των .. της περιοχής μας μέσα από τους Συλλόγους τους, έτσι; όχι μόνο 

διαμαρτυρία, αλλά αν θέλετε και αντίθεση τους σ' αυτό το μέτρο, να βγούνε 

μαζικά να διαμαρτυρηθούνε να μην το πληρώσουνε, να μην το πληρώσουνε 

και βέβαια σ' αυτή τη λογική να βάλω και το Δήμο όχι μόνο προ των ευθυνών 

του μόνο, να ξεκαθαρίσει και τη θέση του απέναντι στους επαγγελματίες.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νομίζω ότι ειπώθηκε και από τον κ.Λίτσα και από τον κ.Χασιώτη 

το ίδιο θέμα. Εγώ θέλω να προσθέσω όμως και ένα άλλο ζήτημα, που έχει να 

κάνει με τα πρόστιμα που έχουνε μπει στα παραλιακά μαγαζιά των Νέων 

Παλατίων και της Σκάλας Ωρωπού από το Λιμεναρχείο, είναι θέμα του 

Λιμενικού Ταμείου, σε εκείνη την περίοδο που δεν υπήρχε Διοίκηση, που ήτανε 

τα πράγματα λίγο αόριστα τι γινόταν, ποιος είχε αναλάβει και ποιος δεν είχε 

αναλάβει, όπου το Λιμεναρχείο Χαλκίδας έχει επιβάλλει υπέρογκα πρόστιμα 

στους επαγγελματίες τα οποία έχουν βεβαιωθεί και στην εφορία και πριν από 

αυτό είχε προηγηθεί πριν από 2 χρόνια πάλι και πριν από αυτό είχε προηγηθεί, 

πριν από 2 χρόνια πάλι, και βρίσκονται στα δικαστήρια. Νομίζω ότι η Δημοτική 

Αρχή πρέπει να παρέμβει και να σβήσει αυτά τα πρόστιμα. Δεν μπορεί να 

μπαίνουν πρόστιμα επειδή δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να κάνουνε αιτήσεις για 

να πάρουν άδεια χρήσεις των παραλιακών μαγαζιών. Νομίζω ότι πρέπει να 

παρέμβει. Ενα αυτό. Και το δεύτερο, αυτό το 2% δημοτικός φόρος για 

κάποιους λόγους που προφανώς ήταν ψηφοθηρικοί του Δήμου Καλάμου, οι 

προηγούμενες Διοικήσεις του Δήμου Καλάμου, ενώ όλοι, σε όλη την Ελλάδα, 

καλώς ή κακώς πληρωνόταν αυτό το 2% επί του τζίρου των καταστημάτων, 

δεν το εισέπραττε.  
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 Εδώ υπάρχει όμως και μια αδικία γιατί σε όλες τις άλλες περιοχές 

εισπραττόταν αυτό το 2%, το οποίο τώρα έχει γίνει 0,5%, μισό τις εκατό. Το 

ζήτημα όμως είναι άλλο, ότι σήμερα έρχεστε σε μια περίοδο που είναι η 

οικονομική κρίση σε μια κατάσταση, έχει φέρει η οικονομική κρίση σε μια 

κατάσταση απελπισίας τους επαγγελματίες και τους επιβάλλουμε έναν ακόμη 

φόρο. Ενα αυτό. Και δεύτερον, αυτός ο φόρος με ποια στοιχεία επιβλήθηκε, 

ποιος έδωσε στοιχεία, γιατί αυτός ο φόρος πληρώνεται ανά τρίμηνο με την 

περιοδική του ΦΠΑ. Ποιος έδωσε στοιχεία στο Δήμο, αν όχι οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για να επιβληθεί αυτός ο φόρος; Εδώ δηλαδή 

υπάρχει και ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Πως χρησιμοποιήθηκαν τα 

προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων για να επιβληθεί αυτός ο φόρος. Και το 

ερώτημα μου είναι, έχει βεβαιωθεί ή απλώς έχετε στείλει ειδοποιήσεις;  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το ίδιο θέμα 

που θίξανε και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, την επιβολή του 2% και ειδικά σε 

τέτοιες εποχές, πρέπει να τηρείται μια διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή θα 

πρέπει να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες να έρθουν οικιοθελώς να 

καταθέσουνε τα αντίγραφα της απόδοσης του ΦΠΑ και όπου δεν ευθύνονται 

και όπου δεν ευθύνονται, να μην τους χρεώνουμε προσαυξήσεις. Δεν μπορεί 

να μην τους έχει ενημερώσει ποτέ κανένας, να μην έχει κάνει ποτέ κανένας 

διαδικασία να εισπράξει και να έρθουμε σήμερα και να τους πούμε, 

επιβαρύνονται με επιβαρύνσεις, με πρόστιμα. Το άλλο θέμα αφορά την ΚΕΔΩ 

κ.Φοργιάρη. Διαπιστώνω, ακούω σαν Δημοτικός Σύμβουλος και εγώ, ότι σε 

διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα, κ.Αντιδήμαρχε αν θέλετε παρακολουθείτε, 

μπορεί να λείπει ο Δήμαρχος αλλά .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε όλοι κ.Φοργιάρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, μη διακόπτουμε τώρα τον κ.Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, διασπιστώνω, διαπιστώνω ότι .. Διαπιστώνω ότι οι 

δραστηριότητες της ΚΕΔΩ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Βελτανιώτη, συνεχίστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Διαπιστώνω ότι οι δραστηριότητες της ΚΕΔΩ αντί να έρθουν 

υποστηρικτικά και συμπληρωματικά στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες είτε 

από Συλλόγους, είτε από πρώην Πνευματικά Κέντρα, είτε από ιδιώτες ακόμα, .. 

κλπ., αντί να έρθουν ενισχυτικά, παρουσιάζονται ανταγωνιστικά, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. 

Ακόμα ακόμα οι δραστηριότητες αυτές όταν δεν έχουν όλες τις τυπικές 

διαδικασίες, τουλάχιστον δεν θα πρέπει να προσέχουμε ώστε στους χώρους 

που γίνονται, να πληρούν έστω κάποιες ανθρώπινες καταστάσεις; Θα ήθελα να 

το δείτε αυτό. Δεν είναι σωστό να δημιουργούμε κόντρα, ούτε με τους 

επαγγελματίες που τόσα χρόνια υποστηρίζουν και στηρίζουν διάφορες 

δραστηριότητες, αλλά ούτε με τους υπάρχοντες Συλλόγους.  

 Και ένα θέμα ακόμα αν και λείπει ο Δήμαρχος. Για τις ενέργειες του 

Δημάρχου είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Παρακολούθησα στο blog της 

ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, τις .. της Οικονομικής Επιτροπής και ντράπηκα που αυτός ο 

Δήμαρχος με αντιπροσωπεύει και αντιπροσωπεύει και όλους τους δημότες 

Ωρωπού. Ντράπηκα για την τοποθέτηση του σχετικά με τα διόδια. Κύριε 

Πρόεδρε, κ.Αντιδήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, να τον επαναφέρετε στην τάξη. 

Δεν είναι Δήμαρχος, δεν είναι Δήμαρχος των εταιρειών. Είναι Δήμαρχος, είναι 

Δήμαρχος των δημοτών Ωρωπού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι Δήμαρχος των δημοτών Ωρωπού. Την τοποθέτηση του 

αρκεί να πάρουν οι εταιρείες στα δικαστήρια, την τοποθέτηση του αρκεί να 

πάρουν οι εταιρείες στα δικαστήρια, θα είναι η καλύτερη υποστηρικτική 

γραμμή.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη, αλλά καλό είναι να ήταν εδώ ο 

κ.Δήμαρχος να τα πείτε αυτά.          

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Διευκρίνισα, αφορούν και εμάς γιατί οι ενέργειες αυτές 

κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι την τοποθέτηση του 

Δημάρχου. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να ενημερωθούνε, είναι συνυπεύθυνοι και εγώ είμαι 

συνυπεύθυνος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το εισαγγελικό ύφος τώρα και θα απαντήσει ο Δήμαρχος. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ.Γαβριήλ για την υπόδειξη. Ευχαριστούμε κ.Γαβριήλ, 

ευχαριστούμε. Δεν έχετε λόγο, όπως ξέρετε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι βέβαια. Κύριε Γαβριήλ, με όλο το σεβασμό, αφήστε να 

συνεχιστεί η διαδικασία. Σας παρακαλώ. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Μου απαγορεύετε το λόγο να μιλήσω εγώ και να μιλάτε εσείς; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, έληξε το θέμα. Κύριε Πέππα. Παρακαλώ. Ο 

κ.Γαβριήλ ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι δεν μπορεί να διακόπτει, αλλά εν 

πάση περιπτώσει.  

 Εχει δοθεί ο λόγος στον κ.Δέδε. Κύριε Δέδε. Κύριε Γαβριήλ, σας 

παρακαλώ.  

ΔΕΔΕΣ: Καλησπέρα σας κύριοι συνάδελφοι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε όλοι, 

ανήκει στη σφαίρα της αστειότητας το γεγονός ότι μετά την παρέμβαση του 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο Κανάλι ΑΝΤ1, την επόμενη μέρα το πρωί 

να στέλνουμε μια επιστολή σε ένα φύλλο Α4 στους καταστηματάρχες στον 

Κάλαμο και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου μας και να ζητάμε κάποια τέλη 

τα οποία τέλη δυστυχώς δεν γνωρίζουμε από που προήρθαν, πως προήρθαν, 

πως φτάσανε στα χέρια του Δήμου, πως επεξεργαστήκανε και για ποιο λόγο 

κοινοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Δε νομίζω κάποιος Ελληνας πολίτης να 

μη δέχεται αυτό τον πόλεμο από τα χαράτσια που δεχόμαστε όλοι μας εδώ και 

κάποια χρόνια. Δεν είναι δυνατόν σαν Δημοτική Αρχή να προκαλείτε τους 

πολίτες τέτοια αναστάτωση ξαφνικά, από το πουθενά, χωρίς καμία ενημέρωση 

και για ακόμα μια φορά χωρίς κανένα προγραμματισμό. Ετσι πράττετε σε όλους 

τους τομείς. Δυστυχώς. Δεν κάνω κριτική, είναι μια πραγματικότητα.  

 Το καλοκαίρι μέσα σε μια νύχτα τους βγάλατε στη θάλασσα, στην 

παραλία. Τους είχατε χωρίς άδειες. Ητανε .. σε κάποια στιγμή να γίνει κάποιος 

έλεγχος, τα πρόστιμα θα ήταν δυσβάσταχτα. Για ποιο λόγο δηλαδή όλη αυτή η 

προχειρότητα; Για ποιο λόγο δηλαδή να τα κάνουμε όλα τόσο γρήγορα; Δε 

νομίζω ότι μπορεί η Δημοτική Αρχή να καταδικάζει τους πολίτες μ' αυτόν τον 

τρόπο. Θα πρέπει να αλλάξετε πολιτική. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Εσείς 

όμως είστε η Διοίκηση και δεν μπορεί μια Διοίκηση ξαφνικά να στέλνει ένα 

χαράτσι. Και ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι καταστηματάρχες; Λέει, θα 

πληρώσουνε όλοι; Από που προήρθε αυτό; Δε νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που 
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κάνετε. Δε νομίζω ότι η αξιοπιστία του Δήμου Ωρωπού .. Εσείς πως το κρίνετε 

αυτό το πράγμα; Δημιουργείτε ένα Δήμο ο οποίος είναι αξιόπιστος. Λυπάμαι 

πάρα πολύ. Αναξιόπιστος, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Απλά μια επισήμανση θέλω να κάνω και εγώ πάλι. Τρεις συνάδελφοι την 

ίδια ακριβώς ανακοίνωση με διαφορετικά λόγια. Καλό είναι να βοηθάμε και τη 

διαδικασία. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, συγνώμη κ.Πρόεδρε, συγνώμη. Κύριε 

Πρόεδρε, ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, ναι. 

ΔΕΔΕΣ: Ο κ.Γαβριήλ σαν πρώην Δήμαρχος έκανε μια τοποθέτηση. Αυτό είναι 

μια πραγματικότητα. Εγώ τυγχάνει και παρακολουθώ Δημοτικά Συμβούλια και 

άλλων περιοχών. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Επίσης.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε δηλαδή; Οτι είναι .. ; 

ΔΕΔΕΣ: Οτι τα πάντα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο, την ίδια ανακοίνωση τρεις 

συνάδελφοι; 

ΔΕΔΕΣ: Βεβαίως. Αυτήν τη στιγμή κ.Πρόεδρε, μια και είστε και Καλαμιώτης, 

δεν είναι κάτι που έχετε καταλάβει ότι βράζει ο Κάλαμος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, θα απαντήσουμε εμείς σ' αυτό το θέμα και δεν είναι 

μόνο .. 

ΔΕΔΕΣ: Να το δω. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και παραπληροφορείτε, σας λέω προκαταβολικά, γιατί δεν είναι 

μόνο θέμα του Καλάμου. Εν πάση περιπτώσει. 
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ΔΕΔΕΣ: Δεν είπα ότι είναι μόνο θέμα του Καλάμου. Αλλά και μια επισήμανση 

τελευταία που θα βοηθήσει πολύ τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας προχωρήσουμε τώρα, εντάξει. 

ΔΕΔΕΣ: Να προμηθευτείτε με ένα αλκοολόμετρο. Θα είναι πολύ χρήσιμο. Μην 

έχουμε τα προηγούμενα, της προηγούμενης συνεδρίασης.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Θα το φέρω εγώ το αλκοολόμετρο. Μην αγχώνεστε. Θα το 

φέρω εγώ το αλκοολόμετρο. Αν θέλετε να έχουμε την Τροχαία εδώ απ' έξω, θα 

την έχουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην αγχώνεστε. Ετσι μπράβο, μην 

αγχώνεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα και κύριοι συνάδελφοι, τώρα ας τα αφήσουμε αυτά. 

Σας παρακαλώ.  

 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κ.Πρόεδρε, .. καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με την 

ανακοίνωση ότι απουσιάζει ο αρχηγός της παράταξης μας γιατί είχαμε μια 

απώλεια. Πέθανε ο Ανδρέας Παναγόπουλος, ήταν υποψήφιος, είναι από το 

Μαρκόπουλο. Συλληπητήρια στην οικογένεια του και φαντάζομαι και απ' όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο θέμα που θέλω να πω και θέλω να 

ανακοινώσω είναι ότι και μου δίνεται, είμαι στην ευχάριστη θέση, γιατί λείπει ο 

Δήμαρχος, και υπεύθυνος γι' αυτό το θέμα είναι ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος 

και φίλος μου, ο κ.Ηλιάσκος. Κύριε Ηλιάσκο, ως νέος Δημοτικός Σύμβουλος 

πριν 2 χρόνια, το πρώτο θέμα που σας έφερα ήταν την περιβόητη Ιπποκράτειο 

Πολιτεία. Κύριε Πρόεδρε, όπως βλέπετε καμία .. με το 2%. Λοιπόν, μη με 
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μαλώσετε. Λοιπόν, η Ιπποκράτειος Πολιτεία μετά από έναν Νόμο του 

κ.Παπακωνσταντίνου, του τότε ΥΠΕΚΑ, δεν έχει πια συναιτερισμό. Οταν σας 

ρώτησα πριν 2 χρόνια και σας είπα ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και σε 

συναντήσεις που είχαμε κάνει με την τότε ΥΠΕΚΑ, με την κα Μπιρμπίλη, μου 

είπατε κ.Αντιδήμαρχε ότι το θέμα πρέπει να ωριμάσει. Εγώ σας .. την προσοχή 

γιατί το θέμα αν θα παραωριμάσει, θα πέσει σαν ώριμο φρούτο και θα έχουμε 

πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο. 

 Επίσης πρέπει να σας πω ότι τα καφενεία κ.Αντιδήμαρχε οργιάζουν και 

έχετε υποχρέωση σαν Δημοτική Αρχή να το σταματήσετε αυτό. Και ένα τρίτο 

και το πιο βασικό είναι ότι ο Νόμος έλεγε ότι ο συνεταιρισμός παύει από τις 25 

Νοεμβρίου. Είμαστε ήδη στις 5 Δεκεμβρίου. Αρα έχουμε κενό Νόμου. Δεν 

έχουμε ούτε συνεταιρισμό, ούτε αποδοχή από τον Δήμο Ωρωπού. Οσο και αν 

είναι το θέμα κ.Αντιδήμαρχε δύσκολο, σας ενημερώνω ότι αυτήν την 

ενημέρωση την είχατε μήνες. Μη μου πείτε ότι σας κοινοποιήθηκε ο Νόμος του 

κ.Παπακωνσταντίνου χθες. Και επειδή τώρα καλώς ήρθε και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος των Αφιδνών από την αντιπολίτευση και βουλευτής, ο φίλος ο 

Βασίλης, που παρακολουθεί και από τη Βουλή το θέμα αυτό γιατί βγαίνουν 

Νόμοι, βγαίνουν ερμηνευητικές, πρέπει χωρίς αντιπολιτευτικό μένος και χωρίς 

καμία, μάλιστα και εγώ δεν είμαι και Σύμβουλος των Αφιδνών, να δούμε τι 

πρέπει να κάνουμε μ' αυτό το πολύ δύσκολο θέμα που λέγεται Ιπποκράτειος 

Πολιτεία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριοι συνάδελφοι να 

σκεφτούμε και την περιστολή των δαπανών λειτουργίας του Δήμου. Οι καιροί 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

20 

επιβάλλουν να κάνουμε οικονομίες και να εξοικονομούμε χρήματα για τους 

συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Θα ήθελα στο προσεχές Συμβούλιο ο 

καθένας από μας να προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

ελατώσουμε τα έξοδα λειτουργίας του Δήμου. Από πλευράς μας παραδείγματος 

χάρην μια πρόταση θα ήταν να μην κυκλοφορούν τόσα πολλά Ι.Χ. αυτοκίνητα 

από μέλη του Συμβουλίου. Να κυκλοφορεί ένα ή δύο το πολύ Ι.Χ. Ενα άλλο 

θέμα είναι η υποστήριξη των τοπικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Τα τοπικά 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας συμβάλλουν στην προβολή του Δήμου μας. 

Επιπρόσθετα βοηθούν στη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση. Είναι υποχρέωση 

μας να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ένα μέρος των εξόδων που κάνουν οι 

άνθρωποι αυτοί για να βρίσκονται εδώ και να ενημερώνουν. Το οφείλουμε. Το 

τρίτο θέμα είναι το θέμα του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των 

Εφήβων. Τι έχει γίνει κ.Πρόεδρε, που βρισκόμαστε; Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ είδα ότι 

έγινε συζήτηση, ενώ έχουμε πάρει απόφαση νομίζω. Για δείτε το λιγάκι. 

 Το άλλο θέμα είναι γιατί δεν έχουμε σήμερα σαν θέμα την εισήγηση που 

σας είχα δώσει σχετικά με την απόδοση του οφειλόμενου φόρου τιμής και 

ευγνωμοσύνης στον Αριστοτέλη Ωνάση. Θέλω μια απάντηση κ.Πρόεδρε από 

σας γιατί. Το άλλο θέμα είναι το θέμα της Τουριστικής Επιτροπής. Μαζί με σας, 

με το Δήμαρχο και κάποιους άλλους είχαμε συμφωνήσει κάποια πράγματα. 

Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα; Και κάτι άλλο ακόμη. Το θέμα της δημόσιας 

Επιτροπής Διαβούλευσης. Είχατε δημοσιεύσει μια ημερομηνία ότι θα 

πραγματοποιηθεί. Ρωτάω αν πραγματοποιήθηκε. Επίσης, αυτό αφορά το 

Δήμαρχο, αλλά δεν πειράζει, ας το ακούσουμε οι άλλοι, σύμφωνα με το άρθρο 

58 του Νόμου 3852, του γνωστού ως "Καλλικράτη", μεταξύ άλλων αναφέρεται 

ότι ο Δήμαρχος διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας με βάση τις 

αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο Δήμαρχος 

εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μη εκτέλεση των 
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αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση 

καθήκοντος.  

 Στην περίπτωση του χειρισμού εκ μέρους σας, εκ μέρους δηλαδή του 

Δημάρχου, του θέματος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 

ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου δεν έχουμε μόνο μη εκτέλεση απόφασης 

που συνιστά αυτή καθ' αυτή σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος αλλά 

κάτι πολύ χειρότερο και πολλαπλώς επικίνδυνο, όπως η προσπάθεια ανατροπής 

και ακύρωσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με δόλια, αδιαφανή και 

παράνομα μέσα που συγκροτούν και τεκμηριώνουν διάπραξη σωρείας 

πολυεπίπεδων αδικημάτων. Σήμερα κάνω την υστάτη έκκληση να επαναφέρετε 

το θέμα στο προσεχές Συμβούλιο σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν το πράξετε θα έχετε την αποκλειστική 

ευθύνη για τις μελλοντικές προεκτάσεις και επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες 

σας αυτές κ.Δήμαρχε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. Να ενημερώσουμε το Σώμα ότι 

προσήλθαν στην αίθουσα οι συνάδελφοι, ο κ.Οικονόμου, ανακοινώθηκε ήδη 

από τον κ.Κιούση, η Γραμματέας μας η κα Μαργέτα και ο Αντιπρόεδρος, ο 

κ.Ζαχαρίας. Α και ο κ.Καραγιάννης είναι εδώ. Από τους Προέδρους των 

Τοπικών Κοινοτήτων, ο κ.Βρούβας της Σκάλας και ο κ.Μακρυγιάννης του 

Ωρωπού.  

 Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν μια ανακοίνωση, .. ανακοινώθηκε 

ότι, θα μπορεί να πει και περισσότερα ο Βαγγέλης ο Ηλιάσκος, ότι εγκρίθηκε 

προχθές από την Αποκεντρωμένη, σωστά, έτσι Βαγγέλη; το έργο περίπου της 

τάξης 1.000.000 πλέον ΦΠΑ Ρίζες, Αυλοτόπι, που περιλαμβάνει αντικατάσταση 
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του αγωγού από τουλάχιστον εμάς τους Καλαμιώτες που γνωρίζουμε, από τη 

δεξαμενή στο .. και φτάνει μέχρι το ρέμα του Νεκτάρη. Είναι μια διαδρομή 

περίπου της τάξης, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 χλμ. Αν μου επιτρέπετε 

κ.Πρόεδρε να απαντήσω στις ανακοινώσεις που έκανε εδώ ο κ.Λίτσας .. όσον 

αφορά για το 2%. Ενημερώνω, οι ενημερωτικές επιστολές που σταλήκανε 

στους επιχειρηματίες δεν ήτανε μόνο για τον Κάλαμο, φύγανε επιστολές 

ενημερωτικές Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες, Μαρκόπουλο, Μαλακάσα. Εδώ, 

παρένθεση να αναφέρω, ότι νωρίτερα στις αρχές, προς το τέλος του 

καλοκαιριού, είχανε φύγει αντίστοιχες ενημερωτικές επιστολές που αφορούσαν 

τον πρώην Δήμο Ωρωπίων. Δεν έχουνε σταλεί αντίστοιχες επιστολές σε δύο 

περιοχές. Η μια αφορά το Συκάμινο και η άλλη αφορά τον Αυλώνα. Απ' όσο 

έχω μάθει και όσο έχω διαπιστώσει όσον αφορούσε το Συκάμινο οι 

επιχειρηματίες εκεί πέρα και μπορεί να το διαβεβαιώσει και ο κ.Ρούσσης 

τουλάχιστον γινότανε εκεί πέρα, δε χρωστάνε όσον αφορά το τέλος 2%, το 

γνωστό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό. 'Η μισό τις εκατό. Βέβαια μπορώ να πω 3, 4 μαγαζιά 

έχει το Συκάμινο. Τέλος πάντων. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στον Αυλώνα. 

Εντάξει; Ενα. Αυτά που σταλήκανε είναι .. Συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κ.Πέππα αφήστε να ολοκληρώσει την 

ανακοίνωση ο κ.Βλάχος. Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ. Κύριε Πέππα, βοηθήστε 

τη διαδικασία.  

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, να συνεχίσω. Δεύτερον, αυτό που έχει σταλεί, αν θέλετε να 

ακούσετε κ.Λίτσα, αν θέλετε. Ενα. Και νομίζω κάνετε σοβαρό λάθος γιατί 

τουλάχιστον εσείς τα πράγματα τα ξέρετε, δεν έχει σταλεί τίποτα στην εφορία 

πριν βεβαιωθεί συγκεκριμένος κατάλογος από το Δήμο. Αυτή η διαδικασία είναι 

μετά την ενημέρωση του καταλόγου. Βεβαιώνεται περίπου σε 1 μήνα. Πως 
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λέτε έχουν σταλεί πράγματα στην εφορία; Τρίτον, κ.Δέδε, είπατε ότι ο 

συγκεκριμένος κατάλογος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΛΑΧΟΣ: Είπατε ο συγκεκριμένος κατάλογος και οι ειδοποιήσεις βγήκανε την 

επόμενη μέρα που έγινε η σχετική ανακοίνωση στον ΑΝΤ1. Νομίζετε ότι 

είμαστε τόσο ταχείς και τόσο παραγωγικοί σαν Δήμος και οι Υπηρεσίες όλοι, 

που το βράδι το ακούσαμε και την επόμενη μέρα στείλαμε τις επιστολές; 

Μαζέψαμε τα στοιχεία, όλα αυτά τα φτιάξαμε, τα βγάλαμε στο κομπιούτερ, 

δώσαμε τις επιστολές, τις εκτυπώσαμε και πήγανε την επόμενη μέρα το πρωί; 

Το διαβιβαστικό που υπάρχει από μένα προς την Υπηρεσία όσον αφορά τα 

συγκεκριμένα πράγματα είναι από τις αρχές του Νοέμβρη και όποιος θέλει να 

έρθει να το δει. Μη λέμε πράγματα και πετάμε εδώ μέσα λες και είναι 

πυροτεχνήματα για να μας ακούσει ο καθένας και να τα πάρουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.... 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό. Δεν έχω τελειώσει κ.Πρόεδρε. Οσον αφορά που 

βρεθήκανε τα στοιχεία αυτά, τα στοιχεία αυτά παρθήκανε από την εφορία, από 

υπάλληλο του Δήμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, έχει ξαναγίνει 

και παλιότερα στο παρελθόν και να ενημερώσω γιατί υπάρχουνε προβλήματα 

όσον αφορά με τα ποσά που βεβαιωθήκανε. Για ποιο λόγο και εδώ πέρα φταίνε 

κάπου και ως ένα βαθμό και οι επιχειρηματίες, διότι πολλοί επιχειρηματίες 

έχουνε στο ίδιο ΑΦΜ μια ή δύο επιχειρήσεις, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει 

μπακάλικο και συγχρόνως να έχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λεπτομέρειες τώρα, ας τα αφήσουμε αυτά κ.Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Σε παρακαλώ κ.Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Δεν το αφήνουμε έτσι. 
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Μισό λεπτό. Υπάρχουνε περιπτώσεις, τουλάχιστον σε μένα μέχρι στιγμής 

γνωρίζω τρεις που έχουν έρθει οι άνθρωποι και έχουν ενημερώσει τον 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα τα λύσει φυσικά 

το Τμήμα των Εσόδων του Δήμου. Αλλά υπάρχουνε περιπτώσεις οι οποίοι 

κάποιος π.χ. όπως είναι παραδείγματος χάρη, έχει στο ίδιο ΑΦΜ δύο 

επιχειρήσεις. Δηλαδή, ένα μπορεί να είναι μπακάλικο και το άλλο να είναι 

εστιατόριο. Φυσικά το 2% ή το 0,5% αφορά το εστιατόριο και από που και ως 

που και εγώ θα ρωτήσω κάτι, συμφωνώ με μερικούς από σας που λένε ότι το 

τέλος 2%, το 0,5% είναι φοροεισπρακτικό, είναι οτιδήποτε, είναι τα πάντα, 

γιατί να το εισπράττει ο Δήμος, συμφωνώ, να μην το εισπράξει ο Δήμος, να 

μην κάνουμε .. αλλά υπάρχουνε όμως επιχειρηματίες σε όλο το Δήμο του 

Ωρωπού και σε όλη την Ελλάδα που το καταλαμβάνουν αυτό, όπως είπε σωστά 

η κα Στεργίου με τη δήλωση του ΦΠΑ, την εκκαθαριστική, κάθε τρίμηνο, που 

είναι υποχρέωση. Εγώ λέω, όλους αυτούς εδώ πέρα άμα τους τα δώσουμε τα 

λεφτά πίσω, να μην πληρώσει ο Κάλαμος, το Καπανδρίτι γιατί κοπτόμαστε 

ξαφνικά πολύ για τον Κάλαμο, ο Κάλαμος και άλλες περιοχές, πως λέμε 

υπόλοιπο Αττικής, ο Κάλαμος και .. Δηλαδή στις άλλες περιοχές δεν πήγε, 

πήγαμε στοχεύσαμε στον Κάλαμο αποκλειστικά, επειδή είναι ο Αντιδήμαρχος 

εκεί πέρα, Οικονομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Ο κ.Φοργιάρης έχει το λόγο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μπορούμε να μιλήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, έχετε το λόγο. Κύριε Πέππα, έχει δοθεί ο λόγος 

στον κ.Φοργιάρη. 
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εγώ απλά θέλω να κάνω μια ανακοίνωση ότι στα πλαίσια του 

προγράμματος διάθεσης αγροτικών προϊόντων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του Δήμου Ωρωπού, διοργανώνεται την Κυριακή, 16.12.12, από τις 8:00 - 

14:00 στη Σκάλα Ωρωπού στο χώρο της λαϊκής, κάποια αγροτικά προϊόντα από 

παραγωγούς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω ότι εμείς σαν Κοινωφελή 

Επιχείρηση δεν κάνουμε αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως είπε ο κ.Βελτανιώτης. 

Εμείς απλά θέλουμε να διευκολύνουμε τους δημότες του "Καλλικρατικού" 

Δήμου να πάρουν προϊόντα φτηνά. Αυτό κάνουμε και τίποτα άλλο και θέλω να 

αναφέρω και κάτι που είπε ο κ.Δέδες, μικροπολιτική εδώ μέσα είναι εύκολο να 

την κάνουμε. Αν ο κ.Δέδες νομίζει ότι εδώ έρχονται οι συνάδελφοι και θέλουν 

αλκοολόμετρο να το κάνουμε και αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα εγώ κανένα. 

Ετσι; Αλλά δεν μου αρέσει όμως η μικροπολιτική. Τίποτα άλλο κ.Πρόεδρε.  

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Φοργιάρη. 

 Σχετικά με το θέμα του 2% και ειδικά για τον Κάλαμο, επειδή 

παραβρέθηκα σε μια συγκέντρωση επαγγελματιών καταστηματαρχών που 

έχουνε τραπεζοκαθίσματα, ενημερώνω ότι δεν έχει βεβαιωθεί κ.Λίτσα το 2% 

από το Δήμο ακόμα. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι λέτε να μη βιαζόμαστε, 

αυτό σημαίνει κάτι, και υπάρχει, έχει κληθεί, έχει κλειστεί, να το πω έτσι, 

ραντεβού Επιτροπής με νομική εκπροσώπηση των επαγγελματιών με τον 

Δήμαρχο και με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου για την καλύτερη δυνατή 

αντιμετώπιση του θέματος. Θέλετε να κάνετε .. ; Ναι, συγνώμη κ.Πέππα. Θα 

έχετε αμέσως μετά. 

 Κύριε Γιαμαρέλο, σχετικά με την εισήγηση για το, μάλλον για το θέμα 

για την απόδοση φόρου τιμής στον Αριστοτέλη Ωνάση, σαφέστατα στην 

επιστολή σας λέτε να συζητηθεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο τρόπος με 

τον οποίον θα τιμηθεί ο μεγάλος αυτός Ελληνας, αλλά θέλω, εκ μέρους του 
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Προεδρείου δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένας μπούσουλας, μια εισήγηση 

δηλαδή γι' αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει μια 

συγκεκριμένη πρόταση και γι' αυτό δεν είναι ακόμα ώριμο το θέμα να μπει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε κάποια αντίρρηση στο να μπει. Οσον 

αφορά... 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα μου επιτρέψετε κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό. Οσον αφορά για το Συμβούλιο των Εφήβων ήδη 

τηλεφωνικά επικοινώνησα με όλα τα σχολεία εγώ προσωπικά και μου ανέφεραν 

ότι να τους σταλεί κάποιο έγγραφο και από τη στιγμή που δεν έχω έγκριση της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προέβην στην αποστολή αυτού του 

εγγράφου. Μόλις εγκριθεί η απόφαση θα το στείλω.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγκριση; Από την Περιφέρεια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι στο θέμα της απόδοσης του 

φόρου τιμής για τον Ωνάση, δε θέλω εγώ ας πούμε να επιβάλλω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν επιβάλλουμε, πρόταση κάνουμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θέλω να ακούσω και άλλους, έχω τη δική μου πρόταση, δεν 

μου ζητήσατε, δεν μου ζητήσατε όμως να σας έλεγα τι προτείνω εγώ, αλλά 

είναι καλό να ακούμε και τι προτείνουν και κάποιοι άλλοι. Δε θέλω να επιβάλλω 

εγώ το πως θα τιμήσουμε τον Ωνάση. Να ακουστούν γνώμες και να 

συνθέσουμε απόψεις. Γιατί τη θέλετε ντε και καλά δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. 

Την άλλη φορά θα το φέρετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Εσείς είστε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η πρόταση .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς έχετε την πατρότητα της ιδέας, νομίζω ότι εσείς δικαιούστε 

να κάνετε και την εισήγηση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Την έκανα την εισήγηση. Θέλετε να σας πω ακριβώς; Ηθελα 

να ακούσω και τους άλλους συναδέλφους. Μπορεί να υπάρχει καμιά καλύτερη 

άποψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε εσείς την πρόταση σας κ.Γιαμαρέλο και εδώ, 

γόνιμος θα είναι ο διάλογος, θα ακουστούνε και άλλες προτάσεις. 

 Κύριε Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ σήμερα θέλω να μιλήσω εκ 

μέρους των επιχειρηματιών και σαν εκπρόσωπος στο Δήμο Ωρωπού, διότι είμαι 

θεσμικά εκλεγμένος δεύτερη 4ετία στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ και φυσικά δεν μπορεί να είμαι με το Δήμο σε τέτοιες περιπτώσεις, 

είμαι με τους επιχειρηματίες. Προαναφέρθηκε το Διαμέρισμα Καλάμου από το 

οποίο και κατάγομαι, παρόλο ότι μένω στον Ωρωπό εδώ και 12 χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε, μη διακόπτουμε κύριοι συνάδελφοι. Χάνει τον 

ειρμό του ο κ.Πέππας. Συνεχίστε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Θέλω να σας θυμίσω τα λόγια του τέως Δημάρχου της Αθήνας, του 

κ.Κακλαμάνη, ο οποίος στην Επιτροπή του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ εμένα, του 

κ.Κοράση, του κ.Κουτρουλιά, του Οικονομικού Επόπτη και του 

κ.Χατζηβασίλογλου, τότε Προέδρου, μας είχε πει ότι εάν μειωθεί το δημοτικό 

τέλος θα παραιτηθεί και του είχα πει, να παραιτηθείς. Δεν παραιτήθηκε όμως. 

Εμεινε Δήμαρχος, έβαλε στις εκλογές και έχασε. Με τους επιχειρηματίες λοιπόν 

του Δήμου Ωρωπού κανείς δεν παίζει. Με τα προσωπικά δεδομένα των 

επιχειρηματιών σήμερα σ' αυτές τις μέρες που εμείς τουλάχιστον έχουμε 

πορτοκαλί βιβλίο και δίνουμε αυτό το μικρό μεροκάματο σε ορισμένους 

ανθρώπους να συντηρήσουν τις οικογένειες του και εμείς να συντηρήσουμε τις 
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επιχειρήσεις μας, πάλι δεν παίζουμε. Η ανεργία είναι έξω από την πόρτα μας και 

να ξέρετε και κάτι και θέλω να σας το βάλω καλά στο μυαλό όλους τους 

Συμβούλους εδώ πέρα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά, τα λαμόγια, έλα 

μωρέ, οικονομάμε, κάνουμε, ράνουμε, σας πληροφορώ και δεν οικονομάμε και 

κάθε μέρα ζητάμε δανεικά για να πληρώσουμε το ρεύμα μας ή να βρούμε να 

πληρώσουμε τους προμηθευτές μας. Η κατάσταση είναι τρομακτική, αν δεν το 

ξέρετε, που οι περισσότεροι το γνωρίζετε και σήμερα πραγματικά έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε, σωστά είπε ο κ.Βλάχος, μια βεβαίωση ότι αυτό συμβαίνει, 

αλλά αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ σοβαρότητα όλοι εμείς οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο καθένας να πει τη γνώμη του, πως θα μπορέσουμε 

και να είμαστε όσο μπορούμε σωστοί προς το Δήμο μας αλλά και να 

μπορέσουμε να επιβιώσουμε. 

 Γιατί από του μη έχοντος δεν μπορεί να εισπράξει κανένας και το ξέρετε 

και το ξέρω και εγώ πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίχτηκε 

το πράγμα, ήταν προχειρότητα, γιατί δε θέλω να στέλνω ευθύνες ή στη 

σημερινή διοίκηση του "Καλλικρατικού" Δήμου, είτε στους προηγούμενους 

Προέδρους ή Δημάρχους που και αυτοί δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους, 

ενώ ξέρανε από το 2006 ήταν Νόμος του κράτους. Πριν το 2006 ήταν 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά έλεγε ο Νόμος. Θα μπορούσανε 

λοιπόν από το '6 μέχρι το '10, που από αυτό ενημερώθηκα από τη ΜΑΧΙΜΗ 

ΠΟΛΗ, που πήρα το έντυπο, από το '6 μέχρι το '10 λοιπόν θα μπορούσα, θα 

μπορούσαν να μας είχανε καλέσει οι προηγούμενοι Κοινοτάρχες οι ή Δημάρχοι, 

να μας είχανε ενημερώσει και να μην είχε συμβεί ότι συμβαίνει σήμερα, διότι 

άλλο ο φόρος παρελθόντων ετών με 2% και άλλο ο φόρος με 0,5. Είναι 

τεράστια η διαφορά. Και άλλες οι εισπράξεις τότε, άλλες οι εισπράξεις τώρα, κα 

Στεργίου το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό, έτσι; και θα ήθελα λοιπόν και 

εσείς γιατί είστε έμπειρη πάνω σε αυτό να μπείτε σε αυτή την Επιτροπή, να 

μπει και ο κ.Οικονόμου που είναι και βουλευτής εδώ και εκπροσωπεί το Δήμο 
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μας στη Βουλή, για τα παρελθόντα έτη τουλάχιστον το '7, το '8 και το '9 και το 

'10 να υπάρξει παραγραφή και όλοι μαζί από εδώ και πέρα στον "Καλλικρατικό" 

Δήμο να προχωρήσουμε σύντομα.  

 Αυτή είναι η πρόταση μου και χωρίς να κάνουμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Βελτανιώτη, καταλαβαίνετε, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα ευχαριστούμε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πρόβλημα ανεξάρτητα αν 

συμφωνούμε, δε συμφωνούμε με το δημοτικό φόρο, που θεωρώ ότι σήμερα 

δεν θα πρέπει να υπάρχει, για τους γνωστούς λόγους που ειπώθηκαν, να μην 

τα ξαναλέω, αλλά το πρόβλημα υπήρξε και ο κ.Βλάχος το έβαλε γενικότερα, ο 

Δήμος Ωρωπού για παράδειγμα, Ωρωπίων, εισέπραττε κανονικά. Εγώ από τους 

πελάτες μου το ξέρω. Κάθε τόσο στέλναμε τα ΦΠΑ και πλήρωναν. Ο Δήμος 

Καλάμου τα ειδοποιητήρια που ήρθανε ήταν του 2007. Ερχόμαστε λοιπόν μια 

πενταετία πίσω να ζητήσουμε χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν οι 

άνθρωποι να τα πληρώσουν. Ενα αυτό και δεύτερον, για να πας στην εφορία 

να ζητήσεις τα στοιχεία από τους επιχειρηματίες πρέπει να έχει προηγηθεί η 

αποστολή ειδοποιητήριων στους επαγγελματίες, να τους καλέσει να δηλώσουν 

μόνοι τους και αν δεν έρθουν και δηλώσουν, τότε πας στην εφορία. Τώρα 

αυθαίρετα πήγαμε και ζητήσαμε από την εφορία τα στοιχεία και τους 

κοπανίσαμε τα ειδοποιητήρια, νομίζω ότι είναι παράβαση του Δήμου και ο 

κ.Βλάχος δεν έχει δίκιο σ' αυτό που λέει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, ας μην επανερχόμαστε. Ειπώθηκαν αυτά.  

 Κύριε Ηλιάσκο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειπώθηκε, ειπώθηκε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω, θα απαντήσω, κατ' αρχήν να 

συμπληρώσω την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου του Δημήτρη του Βλάχου, 

μετά από μελέτη που συντάχθηκε από τη Δημοτική Αρχή κατατέθηκε τεχνικό 

δελτίο στη Διαχειριστική Αρχή για την κατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου 

.. της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού. Το έργο 

αξιολογήθηκε, στην αξιολόγηση ήμασταν και εμείς παρόντες, ο Αντιδήμαρχος 

και εγώ, και εντάχθηκε με συνολικό προϋπολογισμό 1.055.000 ευρώ και αφορά 

την ανακατασκευή του εξωτερικού υδραγωγείου που συνδέει τη δεξαμενή .. με 

την περιοχή Βλαστού. Υπογράφτηκε και το ανάλογο σύμφωνο από το Δήμαρχο 

και το έργο μέσα στο '13 θα δημοπρατηθεί. Τώρα, εγώ δε θέλω να αναφερθώ 

στο θέμα του φόρου των καταστημάτων, ειπώθηκαν αρκετά, απλά μια 

επισήμανση θέλω να κάνω σ' αυτό που είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κιούσης 

και η Αννα η Στεργίου. Κάποια πράγματα που λέγονται από τους δημότες και 

καλά κάνουν και λέγονται, καλό θα είναι να διασταυρώνονται όχι εδώ μέσα 

αλλά στις Υπηρεσίες του Δήμου, γιατί υπάρχει και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και 

οι αρμόδιοι Διευθυντές και οι αρμόδιοι υπάλληλοι και ο Δήμαρχος ο ίδιος, έτσι 

ώστε κάποια πράγματα μπορούμε εύκολα, ευκολότερα μάλλον, να τα λύσουμε 

μέσα στις Υπηρεσίες του Δήμου. Να τα αποσαφηνίσουμε και από εκεί και πέρα 

 εάν εμείς διαφωνούμε ή συμφωνούμε μ' αυτά που θα ακούσουμε μπορούμε 

να έρθουμε εδώ πέρα να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Το λέω για να 

διευκολυνόμαστε και εμείς, για να μπορούμε να είμαστε και πιο πειστικοί σ' 

αυτά που λέμε στους δημότες και να είμαστε και πιο ενημερωμένοι, για όλους 

μας βέβαια αυτό. 
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 Το μεγάλο θέμα που ανέφερε ο Δημήτρης ο Κιούσης, το θέμα της 

Ιπποκρατείου φίλε Δημήτρη, το έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι και σε 

ενημερώνω ότι ο Δήμος θα κάνει την υποχρέωση του στο 101%. Ηδη έχουμε 

συνεννοηθεί με τον Αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Πάντο, τον Πρόεδρο και 

τον Σωτήρο τον Τσάδαρη, την άλλη εβδομάδα έχουμε συνάντηση επάνω στο 

Τοπικό για να τους ενημερώσω ποιες θα είναι τα βήματα μας για να 

μπορέσουμε εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι στην υποχρέωση μας όσον 

αφορά τη διαχείριση της Ιπποκρατείου. Ο Συναιτερισμός, θα σας πω εν τάχει, ο 

Συναιτερισμός μετά από έναν Νόμο, όλοι οι Συναιτερισμοί, οι Οικονομικοί 

Συναιτερισμοί, λύνονται και περιέρχονται, είναι στο Δήμο, οι υποχρεώσεις τους 

και όλα τα έργα υποδομής θα περιέλθουν πλέον στη Δημοτική Αρχή, στην 

οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή ανήκουν διοικητικά. Εμείς έχουμε υποχρέωση να 

κάνουμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα τα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει 

να τα κάνουμε. Εχω μιλήσει με δύο δικηγόρους, την άλλη εβδομάδα θα είναι 

πάνω ένας πολύ καλός φίλος ο οποίος ασχολείται με τους Οικονομικούς 

Συναιτερισμούς και ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ο κ.Θωμόπουλος, που είχε την υπόθεση αυτή και άλλος ένας 

φίλος που διασταυρώσαμε κάποια πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα εμείς θα 

κανονίσουμε να κάνουμε μια συνάντηση στο Τοπικό των Αφιδνών, να 

ενημερώσουμε το Τοπικό και φορείς, όποιος θέλει μπορεί να παραβρίσκεται, 

για να κάνουμε την υποχρέωση μας όσον αφορά την παραλαβή, μέσα σε 

εισαγωγικά, της Ιπποκρατείου. Δεν έχουμε να παραλάβουμε τίποτα. Θα 

ενημερωθείτε, θα ενημερωθείτε γι' αυτό. Δεν έχουμε να παραλάβουμε κάτι. Η 

Ιπποκράτειος ούτως ή άλλως μας ανήκει. Μας ανήκει και έχουνε γίνει πολλά 

πράγματα και πολλά που δεν θα έπρεπε να έχουνε γίνει. Εμείς έχουμε την 

υποχρέωση σαν Δημοτική Αρχή να καταγράψουμε τι ακριβώς έχει γίνει, δε 
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θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αν θέλετε μπορούμε να τα πούμε και κατ' ιδίαν, 

να καταγράψουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην Ιπποκράτειο σαν Οικονομικός 

Συναιτερισμός και πλέον σαν δικός μας οικισμός, τώρα πλέον, όχι Οικονομικός 

Συναιτερισμός, σαν δικός μας οικισμός, να κάνουμε την υποχρέωση μας αλλά 

να ξέρουν και αυτοί ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, αλλά και οι υποχρεώσεις 

του Δήμου απέναντι τους. Αυτό να ξέρετε θα το κάνουμε σίγουρα και θα το 

κάνουμε και καλά.  

 Αυτά είχα να πω και πάμε στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε κ.Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κύριε 

Ηλιάσκο με συγχωρείτε, είδα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη να σχολιάσουμε; Δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός, 

τουλάχιστον στις ανακοινώσεις. Οχι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Επειδή έχω κάνει ερώτηση και αφορά τον κ.Ηλιάσκο, είδα στο 

διαδίκτυο μια πρόσκληση που φέρει την υπογραφή του κ.Ηλιάσκου για την 

Δημόσια Επιτροπή Διαβούλευσης, γιατί δεν έγινε αυτή; Εγινε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η Επιτροπή Διαβούλευσης έγινε την προπερασμένη εβδομάδα για 

το τεχνικό πρόγραμμα δύο φορές.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η δημόσια, αυτή που προβλέπει ο Νόμος που πρέπει να γίνεται 

κάθε τρίμηνο κλπ., έγινε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, όχι, μιλάμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα 

βγήκε η πρόσκληση, δεν είχαμε απαρτία την πρώτη μέρα και την επόμενη μέρα 

ήρθανε, με όσους ήτανε στη συνεδρίαση συνεδριάσαμε, το ίδιο θα κάνουμε και 

την επόμενη βδομάδα. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Γιατί δεν το είδα πουθενά αυτό ότι έγινε κάτι .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Την επόμενη βδομάδα, μάλλον, όχι, αύριο έχουμε για τον 

προϋπολογισμό. 

 

 

 ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι και θα απευθυνθώ στη συνάδελφο την κα 

Στεργίου, κα Στεργίου, μου δώσατε εδώ να βάλουμε ένα ψήφισμα που αφορά 

τα διόδια, προκειμένου να μη γίνει Συμβούλιο να μαζευτούν υπογραφές, μου 

είπατε, από την αντιπολίτευση, ταυτόχρονα μου φέρατε και υπογραφές. Οπότε 

αφού είναι να συζητηθεί το θέμα, νομίζω ότι το ψήφισμα πλέον 

συμπεριλαμβάνεται στο θέμα, οι προτάσεις του ψηφίσματος, στο θέμα της 

συζήτησης, οπότε να προχωρήσουμε παρακάτω. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Η το ένα θα κάνουμε κύριοι συνάδελφοι ή το άλλο τώρα.  

........: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το ψήφισμα είναι τελείως διαφορετικό από 

το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Οι προτάσεις του ψηφίσματος 

αναφέρονται σε ένα σωρό προβλήματα που έχουν τα διόδια. Αρα πρέπει να 

συζητηθεί το θέμα. Να το συζητήσουμε δύο φορές; Ενα δεύτερο θέμα προ 

ημερησίας διατάξεως για το οποίο είχε γίνει κουβέντα στο προηγούμενο 

Συμβούλιο αλλά λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και του κ.Οικονόμου στη 

Βουλή, δεν ήταν δυνατή η κατάληξη σε τελική πρόταση. Το φέρνει σήμερα η 

παράταξη της κας Βαρνάβα και του κ.Οικονόμου. Είναι η ένταξη του 
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υδροβιότοπου στη θέση Αλικές Ωρωπού στον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών. Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι να 

συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας; Οχι. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Οπως αναφέρατε και εσείς στο τελευταίο 

Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε η πρόταση από τον κ.Βασίλη Οικονόμου, τον 

βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ. και Δημοτικό Σύμβουλο Ωρωπού, σχετικά με την 

ένταξη του υδροβιότοπου στη θέση Αλικές Ωρωπού στον Ενιαίο Φορέα 

Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών. Επειδή υπάρχει ήδη και εξετάζεται 

από τον αρμόδιο Υπουργό θετικά η πρόταση ένταξης όλων των 

προστατευομένων περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, καλό είναι λοιπόν να 

προβάλλουμε και εμείς το δικό μας το αίτημα, δεδομένου ότι ήδη έχει γίνει 

καταγραφή του χώρου και μάλιστα όπως γνωρίζουμε, μετά από επαφή που 

είχαμε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού, έχει αναλάβει τη μελέτη 

τώρα πρόσφατα η κα Χελιδώνη. Γι' αυτόν τον σκοπό προτείνουμε να ληφθεί 

σήμερα η απόφαση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βεβαίως και αυτό που ήθελα να πω, δεδομένου, όπως το έχω πει 

προηγουμένως ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί κ.Γαβριήλ Δημάρχου 

έχει προβεί και αυτή σε συγκεκριμένες προτάσεις και καταγραφή του χώρου, 

αλλά και μελέτης. Λοιπόν, προτείνουμε την προστασία και διατήρηση του 

βιότοπου των προστατευομένων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της 

μεταναστευτικής της ωοτοκίας και ανάπτυξης των μεταναστευτικών και μη 

πτηνών που καταφεύγουν στον υδροβιότοπο, την προστασία των βιοτόπων .. 

χλωρίδας του θαλάσσιου οικοσυστήματος τόσον από τις δραστηριότητες στη 

θάλασσα, όσο και από την ρύπανση, την ανάπτυξη συμβατών με τις παραπάνω 

δραστηριότητες, όπως πρώτα ο τουρισμός και αναψυχή με τις αρχές της 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 30η 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  35 

αειφορίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 

στις φυσιολατρικές δραστηριότητες του κοινού, να δημιουργηθεί ένας 

οργανωμένος χώρος πάρκινγκ, προστασία από τα παράνομο κυνήγι, ρήψη 

μπαζών, σκουπιδιών και ακόμα η πυροπροστασία, η διαφύλαξη του φυσικού 

και πολιτιστικού τοπίου και η διαφύλαξη των παραδοσιακών χρήσεων.  

 Νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα βοηθήσουνε εάν ενταχθεί 

ο συγκεκριμένος υδροβιότοπος, ώστε να γίνει και η αξιοποίηση του και η 

διαχείριση του. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα κα Βαρνάβα, σας είχα πει και 

από το τηλέφωνο. Ο χώρος αυτή τη στιγμή, η χρήση του, επίσημα, θεσμικά 

είναι χορτολιβαδική έκταση, .. βοσκή. Μετά από την προμελέτη, από την 

προμελέτη που συνέταξε η WWF και η Ορνιθολογική από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή, δεχτήκαμε να αλλάξει ο χώρος, ο οποίος, η χρήση του χώρου 

η οποία βέβαια δεν έχει θεσμοθετηθεί. Εμένα, σας είπα και από το τηλέφωνο, 

είναι ένας ο προβηματισμός μου. Ο φορέας διαχείρισης αυτός τι ακριβώς θα 

κάνει; Τι ακριβώς θα συμβεί; Δηλαδή δεν αμφισβητούμε τη χρήση του χώρου, 

ούτως ή άλλως η χρήση του χώρου προβλέπεται μέσα από τη μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία εκπονείται τώρα, εμείς ήδη έχουμε 

αναθέση τη μελέτη, την οριστική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την 

αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αρχιτεκτονική μελέτη και 

μέσα στο '13 θα τελειώσουμε και τις άλλες υποστηρικτικές μελέτες για να 

ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη μελέτη να είναι μελέτη εφαρμογής, για να 

μπορέσουμε να τη χρηματοδοτήσουμε, όταν θα τη χρηματοδοτήσουμε. Ομως 

ο προβληματισμός μας είναι, ένας φορέας ο οποίος θα λειτουργήσει και θα έχει 

διάφορες περιοχές μέσα στην Αττική, τι ακριβώς θα κάνει;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουεμ το λόγο στον κύριο .. ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ξέρετε, η πρόταση αυτή, η συζήτηση που γίνεται τώρα, δεν 

είναι μια πρόταση στο πουθενά και ξεκινώντας από το άπειρο, γιατί αν το 

δεχτούμε έτσι, θα ακούμε αυτές τις κραυγές που ακούσαμε πριν από λίγα 

δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αυτός που δεν ξέρει τι του γίνεται, να πετάει μια 

κουβέντα στον αέρα και όποιον πάρει ο χάρος. Εδώ έχουμε τους φορείς αυτούς 

οι οποίοι είναι, ήδη ο Σχοινιάς, είναι δημόσιοι οι φορείς, το πιο απλό που μπορεί 

να κάνει κάποιος είναι να πάει να δει πως λειτουργεί το καθεστώς στο Σχοινιά. 

Ο δημόσιος φορέας αυτός άσχετα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Στεργίου, φυσικά και δε λειτουργεί σωστά. Ομως είναι 

ένας δημόσιος φορέας ο οποίος δεν κάνει business βέβαια, πρέπει να είσαι 

αμαθής τελείως και τελείως άσχετος για να πεις αυτή την κουβέντα, όμως, 

όμως.. Αμα δεν ξέρουμε να μην πεταγόμαστε. Ομως αυτός ο φορέας, αυτός ο 

φορέας μπορεί να περιφρουρήσει θεσμικά το χώρο, άσχετα, σας ξαναλέω, αν 

αυτή τη στιγμή βλέποντας την κατάσταση στο Σχοινιά θα δούμε ότι δε γίνεται 

όπως πρέπει αυτή η αξιοποίηση και η περιφρούρηση, με αποτέλεσμα και 

σκουπίδια να υπάρχουνε μέσα, αν κάνετε μια επίσκεψη και ο καθένας μπορεί 

να, κοντά είναι ο Σχοινιάς, δεν είναι μακριά, θα δει και άσχημες καταστάσεις, 

δηλαδή σκουπίδια, θα δει όχι σωστή περιποίηση του χώρου, θα δει ότι δε 

γίνεται η αναβάθμιση και η ανάπτυξη όπως θέλει και τέλος πάντων αλλιώς 

νομίζω ότι θα μπορούσανε να περιμένουμε μια αξιοποίηση και μια ανάδειξη του 

χώρου που λέγεται Σχοινιάς ή λέγεται Ωρωπός ή λέγεται Βουρκάρη ή λέγεται 

Βραβρώνα κάτω ή λέγεται Λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή υπάρχουν 
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υδροβιότοποι στην Αττική που αν μπούνε σ' αυτόν το φορέα διαχείρισης ο 

οποίος υπάρχει τώρα, απλά θα μεγαλώσουνε τα όρια του και οι δυνατότητες 

του, δεν είναι καινούργιος φορέας, θα περιλαμβάνει και την Πάρνηθα, όλοι 

γνωρίζετε πως λειτουργεί ο ΣΥΝΠΠΑ, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ, είναι δηλαδή δημόσιοι φορείς. Θα είναι δημόσιος φορέας.  

 Ο κ.Γαβριήλ νομίζω ίσως έχει αξία να κάνει και αυτός μια τοποθέτηση, 

με την έννοια ότι που έχει φτάσει η έννοια της χωροθέτησης και ποιο λέμε 

υδροβιότοπο, για να έχουμε κοινή γλώσσα, να ξέρουμε τι συζητάμε. Δηλαδή 

μην έχει ο καθένας στο μυαλό του άλλη περιοχή ή άλλο χαρακτήρα αυτής της 

περιοχής και άμα συνεννοηθούμε για το ίδιο και το αυτό, το θέμα είναι ποιο. 

Να ολοκληρωθεί η μελέτη, να οριοθετηθεί και να πούμε σαν Δήμος ότι αυτός ο 

χώρος πρέπει να μπει και να είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα και της 

προσωπικότητας της περιοχής μας. Δηλαδή, ο πολίτης που θα επισκέπτεται τον 

Ωρωπό να ξέρει ότι μπορεί σε ένα από αυτά τα πράγματα, σε ένα από τα μέρη 

και τα σημεία που αναδεικνύουν τον Ωρωπό, πέρα από το Αμφιάραου, πέρα 

από την ωραία παραλία, θα μπορεί να επισκεφτεί και τον υδροβιότοπο και θα 

συνδυάσει θάλασσα, αναψυχή, επίσκεψη σε ένα περιβαλλοντολογικό πάρκο, 

όλα αυτά τα στοιχεία.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να σας πω δύο πράγματα. Ο χώρος είναι οριοθετημένος. Οι 

χρήσεις του χώρου είναι και αυτές συγκεκριμένες, προβλέπονται από τη μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς αυτή τη μελέτη που προσπαθούμε να 

τελειώσουμε, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις χρήσεις που μας 

έχει υποδείξει η WWF και ο Ορνηθολογική. Δεν έχουμε .. Εμείς όσον αφορά το 

χώρο δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο από τις χρήσεις αυτές που 

προβλέπονται στη μελέτη. Εμάς μας ενδιαφέρει ο φορέας υλοποίησης, ο 

φορέας που συνίσταται, να ξέρουμε μέσα στο καταστατικό του τι θα λέει; 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Είναι στη διαβούλευση κ.Ηλιάσκο τώρα, είναι σε δημόσια 

διαβούλευση. Είναι το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, δεν το ξέρουμε όμως εμείς. Αυτό λέω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Υπάρχει όμως στη διαβούλευση. Αμα μπείτε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στην κα Βαρνάβα, όταν με πήρε τηλέφωνο, της είπα ότι καλό θα 

είναι να ξέρουμε παραδείγματος χάρη το καταστατικό αυτού του φορέα. Ο 

φορέας αυτός συνίσταται έτσι, θα είναι αυτές οι αρμοδιότητες του, αυτές οι 

ευθύνες του .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Μέχρι το πάρκο Σχοινιά είναι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, δεν το ξέρουμε όμως εμείς. Εγώ αυτό ζήτησα. Δεν ζήτησα 

τίποτα άλλο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Είναι γνωστά αυτά .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε διαφωνούμε στο να ενταχθεί ο χώρος. Ο χώρος έχει 

συγκεκριμένες χρήσεις. Είναι οριοθετημένος. Η μελέτη είναι πολύ 

συγκεκριμένη, πάρα πολύ συγκεκριμένη και πασχίζουμε να την τελειώσουμε 

γιατί είναι μια από τις δυσκολότερες μελέτες που έχουνε γίνει στην περιοχή και 

έχει 9 διαφορετικές υποστηρικτικές μελέτες, δεν έχει μια, έχει 9. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Απλά κ.Ηλιάσκο δεν .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ ζήτησα, ζήτησα απλά να έχουμε μια εικόνα του φορέα 

αυτουνού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, να προχωρήσει η διαδικασία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Νόμιζα ότι ήτανε γνωστό διότι είναι πολύ .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το έχω πει στην κα Βαρνάβα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Οχι, άλλο λέω. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το είπαμε στο τηλέφωνο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β: Νόμιζα ότι ήτανε γνωστό γιατί το πάρκο Σχοινιά που λέμε 

είναι γνωστή η λειτουργία του .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ αυτό ζήτησα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα είναι και άλλοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το 

λόγο. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ο κάθε ένας μπορεί να βρει αυτά τα στοιχεία στο διαδίκτυο. Δεν 

μπορώ εγώ να καθίσω να σας τα απαριθμίσω και από αυτά που σας έχω πει 

ακριβώς, είναι αυτά που απαριθμούνται και βρίσκεται εύκολα και στο διαδίκτυο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν 

στο Σώμα παρακαλώ να το δηλώσουν στο Προεδρείο. Είναι ο κ.Λίτσας, ο 

κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο κ.Γιαμαρέλος και ο κ.Βλάχος.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι κύριοι.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα κύριε 

εδώ πέρα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Στο τέλος μπορεί να έχει έναν λόγο Πρόεδρε, ως Πρόεδρος..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Αφήστε, ξέρω τη δουλειά μου. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι και σε προηγούμενο Συμβούλιο είχαμε ξαναναφερθεί στο 

συγκεκριμένο γεγονός. Ο κ.Οικονόμου αξιοποίησε τη δυνατότητα του σαν 

βουλευτής να βοηθήσει την περιοχή σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή να μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα, μέσα σε ένα, σε μια 
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διάταξη άλλων περιοχών, με ίδιο ακριβώς αντικείμενο και ο Δήμος Ωρωπού. 

Είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι σε ένα πράγμα που συμφωνούμε όλοι 

δεν μπορούμε να λέμε όχι. Απορώ όμως πως δεν έχει μπει σε κανονική 

ημερήσια διάταξη για να παρθεί απόφαση, όπως επίσης απορώ ότι συζητάμε 

ακριβώς τους σκοπούς. Εδώ έχουμε μπει, εδώ έχουμε πάρει πρόγραμμα από 

Μ.Κ.Ο. δίχως να το έχουμε περάσει Δημοτικό Συμβούλιο. Μας ενοχλεί να 

μπούμε σε έναν φορέα ο οποίος είναι για ανάπτυξη του υδροβιότοπου; Θεωρώ 

είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή αν το είχε φέρει ο Δήμος, ο 

Δήμαρχος, το είχε βρει κάποιο και του το είχε φέρει ένας ειδικός σύμβουλος θα 

τίθεται θέμα;   

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξεκάθαρα .. Βεβαίως, ακόμα περισσότερο. Είναι σαν τον φορέα 

διαχείρισης της Πάρνηθας. Κάτι αντίστοιχο. Πολύ καλά, το άκουσα την 

προηγούμενη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν κάνω λάθος κ.Λίτσα συμφώνησε ο κ.Δήμαρχος στο 

προηγούμενο Συμβούλιο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή συμφώνησε λοιπόν ο κ.Δήμαρχος, εγώ θα περίμενα να το δω 

στην ημερήσια διάταξη και είναι ένα σοβαρό θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα .. Μα είπα γιατί δεν ήταν στην ημερήσια.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα κ.Πρόεδρε αν μιλάτε εσείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά το Προεδρείο αυτό που λέτε, γι' αυτό σας λέω. Σας 

εξήγησα στο προ ημερησίας γιατί δεν μπήκε. Τώρα αν δεν σας ικανοποιεί η 

απάντηση, συγνώμη για τη διακοπή, συνεχίστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος, στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε ενστάσεις για ένα 

συγκεκριμένο θέμα, ότι έχετε κάνει κατατμήσεις στις μελέτες. Δε φέρνετε μια 

μελέτη για να αναδείξετε το συγκεκριμένο έργο. Εχετε δώσει αρκετές 
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απευθείας αναθέσεις και έχετε κάνει κατατμήσεις, μελέτες επί μελετών για ένα 

συγκεκριμένο έργο. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα έργο που το έχει ξεκινήσει 

και ο κ.Γαβριήλ, ίσως και παλιότερα ο κ.Μέξης, ένα έργο που συνεχίζεται και 

καλά κάνει και συνεχίζεται και ίσως να είναι ώριμο να γίνει σήμερα. Εχω να σας 

πω όμως ότι θα πρέπει να δοθεί και μεγάλη σημασία και στο πρόβλημα που 

υπάρχει στον Αγ.Κωνσταντίνο και με τα θεμέλια των σπιτιών που έχουνε θέμα 

στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα κοιτάξουμε βεβαίως την ανάδειξη του 

υδροβιότοπου αλλά να κοιτάξουμε και τους πολίτες που έχουνε πρόβλημα με 

την καθημερινότητα τους και την διαβίωση τους εκεί.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι εννοείτε κ.Λίτσα γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο 

βιότοπος να μείνει ή να τον καταργήσουμε; Γιατί ή θα τον κρατήσουμε και θα 

λειτουργήσει η λίμνη ή θα την κλείσουμε την λίμνη για να σώσουμε τα θεμέλια 

των σπιτιών. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ερώτημα .. Βεβαίως, έχετε το λόγο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή και το σκύλο και την πίτα σωστή 

και τον σκύλο χορτάτο. Πέστε μας τι θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον τίθεται ερώτημα για ενημέρωση των συναδέλφων, 

βεβαίως έχετε το λόγο. Τέθηκε ένα ερώτημα λέω.. Ναι, εγώ το θεωρώ δηλαδή 

και για ενημέρωση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αναδείξουμε τον 

υδροβιότοπο αλλά πάντα υπάρχει και το γκρίζο, δεν υπάρχει άσπρο - μαύρο 

στη ζωή, υπάρχει και το γκρίζο. Υπάρχει.. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχω να σας πω 

ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουνε οι δυνατότητες αυτές που δε θα 

κάνουν τα σπίτια να έχουν πρόβλημα. Προεκλογικά στον Αγ.Κωνσταντίνο είχε 
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τεθεί επανειλημμένως το θέμα των προβλημάτων των θεμελιών των κατοικιών. 

Θα αναδείξουμε βέβαια τον υδροβιότοπο, θα σεβαστούμε και τους πολίτες. Δε 

λέω κάτι παράλογο. Δεν είναι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, κατά τη γνώμη μου. 

 Ευχαριστώ πολύ.        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα ήρθε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ.Οικονόμου, ο 

οποίος πριν από μια εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, που ψηφίστηκαν φόροι, 

χαράτσια, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, που καταστρέφονται οι 

μικρομεσαίοι να μας πει τι; Οτι την συγκυβέρνηση την έπιασε ο πόνος για το 

περιβάλλον στην Αττική. Δηλαδή έχει καταργήσει οτιδήποτε υπάρχει και 

έρχεται να μας πει σήμερα ότι την έπιασε ο πόνος για το περιβάλλον. Θα σας 

πω εγώ τι πόνος την έπιασε την συγκυβέρνηση. Θα σας πω εγώ τι πόνος κύριοι 

συνάδελφοι την έπιασε. Εχει υπογραφεί, έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο 

συνεργασίας μεταξύ της τοπικής διοίκησης εδώ στην Ελλάδα και της 

γερμανικής τοπικής διοίκησης. Μέσω των "Καλλικρατικών" Δήμων από την 

ύπαρξη τους, χώρια ότι μεθοδευότανε όλη η εμπορευματοποίηση κοινωνικών 

υπηρεσιών, το έχουμε πει πολλές φορές σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, 

μεθοδεύεται και κάτι άλλο, το ξεπούλημα φυσικού πλούτου σε επενδυτές και 

αυτό το οποίο κάνει σήμερα η συγκυβέρνηση είναι να δημιουργεί φορείς για να 

μπορεί στη λογική του πακέτου να δίνει το δικαίωμα σε επενδυτές Ελληνες και 

ξένους, να καρπώνονται τον φυσικό πλούτο. 

 Υπάρχει κύριοι συνάδελφοι πάρα πολύς φυσικός πλούτος στην περιοχή 

μας για τον οποίο έχουμε κάνει και προτάσεις. Μπορεί να αξιοποιηθεί, είναι ο 

τελευταίος πνεύμονας της Αττικής, να έρχεται η εργατική οικογένεια, η 

νεολαία, οι άνεργοι, σε δημοτικά κάμπινγκ φθηνά να κάνει διακοπές, να 
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χαίρεται τη θάλασσα, να χαίρεται το δάσος, έχουμε πολύ πλούτο, όμως να 

έρχεται σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και να μας λένε σε μας ότι δεν ξέρουμε 

τι λέμε αυτοί οι οποίοι στα διόδια λέγανε ότι δεν ξέρανε τι υπογράψαμε για την 

ύπαρξη των διοδίων σήμερα, που έχει υπογράψει ο κ.Οικονόμου, πάει πάρα 

πολύ. Και προϋπολογισμό ψήφισε και ξέρει τι έκανε και ξέρουμε τι λέει ο 

κ.Οικονόμου και η παράταξη του, η ΔΗΜ.ΑΡ., και ξέρουμε πολύ καλά το τι έχει 

ψηφίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μην σας παραμυθιάζουν κύριοι 

συνάδελφοι. Μπίζνα μεγάλη έρχεται και φαγώνονται για το ποιος θα βάλει 

πρώτος χέρι. Μην πάρετε στο λαιμό σας την περιοχή μας. Δεν είναι τυχαίο που 

δύο Δημοτικά Συμβούλια έρχεται επί τάπητος να μπει το θέμα πρωτού 

δημιουργηθεί, δεν έχει δημιουργηθεί ο ενιαίος φορέας, αν θα ενταχθεί αυτή η 

περιοχή στον ενιαίο φορέα, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Γιατί τόση 

πρεμούρα κύριοι συνάδελφοι; 

 Αυτά και θα δευτερολογήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, και εγώ να συνεχίσω εδώ τη συζήτηση. Μετά, περίμενε. 

Λοιπόν, είναι ενιαίος φορεάς διαχείρισης. Προσέχτε. Τι σημαίνει αυτό. Πέρα 

από αυτά που ειπώθηκαν προηγουμένως και θα πω και εγώ, ότι θα διαχειρίζεται 

όλη αυτή την περιοχή. Μήπως ξέρετε από που ξεκινάει αυτή η περιοχή; 

Ξεκινάει αμέσως μετά από τις φυλακές. Ολο εκείνο το κομμάτι που είναι πριν 

από το Δημοτικό Στάδιο και μετά πηγαίνει όλο από κάτω. Λοιπόν, όλες τις 

χρήσεις αυτές που .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι θα το παραδώσουμε 

να το διαχειρίζεται ένας ενιαίος φορέας ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά αυτήν τη 
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στιγμή τι σκοπεύει να κάνει. Αυτό που είπε προηγούμενα ο συνάδελφος, τα 

πακέτα που λέμε, έτσι, πακέτα θα πηγαίνουνε, είναι τα πακέτα της παραλίας, 

που ξεκινάει από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι το Σούνιο, ένα ξεπούλημα από 

εκεί, ένα ξεπούλημα από εδώ. Οπου λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να τα 

ξεπουλήσουν, θα τα ξεπουλάνε. Αυτός λοιπόν ο ενιαίος φορέας ο οποίος κάτω 

από το μανδύα της προστασίας των υδροβιότοπων και να σας πω κάτι; Γιατί 

δεν παίρνουμε μια απόφαση να ζητήσουμε να κηρυχθεί natura; Γιατί δεν το 

έχουμε ζητήσει να γίνει natura που είναι προστατευόμενο και τώρα πάμε να 

μπούμε σε έναν ενιαίο φορέα; Και κακώς .. Είπε ο κύριος, αναγκάστηκε να πει 

γιατί εγώ είπα προηγουμένως για τον φορέα του Μαραθώνα. Ολοι αυτοί λοιπόν 

οι μέχρι τώρα φορείς οι οποίοι ήταν κρατικοδίαιτοι με διορισμένους, με 

διορισμένους Προέδρους, Συμβούλια κλπ., εξυπηρετούσανε συγκεκριμένα 

συμφέροντα, εξυπηρετούσανε συμφέροντα συγκεκριμένα.  

 Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο φορέας ο οποίος ακόμα δεν έχει 

ιδρυθεί αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι σκοπεύει να κάνει, δε νομίζω ότι θα πρέπει 

εμείς να ψηφίσουμε να ενταχθούμε σ' αυτόν τον φορέα. Να τον δούμε πρώτα; 

Να δούμε αν ιδρυθεί; Τι λέει; Και αν αλλάξουν και τα πράγματα, βλέπουμε. Μα 

όπως είναι η κατάσταση με δεδομένο ότι θα ξεπουληθούν όλα και πάρτε υπ' 

όψη σας ότι όλο αυτό το κομμάτι δε θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Δεν 

μπορεί ο Δήμος, εφόσον υπάρχει και η μελέτη και η αξιοποίηση που θα 

μπορέσουμε να την κάνουμε αργότερα, να διαχειριστεί αυτό το έργο και αυτή 

την περιοχή; Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ συγκεκριμένα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ.Οικονόμου 

για την πρωτοβουλία του αυτή. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και 

απορώ γιατί τόσον καιρό δεν έχει έρθει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. 

Είναι από τα θέματα που θα έπρεπε να είχανε συζητηθεί και στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. Γίνονται τόσα πολλά που αφορούν το περιβάλλον και δεν 

έχει έρθει μέχρι σήμερα, παρά τις αιτήσεις μας, ένα τέτοιο θέμα για συζήτηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, εγώ σας συγχαίρω. Δε βλέπω ότι υπάρχει λόγος να 

ανησυχούμε ιδιαίτερα, δεν πρόκειται να μας πάρουνε τη γη μας και τις 

παραλίες μας, απεναντίας θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης η περιοχή και θα έχει 

μια ανάπτυξη απ' αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε το λόγο 

και στον κ.Γαβριήλ που νομίζω ότι πρωτοστάτησε στην αξιοποίηση αυτού του 

χώρου, αυτού του πλούτου και στον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου. 

Εγώ παραχωρώ το χρόνο μου που έχω ακόμη, να μιλήσουν και αυτοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Στην ουσία η τοποθέτηση μου είναι βασικά 

και απορία. Οντως υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα πρέπει να προστατευτεί και 

συγχαρητήρια και στον Αντιδήμαρχο που έχει προχωρήσει στις διαδικασίες, για 

να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το χώρο. Η ερώτηση μου και συγχρώνος 

απορία μου είναι, ο ενιαίος φορεάς διαχείρισης είναι κάτι το οποίο εμείς θα 

εντάξουμε τον υδροβιότοπο; Δηλαδή θα πάμε σε κάποιον άλλον φορέα, στο 

Σχοινιά ή θα κάνουμε κάτι δικό μας, το οποίο θα ενταχθεί εκεί πέρα; Και αν 

είναι αυτός, έστω να μπορέσουμε τουλάχιστον να ακούσουμε κάποια 

πράγματα, γενικόλογα αν γίνεται, τι διαδικασίες έχει, με τι πράγματα 

ασχολείται, για να μπορέσουμε και εμείς να ψηφίσουμε .. 
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Είναι κάτι που θα διαχειριστούμε εμείς σαν Δήμος Ωρωπού αυτός ο φορέας ή 

θα ενταχθούμε σε κάποιον άλλον που υπάρχει ήδη;   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να πω κάτι επί του θέματος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Οικονόμου.   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οπως είναι γνωστό, ο φορέας διαχείρισης του πάρκου Σχοινιά 

είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, είναι δημόσιο. Αυτά για τους λάτρεις 

του δημοσίου, που μπερδεύουνε πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Δημόσιο. 

Στον φορέα διαχείρισης του Σχοινιά, ο Δήμος Μαραθώνα εκπροσωπείται. 

Δηλαδή είναι μια πραγματικά δημόσια διοίκηση που μπαίνει, κρατικοδίαιτη γιατί 

είναι κρατικός ο φορέας. Αμα ήτανε Μ.Κ.Ο. θα βάζαμε το φίλο μας και τον 

συγγενή μας. Ισως αυτό θέλουν κάποιοι άλλοι. Αλλά έτσι είναι το δημόσιο. 

Τώρα λοιπόν, γιατί γι' αυτό σας λέω, να ξέρουμε ότι αυτό εδώ, να μιλάμε για 

το ίδιο πράγμα, αυτό είναι μπουκάλι, γιατί οι άλλοι σου λένε ότι είναι τασάκι, 

στη χώρα αυτή δε λέμε τα ίδια πράγματα. Τώρα, τι αρμοδιότητες έχει. Τη 

διαχείριση σε σχέση με την καθαριότητα, σε σχέση με την αξιοποίηση, με την 

ανάδειξη, με την προστασία, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα παίρνει αυτός ο 

φορέας και κάνει μέσα τις δράσεις και πάντα στο πάρκο και πάντα σε 

συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 Αυτός ο φορέας δε θα ενταχθούμε στο φορέα του Σχοινιά, γίνεται πλέον 

ένας καινούργιος, επειδή δεν ξέρουν κάποιοι ούτε καν τον τίτλο ποιος είναι, 

είναι Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ετσι λέγεται. 

Δηλαδή θα φτιαχτεί ένας, ανά Περιφέρεια θα φτιαχτεί ένας τέτοιος φορέας. 

Επειδή η Αττική, όπως ξέρετε, είναι πολύ ιδιάζουσας σημασίας και σοβαρότητας 

γιατί εδώ ψάχνουμε να βρούμε τον ελεύθερο χώρο και τον υδροβιότοπο, στην 

Αττική, η αρχική εισήγηση είναι να μπούνε δύο, ο Σχοινιάς και η Πάρνηθα. Και 

ρωτάμε εμείς οι υπόλοιποι. Ο Ωρωπός δε θα χαίρει προστασίας; Διότι εμείς 

μπορούμε να αναδείξουμε, όπως πολύ ωραία λέει και προσπαθεί τα τελευταία 
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χρόνια ο Δήμος Ωρωπού να οριοθετήσει τον υδροβιότοπο του, αλλά αυτός ο 

υδροβιότοπος μήπως θα χάσει αν έχεις έναν κεντρικό που θα κάνει .. θα 

αποροφά το ΕΣΠΑ και όχι της γερμανικές μπούρδες που λένε, που ακούω εδώ 

πέρα, θα προβάλλει το ΕΣΠΑ, θα έχει τον πρώτο λόγο, μήπως εμείς φτιάξουμε 

ένα υδροβιότοπο ο οποίος δε θα παίρνει σειρά στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά 

αν δεν μπει μέσα σ' αυτό το γενικότερο, στη γενικότερη ομπρέλα. Και εμείς το 

λέμε ως Ωρωπός.  Αυτό θα το διεκδικήσουνε τα Μέγαρα για το .., κάθε 

περιοχή για το δικό της. Δηλαδή, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Ελπίζω να 

μη λέω κινέζικα. Ξέρω και εγώ, αυτά είναι απλά, απλούστατα πράγματα.  

Δηλαδή το κράτος μας να έχει την ευθύνη και την προστασία της γης μας και 

του περιβάλλοντος μας. Ολα τα άλλα είναι μπούρδες και λυπάμαι που τα 

ακούω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να δευτερολογήσουν, από τους 

αρχηγούς των παρατάξεων εννοώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να πω δύο πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κατ' αρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Οσον αφορά το 

θέμα της natura, Αννα. Ο χώρος αυτός, ο χώρος αυτός .. Οχι Βασίλη, άκουσε. 

Ο χώρος αυτός είχε προταθεί για να ενταχθεί στο Natura 2000 και δεν 

εντάχθηκε. Είχε προταθεί το 1998. Το Natura 2000, αν θυμάμαι καλά, 

θεσμοθετήθηκε το '99 ή το 2000. Είχε ενταχθεί, είχε προταθεί για ένταξη και 

δεν εντάχθηκε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά την 

αξιοποίηση αυτού του χώρου, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή που προσπαθούμε 

να εκπονίσουμε όλοι μας. Υπάρχει το θέμα της βιωσιμότητας αυτού του 

χώρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί. Γιατί αυτά που προβλέπονται να 

γίνουν από τη μελέτη είναι κάποιες κατασκευές οι οποίες είναι ευαίσθητες, ας 

το πω έτσι, σαν υλικά, μέσα σε παρένθεση, ευαίσθητες, γιατί δεν προβλέπει 
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μπετά, δεν προβλέπει ασφάλτους, δεν προβλέπει σίδερα, προβλέπει λοιπόν 

φιλικά, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και αξιοποιώντας αυτό το χώρο μ' 

αυτόν τον τρόπο, κάποιος θα αναλάβει την ευθύνη να το συντηρεί. Αυτός είναι 

ο μεγάλος προβληματισμός μας όσον αφορά την κατασκευή αυτού του χώρου 

μ' αυτόν τον τρόπο που έχει προτείνει η WWF και η Ορνιθολογική. Είναι 

σίγουρα ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στην υλοποίηση αυτής 

της μελέτης, εάν υλοποιηθεί και όταν υλοποιηθεί. 

 Από εκεί και πέρα, εγώ δε θέλω να διαφωνήσω μ' αυτά που λέει ο 

Βασίλης ο Οικονόμου, αλλά πραγματικά θέλουμε να ξέρουμε, αν είναι στη 

διαβούλευση, εγώ δεν το ήξερα ότι είναι στη διαβούλευση, μπορούμε να 

μπούμε μέσα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο φορέας διαχείρισης, έτσι; 

και από εκεί και πέρα αν θέλετε ή το ψηφίζουμε και σήμερα μ' αυτήν την 

προϋπόθεση ή στο επόμενο Συμβούλιο. Οπως θέλετε μπορούμε να το 

κάνουμε. Μπορούμε να το ψηφίσουμε σήμερα με την προϋπόθεση να δούμε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της ένταξης αυτού του χώρου στον Ενιαίο 

Φορέα, εφόσον υπάρξει διαβούλευση, πράγμα που δεν το ήξερα αγαπητή 

Ελένη, από την ημέρα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν μου το είχε πει, θα 

μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το 

ψηφίσουμε σήμερα παίρνοντας υπό την προϋπόθεση να ξέρουμε τους όρους 

και τις δεσμεύσεις που προβλέπει αυτός ο φορέας και το παίρνουμε στην 

επόμενη συνεδρίαση ή το παίρνουμε και σήμερα μ' αυτόν τον όρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υστερα και από την τοποθέτηση του κ.Αντιδημάρχου .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσουν οι συνάδελφοι. Θα μιλήσει ο κ.Γαβριήλ. 

Αλίμονο. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Βεβαίως πρέπει να μιλήσει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, και σαν κάτοικος 

εκεί, λοιπόν, ύστερα απ' όσα άκουσα και από τον κ.Αντιδήμαρχο, τον 

κ.Ηλιάσκο, αν μη τι άλλο κρίνεται αναγκαίο να συμμετέχουμε σ' αυτό που είπε 

ο κ.Οικονόμου, γιατί μ' αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένας φορέας που θα το 

διαχειριστεί, που θα το προσέξει. Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά κ.Οικονόμου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Το αυτονόητο, το αυτονόητο δηλαδή. Δηλαδή σε κάτι που πάμε να 

δημιουργήσουμε και αύριο το πρωί δε θα μπορούμε να το συντηρήσουμε, 

δημιουργείται ένας φορέας για άλλα παρόμοια που υπάρχουνε στην περιοχή 

της Αττικής και να συμμετέχουμε από την αρχή, για να είμαστε με ίσες 

δυνατότητες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπράβο. Διεκδικούμε δηλαδή να μπούμε σε κάτι το οποίο θα 

διεκδικεί και προγράμματα στο μέλλον και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι το 

αυτονόητο. Πραγματικά το αυτονόητο εμείς το δυσκολεύουμε στα Δημοτικά 

Συμβούλια, όπως θεωρώ αυτονόητο ότι όταν παίρνουμε αποφάσεις δεν μπορεί 

να τις παίρνουμε υπό όρους. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου απόφαση 

υπό όρους. Αρα ή παίρνουμε και μπαίνουμε ή κάτι άλλο, διαφορετικό. Εγώ 

θεωρώ ότι παίρνουμε μια απόφαση να συμμετέχουμε σε έναν φορέα που θα 

θέλει να διαχειριστεί προς το καλό και να μπούμε σε μια διαδικασία που θα 

προφυλάξει έναν υδροβιότοπο που έχουμε στην περιοχή μας. Είναι τόσο απλό.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: .. ο κ.Υπουργός ήτανε, δεν μου είπε ναι, ήτανε επιφυλακτικός. 

Λέει, να το δούμε λέει για τον Ωρωπό. Εμείς λέει έχουμε αποφασίσει κατ' αρχάς 

για Πάρνηθα και .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αρα κ.Οικονόμου διεκδικητικά, διεκδικητικά αποφασίζουμε σήμερα, 

διεκδικητικά, να μπούμε σε μια διαδικασία που θα φέρει οφέλη στο Δήμο μας. 
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Αυτό είναι το αυτονόητο. Τώρα να μπούμε και να δούμε υπό όρους, εγώ δεν 

το καταλαβαίνω. Διεκδικούμε λοιπόν να μπούμε σε κάτι που σχεδιάσανε 

κάποιοι για τις περιοχές τους, μας ενημερώσατε εσείς και καλά κάνατε, αυτός 

είναι και ο ρόλος σας, ειδικά αφού είστε από την περιοχή μας, αλλά εμείς το 

διεκδικούμε να μπούμε. Αρα η πρόταση η δική μου δεν είναι υπό όρους, 

διεκδικούμε να μπούμε σε έναν φορέα. Είναι τόσο απλό. Αυτή είναι η πρόταση 

η δική μου κ.Οικονόμου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ:  .. που θα κουβεντιάσουμε την ένταξη της περιοχής του 

υδροβιότοπου σε έναν φορέα που δεν υπάρχει, που είναι στη διαβούλευση 

αυτή τη στιγμή και υπάρχει και η πρεμούρα το να μπει και από πριν και τώρα, 

εδώ και τώρα να μπει. Το γεγονός αυτό ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφήστε με κ.Οικονόμου, αφήστε με. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, μη διακόπτετε τώρα, αφήστε τον κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφήστε με κ.Οικονόμου, εντάξει. Κουβεντιάσατε για την 

αξιοποίηση της περιοχής. Τώρα κάθε φορά που ακούω τη λέξη αξιοποίηση τους 

τελευταίους 6 μήνες, βλέπω και ένα φιλέτο, ένα φιλέτο, είτε έχει να κάνει 

σχέση με κάποιο παραγωγικό κομμάτι του δημοσίου, είτε έχει σχέση να κάνει 

με φυσικό πλούτο, να παραχωρείτε μπιρ παρά σε έναν ιδιώτη, από το οποίο θα 

μπορεί να αποκομίσει κέρδη. Και ακούστε με, ο φορέας αυτός θα διαχειριστεί 

υποδομές, θα διαχειριστεί πλούτο και ξέρετε πολύ καλά ότι σε κάθε επένδυση, 

σε κάθε επένδυση που κάνει ιδιώτης, με τίποτα, μα με τίποτα δε θέλει να 

επωμιστεί το βάρος της υποδομής γιατί κοστίζει και δεν έχει αντίκρισμα, δεν 

έχει κέρδος η υποδομή. Ο φορέας αυτός και οι φορείς που θα δημιουργηθούνε 

τέτοιου είδους από εδώ και πέρα, που θα δημιουργεί αυτή η συγκυβέρνηση και 
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οι επόμενες κυβερνήσεις, θα είναι φορείς οι οποίοι θα έχουν το ρόλο του 

ντίλερ. Τόσα δίνω, πόσα θες. Αυτή θα είναι η δουλειά τους και σ' αυτή τη 

λογική, επειδή είναι πολύ σημαντική απόφαση αυτή, ο καθένας θα ψηφίσει, 

ζητάω ονομαστική ψηφοφορία κ.Πρόεδρε, και ο καθένας θα ψηφίσει και θα 

είναι υπόλογος των πράξεων του για τώρα και για τα επόμενα χρόνια.  

 Το ξεπούλημα μια φορά γίνεται, το βάρος το επωμίζονται οι δημότες και 

θα τους συνοδεύει για όλη τους τη ζωή.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Σας παρακαλώ κ.Οικονόμου, 

έξι φορές με έχετε διακόψει. Σας διέκοψα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, είναι άποψη του κ.Χασιώτη. Τι να κάνουμε 

τώρα. Αφήστε τον. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τι να κάνουμε; Ολες οι απόψεις κρίνονται. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και επειδή ξέρουμε τι λέμε και επειδή ακριβώς ξέρουμε τι λέμε και 

ξέρετε κύριοι συνάδελφοι, ανεξάρτητα αν συμφωνείτε μ' αυτά που λέμε ή όχι, 

επιβεβαιωνόμαστε σ' αυτό που λέμε, γιατί δεν το βγάζουμε από το κεφάλι μας, 

υπάρχει σχεδιασμός γι' αυτό που γίνεται σήμερα, σας καλώ να το 

καταψηφίσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι ο κ.Οικονόμου μπορεί και από τη 

δική του την πλευρά να το βλέπει θετικό, δε διαφωνούμε με την πρόθεση του, 
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το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι φορείς, ο Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης αν ήτανε 

κάτω από μια άλλη κυβέρνηση, αν θέλετε, που θα είχε σαν στόχο τα 

συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων, θα ήταν διαφορετικός, ένας όμως 

φορέας στα χέρια μιας κυβέρνησης η οποία σήμερα για να ξεχρεώσει το χρέος 

θα ξεπουλήσει την Ελλάδα, για μας, για μας είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα 

αυτήν τη στιγμή να δεχτούμε σε μια περιοχή την οποία καλώς ή κακώς, μπορεί 

να έχουμε προβλήματα διαχείρισης, όπως είπε ο κ.Αντιδήμαρχος, μπορεί να 

υπάρχουν προβλήματα συντήρησης των εγκαταστάσεων κλπ. και εδώ μια 

παρένθεση να κάνω, ξέρετε ότι στον Σχοινιά ούτε οι πυροσβεστήρες δε 

λειτουργούσαν, ούτε οι πυροσβεστήρες, στη Νομαρχία είχαμε συνέχεια το 

πρόβλημα, βάζαμε συνέχεια το πρόβλημα του κινδύνου της πυρκαγιάς στο 

Σχοινιά, ένας χώρος ο οποίος με μια μικρή φλόγα θα γινότανε μπουρλότο.  

 Λοιπόν, να πω για την Πάρνηθα; Να συνεχίσω; Η Πάρνηθα, ο Ενιαίος 

Φορέας Διαχείρισης της Πάρνηθας σκοπεύει να δώσει για αξιοποίηση κομμάτια 

φιλέτο από το βασιλικό κτήμα κλπ. κλπ. Λοιπόν, αυτά ξέρουμε ποιες είναι οι 

προθέσεις. Δε λέμε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας 

διαχείρισης, όμως σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση και έτσι όπως 

βλέπουμε να προχωράει η όλη πολιτική και η κατεύθυνση που υπάρχει του 

ξεπουλήματος, το να παραδώσουμε μια περιοχή την οποία μπορούμε εμείς να 

την συντηρήσουμε, το Δημοτικό, ο Δήμος, με έναν φορέα μπορεί να φτιάξεις 

τοπικά, που να έχει τον έλεγχο των δημοτών, τον έλεγχο των κατοίκων, που 

να μπορεί να διαχειρίζεται, λέει εδώ μέσα ότι θα φτιάξει και πάρκινγκ, ποιος θα 

το διαχειρίζεται; Ποιος θα εισπράττει τα έσοδα; Αρα ο φορέας. Εμείς δε θα 

έχουμε λόγο. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς δε θα έχουμε λόγο σ' αυτό το κομμάτι. 

Μπορεί μεν, θα συμμετέχει ένας, δύο, οι υπόλοιποι θα είναι εκτός. Θα περνάει 

ο λόγος του Δήμου ή των δημοτών; Θα υπάρχει έλεγχος στις αποφάσεις από 

τους κατοίκους και από το Δημοτικό Συμβούλιο, το εκλεγμένο Δημοτικό 
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Συμβούλιο; Με λοιπόν όλη αυτή την, με όλο αυτό το σκεπτικό είναι η άρνηση 

που υπάρχει έτσι από τη μεριά της παράταξης της δικής μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Να δώσουμε το λόγο στον κ.Γαβριήλ, τον πρώην Δήμαρχο των 

Ωρωπίων. Καθίστε, καθίστε. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Ξέρετε καλά ότι η υπόθεση της αξιοποίησης των Αλικών Ωρωπού, 

υδροβιότοπος το λέμε αλλά δεν είναι υδροβιότοπος και αν γίνει υδροβιότοπος 

αυτό θα φέρει και κάποιες συνέπειες, δεν είναι απλό το θέμα σε μια 

κατοικημένη περιοχή, έτσι; Λοιπόν, αυτό όμως είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής 

και θα το δει. Τώρα, αυτό το έργο είχε ξεκινήσει από τη Δημαρχία του κ.Μέξη. 

Στη μελέτη που έγινε υπήρχανε πολύ έντονα τα στοιχεία της αξιοποίησης, με 

την κατασκευή τσιμέντινων και μεγάλων για αξιοποίηση και η εποχή τότε 

ήτανε διαφορετική, για καφετέριες κλπ., ήτανε προς τα μέσα, εκεί εναντιώθηκε 

η Ορνιθολογική Εταιρεία και η WWF και εκεί υπήρξε το πρόβλημα και 

απεντάχθηκε το έργο, ενώ ήτανε πολύ κοντά βεβαίως σαν, θεωρητικά κοντά 

γιατί είχε πάρα πολλή δουλειά. Το πήραμε εμείς και το συνεχίσαμε, λύσαμε όλα 

τα ζητήματα, δηλαδή ο αιγιαλός και η παραλία, ζητήματα περιβαλλοντικά και 

πάνω απ' όλα η δημιουργία καλών σχέσεων με τη WWF και την Ορνιθολογική 

Εταιρεία, που ξέρετε αν δεν συμφωνήσουνε, είναι εξαιρετικά ισχυρές αυτές οι 

ομάδες με διεθνείς έτσι επιρροές και συνδέσεις και γι' αυτό ήρθε και η 

Ορνιθολογική Εταιρεία της Αγγλίας στο Δήμο Ωρωπού και συζητήσαμε κλπ. και 

τους αναθέσαμε και με ένα μικρό ποσόν μια μελέτη να την κάνουνε εκείνοι.  

 Ετσι λοιπόν το έργο έχει προχωρήσει, έχει προχωρήσει αρκετά. Οι 

πληροφορίες μου λένε ότι θα ανοίξει και μέτρο και πολύ πιθανόν πάρα πολύ 

σύντομα να χρηματοδοτηθεί κιόλας. Για 5.000.000 είχαμε πει. Θεωρήθηκαν 

πολλά από το Υπουργείο, όταν είχα πάει, τους είπα, εντάξει, αν σκεφτείτε όμως 

και τις εκπτώσεις τις οποίες παίρνουνε τα έργα, σκοπός είναι να γίνει ένα καλό 
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έργο. Βεβαίως είναι ένα έργο πράσινο, με ξύλινες κατασκευές, με παρατήρια 

για τα πουλιά, με ένα πεζόδρομο που ξεκινάει και ποδηλατόδρομο, που ξεκινάει 

από του Γκάβα και σταμάτει στο Χαλκούτσι και γενικώς ήτανε, είναι ένα ωραίο 

έργο που πρέπει όμως να γίνουνε και παρεμβάσεις. Γιατί. Γιατί με την 

υποχώρηση του διαδρόμου αυτού που είχε προς την, από τη θάλασσα, 

μπαίνουν τα θαλασσινά νερά και το υφάλμυρο νερό αρχίζει και γίνεται αλμυρό, 

με αποτέλεσμα να μην είναι και πολύ φιλικό προς τα πουλιά. Αρα λοιπόν το 

έργο πρέπει να μεγαλώσει, αν θέλουμε να διατηρηθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα 

η σκέψη μας ήταν ότι όλα αυτά τα σχολεία που έρχονται και με μια 

επικοινωνιακή πολιτική με τα σχολεία της Αθήνας, θα μπορούν τα παιδιά να 

έρχονται να βλέπουνε τα φλαμίνγκος γιατί μαζεύονται τέτοια πουλιά, 

μαζεύονται ερωδιοί, μαζεύονται θαλασσο.., αυτό πρέπει να το ψάξουμε για να 

το βρούμε, αλλά είναι ένα πουλάκι το οποίο θα εξαφανιστεί και είναι 

προστατευόμενο και υπάρχει μόνο εδώ και σε ορισμένα άλλα ίσως μέρη. 

 Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι ένα μεγάλο, ωραίο, 

αποδοτικό και θα έλεγα πολύ ελκτικό για την περιοχή μας έργο. Μέχρι τώρα η 

άποψη μου ήταν ότι αυτό το έργο πρέπει να το διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή, 

γιατί πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή έχει και τη δυνατότητα και την ικανότητα, 

αλλά αν θέλετε έχει και τα αντανακλαστικά εκείνα που μπορεί να προστατέψει 

την ίδια της την περιοχή. Βεβαίως η πρόταση του κ.Οικονόμου είναι μια 

καινούργια πρόταση. Εγώ δεν την είχα σκεφτεί. Προτείνω λοιπόν ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Τι; Πες μου, πες μου, διάλογο θα κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπεται τριτολογία. Αν είναι κάτι να .. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Αν έχει κάτι να με ρωτήσει, ρώτα με, ρώτα. Να, αυτά κάνεις και 

περιμένεις μετά να σε ψηφίσω. Καλά.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 30η 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  55 

(γέλιο) 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Λοιπόν, η πρόταση αυτή για την συμμετοχή μας στην Ενιαία 

Διαχειριστική .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Στον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης και αυτού του βιότοπου, θα πρέπει 

λίγο να μελετηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εφόσον 

είναι ανοιχτό το θέμα, κάποιοι άνθρωποι από εδώ που θα ορίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο, να δούνε αυτούς τους ανθρώπους, να δούνε και τις προθέσεις 

τους, να δούνε πως σκέφτονται. Να δούνε ας πούμε ξέρω εγώ το έργο, μη 

σκεφτούνε μόνο ότι τους ενδιαφέρει παραδείγματος χάρη η δημοπράτηση του 

έργου. Μπορεί να τους ενδιαφέρει η διαχείριση από άλλη πλευρά από αυτή που 

τη βλέπαμε εμείς. Είναι σωστή η πρόταση, πρέπει να είμαστε κοντά εκεί που 

παίρνονται οι κεντρικές αποφάσεις, βεβαίως όμως πρέπει να είμαστε και λίγο 

επιφυλακτικοί γιατί δεν μπορείς να ξέρεις όταν φεύγει κάτι αν μπορείς να το 

ελέγξεις ή όχι.  

 Ομως εάν φύγουνε και οι αντιστάσεις και φύγουνε και οι αμφιβολίες και 

φύγουνε και οι θα έλεγα και οι πιθανές πλημμέλειες, γιατί έχουμε χάσει και την 

εμπιστοσύνη μας στην κεντρική διοίκηση και στο κράτος, που έλεγε και ο 

φίλος μας ο κ.Οικονόμου, γιατί το κράτος πια σιγά σιγά δεν υπάρχει. Δεν 

υπάρχει κράτος γιατί όπως καταλαβαίνετε και συγνώμη που θα το πω, έχουν 

αρχίσει να μην υπάρχουν και πολίτες. Γίνονται συνέχεια οι πολίτες μας 

σκλαβωμένοι, μελαγχολικοί άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται ας πούμε σε 

κρεματόρια, σιγά σιγά, καταστρέφεται η προσωπική και οι κοινωνική τους ζωή, 

χάνεται η ευτυχία, χάνονται οι δουλειές, χάνεται το μεροκάματο και αυτό 

βέβαια γίνεται με τις ευλογίες του κράτους. Αρα λοιπόν δεν μπορούμε να 

πούμε ότι με μεγάλη ευκολία, ότι και το κράτος είναι φορέας εγγύησης. Δεν 

είναι πια. Θα έλεγα ότι ίσως ο Δήμος να είναι μεγαλύτερος φορέας εγγύησης, 
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μιας και συμμετέχουμε εμείς. Εμείς, δηλαδή εμείς εδώ που είμαστε, που σας 

ξέρω, που ξέρω τον Βασίλη, που ξέρω τον αυτό κλπ.  

 Αλλά η πρόταση είναι θετική και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Κύριε Ηλιάσκο νομίζω ότι πρέπει να πάτε να το δείτε το θέμα και αν δείτε ότι 

πραγματικά αξίζει και οι προτάσεις που μας κάνουνε είναι καλές, να το φέρετε 

εδώ να ψηφιστεί ομόφωνα και να μπούμε σ' αυτόν τον φορέα υλοποίησης. 

Αλλωστε αυτό είπε και ο κ.Οικονόμου και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 

Φαντάζομαι ότι καταλάβατε περίπου τι ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ 

που μου δίνετε τη δυνατότητα και είπα και εγώ δύο κουβέντες, έτσι να νιώθω 

ότι είμαι κοντά. Δε θα σε ψηφίσω Λίτσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γαβριήλ για την ενημέρωση. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ερώτηση, εάν βοηθάει την .. Κύριε Λίτσα, εάν η ερώτηση 

σας βοηθάει τους συναδέλφους το να .. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν όσον αφορά 

την ένταξη από την πλειοψηφία κ.Ηλιάσκο;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κυρία .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ζήτησε το λόγο και νομίζω ας του δώσουμε δύο λεπτά και στον 

Πρόεδρο της Περιβαλλοντικής. Εχει σχέση μαζί με το θέμα που μας αφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γκικάκης; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ο κ.Γιανακάκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιανακάκης, συγνώμη. Εχετε το λόγο για 2 λεπτά.  

ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα, κάνω έκκληση στο 

Δήμο, να συνεργαστεί επιτέλους μαζί μας, έχουμε ζητήσει και γραπτά και 

προφορικά από το Μάρτη συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος. Τουλάχιστον 
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σ' αυτό το θέμα που είναι μεγάλο θέμα για όσους καταλαβαίνουνε, γιατί 

υπάρχουνε και κάποιοι που δεν καταλαβαίνουνε την αξία της ισορροπίας της 

φύσης. Κάνουμε έκκληση να συνεργαστεί μαζί μας, μαζί με την Ορνιθολογική 

Εταιρεία που συνεργαζόμαστε, με τη WWF, την εταιρεία προστασίας της 

φύσης, να γίνει ό,τι καλύτερο για τον υδρότοπο Αγ.Κωνσταντίνου στον 

Ωρωπό, γιατί υπάρχουνε πουλιά, όπως παράδειγμα ο θαλασσοσφυριχτής, που 

δεν υπάρχει πουθενά στην Αττική, υπάρχουνε και άλλα και θέλει προστασία το 

μέρος αυτό. Γι' αυτό παρακαλούμε ο Δήμος, γιατί αύριο υπογράφεται η 

σύμβαση επιτέλους με την κα Χελιδώνη που αναλαμβάνει τη μελέτη, τώρα 

αναλαμβάνει τη μελέτη, 6 μήνες τώρα μας λέγανε θα υπογραφεί η σύμβαση, 

θα υπογραφεί αύριο, μεθαύριο, τελικά αύριο επιτέλους, μετά από πίεση και 

δική μας και ευχαριστούμε και υπογράφεται η σύμβαση με την κα Χελιδώνη και 

ελπίζουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς να γίνει ό,τι καλύτερο για την 

προστασία του υδρότοπου.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Γιανακάκη, επί του θέματος. Κύριε Γιανακάκη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν είναι Δημοτικός Σύμβουλος για να τον βάλετε 

στο .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επί του θέματος. Κουβεντιάζουμε συγκεκριμένο θέμα, επί του 

θέματος κ.Γιανακόπουλε. Πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση .. Σας παρακαλώ, δεν έχουμε, ενημερώσατε το 

Σώμα.. 

ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ: Είπαμε, ζητάμε συνεργασία από το Δήμο με το Σύλλογο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κ.Γιανακάκη. Κύριε 

Οικονόμου, σας παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οσον αφορά την πρόταση .. 
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ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ: Εχω, είμαι κάτοικος εκεί. Προχθές βρήκα κάλυκες από όπλα. Γι' 

αυτό κάνουμε έκκληση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, σας παρακαλώ τώρα. Επιτέλους. Εχετε την 

εισήγηση, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κάντε το. Ελεος. Ορίστε, ορίστε. 

Εισηγητής του θέματος είστε .. Εντάξει κ.Χασιώτη. Ορίστε κ.Οικονόμου, σας 

ακούμε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Από μένα τον ζητάτε το λόγο; Από τον κ.Νικολάου. Τι να σας 

πω εγώ; Εγώ δεν μπορώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, σας ακούμε. Επειδή θα πάμε σε ψηφοφορία, 

κλείστε το θέμα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επειδή φαίνεται ίσως λίγο περίεργο για ποιο λόγο πρέπει να 

τρώμε τόση ώρα και συμφωνώ ότι δε φταίει η συνέδριαση, ασχολούμαστε μ' 

αυτό το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να ασχοληθούμε πολύ πιο σοβαρά. 

Πάλι επιφανειακά το πιάνουμε το θέμα. Εγώ το πρότεινα αυτό ως μια 

πιθανότητα ανάδειξης, αξιοποίησης και καινούργιας προσέγγισης των θεμάτων 

της περιοχής μας. Αλλιώς, η συζήτηση για την λακούβα που πρέπει να 

καλύψουμε, την ξέρουμε όλοι να την κάνουμε. Αν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι 

μπορούμε να προσεγγίσουμε και λίγο διαφορετικά την περιοχή, ίσως έχει 

ενδιαφέρον να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Από εκεί και μετά. Δύο είναι τα 

θέματα που πρέπει να δούμε. Πρώτον, να ολοκληρωθεί η μελέτη και αυτή, η 

μελέτη που έχει ξεκινήσει από τους προηγούμενους Δημάρχους. Η σημερινή 

Δημοτική Αρχή να την ολοκληρώσει. Ενα το κρατούμενο. Αρα λοιπόν γρήγορα 

βήματα στο να έχουμε στα χέρια μας τι είναι αυτό που είναι μπροστά μας. Είναι 

υδροβιότοπος. Είναι αλική; Είναι βιότοπος; Οπως και να τον πούμε, είναι ένας 

χώρος ο οποίος είναι θύλακας ζωής και δυνατότητα ανάδειξης της περιοχής. 

Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, αλλά δεν έχουμε και ..  
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 Δεύτερον, αυτό θα το δουλέψει μόνος του ο Δήμος Ωρωπού; Αν νιώθει 

δυνατή η Δημοτική Αρχή και αν νιώθει δυνατό το Δημοτικό Συμβούλιο και 

πιστεύει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί έναν Ενιαίο Φορέα που θα έχει φτιαχτεί 

Δημοσίου Δικαίου, που θα έχει άλλες 4, 5 τέτοιες περιοχές και θα μπορεί να τον 

συναγωνιστεί στο να πάρει προγράμματα, στο να μπορεί να τον αναδείξει, στο 

να μπορεί να τον αξιοποιήσει, τότε ναι, να το πάρει η Δημοτική Αρχή. Κανένα 

πρόβλημα. Αν όμως πιστεύει ότι αυτό θα μπορεί να λειτουργήσει σε ένα 

γενικότερο σύνολο καλύτερα, πάντα με τις επιφυλάξεις για το πως λειτουργεί 

σήμερα το κράτος, πάντα, σίγουρα, άμα πάτε κάτω στο Σχοινιά, εγώ σας λέω 

δεν ήμουν εγώ ικανοποιημένος, η προστασία της Πάρνηθας μήπως μας 

ικανοποιεί όλους; Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνω την 

προσπάθεια μου. Αυτό δε σημαίνει ότι εγώ δεν πρέπει να αναδείξω ένα μέρος, 

εκεί θα κριθεί ο καθένας άλλωστε και γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία, εγώ 

συμφωνώ, ας φέρουμε και άλλη μια φορά, εγώ δεν έχω πρόβλημα να φέρουμε 

άλλη μια φορά να δούμε το νομοσχέδιο, αλλά αυτό είναι δημόσια διαβούλευση, 

δηλαδή ο καθένας μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο, από το να μπαίνουμε και να 

γράφουμε τα έξυπνα σχολιάκια μας, τα οποία δεν έχουν και μεγάλο 

ενδιαφέρον, αυτός ο χρόνος θα ήταν πολύ πιο αξιοποιήσιμος και πιο αξιόλογος 

το να μπούμε κ.Γιανακάκη εκεί μέσα και να δούμε τι σημαίνει.  

 Εγώ δεν τα κάνω για να αναδειχτώ, όπως είπατε προηγουμένως. Το 

είπατε κάπου. Εγώ δεν το κάνω για να αναδειχτώ. Εχω ανάγκη για να κάνω 

αυτή την πρόταση για να αναδειχτώ; Σας φαίνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος ο 

οποίος ψάχνω τρόπο αναδείξεως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, για να ολοκληρώνουμε τώρα τη διαδικασία μας 

.. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα παρακαλούσα πολύ λοιπόν, όλοι εδώ πέρα να είναι με 

ανοιχτό τρόπο και με θετικό τρόπο να βλέπουν τα πράγματα. Προσπαθούμε να 
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βοηθήσουμε τον τόπο μας. Ο,τι ήτανε να αναδειχτούμε, αναδειχτήκαμε 

κάποιοι. Να βοηθήσουμε τον τόπο μας θέλουμε. Δε θέλουμε κάτι άλλο. Εχω 

βγει 10 χρόνια βουλευτής είμαι. Δεν ψάχνω κάτι εγώ απ' αυτήν την ιστορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ε κ. Γιανακάκη; Λοιπόν, για τον καθένα το λέω. Αυτή είναι η 

απλή, ταπεινή μου πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση τελικά; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η οριστική, η οριστική πρόταση, Βασίλη, η οριστική πρόταση, η 

οριστική πρόταση είναι λοιπόν να δεχτούμε να μπούμε στον Ενιαίο Φορέα, υπό 

την προϋπόθεση να δούμε και τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις μας 

απέναντι στον φορέα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είπα .. Αυτό λέω, αν θέλετε .. Μπορούμε να την πάρουμε την 

απόφαση έτσι Δημήτρη τώρα ή αν θέλετε στο επόμενο Συμβούλιο να 

καταλήξουμε για το ναι και ας είναι και ομόφωνα. Στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, για να μην έχουμε και αυτούς τους ενδοιασμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο τώρα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εντάξει; Οχι, ξαναλέω, η απόφαση μας είναι να δούμε τις 

προϋποθέσεις ένταξης μας σ' αυτό τον Φορέα και στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο καταλήγουμε και λέμε το ναι, χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με περισσότερη ασφάλεια. Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι 

συνάδελφοι;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, ναι, ναι, σαν θέμα ημερήσιας διάταξης, σαν θέμα ημερήσιας 

διάταξης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, αναβάλλεται η απόφαση, 

η λήψη της απόφασης την παίρνουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σαν 

τακτικό θέμα, βλέποντας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Βλέποντας τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 

αυτουνού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Αναβάλλεται λοιπόν το 

θέμα για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Και πάμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ωρωπού 

έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, έχετε το λόγο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δύο λόγια θα πω για το τεχνικό πρόγραμμα. Η εισήγηση την 

έχετε πάρει, αν και τροποποιήθηκε με κάποιες, δύο, τρεις επεμβάσεις την 

τελευταία στιγμή. Το φετινό τεχνικό πρόγραμμα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό και 

κοντά στην πραγματικότητα γιατί πραγματικά φέτος θα πρέπει να είμαστε πολύ 

συγκεκριμένοι και σε αυτά που περιγράφουμε στο τεχνικό μας πρόγραμμα 

αλλά και σε αυτά που εντάσσουμε και κωδικοποιούμε στον προϋπολογισμό 

μας. Τα έργα τα περισσότερα σε σχέση με τη χρήση του '11 και του '12 έχουνε 
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καταγραφεί και έχουνε κωδικοποιηθεί και με σχετικά πραγματικές τιμές, πέρα 

από κάποιες επεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, όμως θα δείτε μέσα υπάρχουνε 

αρκετά καταγεγραμμένα έργα ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και 

κάποια άλλα τα οποία είναι υπό ένταξη στις οποίες εντάξεις είμαστε πάρα πάρα 

πολύ κοντά.  

 Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Εχουμε κάνει την 

προσπάθεια μας έτσι ώστε να κατανείμουμε τα έργα και τις δαπάνες στις κατά 

τόπους Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, για να μην ευνοήσουμε ή 

αδικήσουμε κάποιους. Το μόνο που θέλω να παρατηρήσω είναι το θέμα των 

έργων που αναφέρονται υπο χρηματοδότηση και είναι υπό ένταξη, είναι έργα 

που και εμείς δυστυχώς ανοίγοντας κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

προσπαθούμε να εντάξουμε, να τα εντάξουμε, έχοντας ή προσπαθώντας να 

συντάξουμε νέες μελέτες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι, δεν έχω να πω κάτι 

άλλο, από εκεί και πέρα αν θέλει ο κύριος .. Ζώη, θέλεις να πεις τίποτα;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι υπό ένταξη έχουμε γράψει. Εχει ενταχθεί. Εχετε κάτι άλλο; 

Οχι. Οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα; Ο 

κ.Λίτσας.. Ερωτήσεις. Λοιπόν, ο κ.Λίτσας θέλει να κάνει ερώτηση, ο κ.Ρούσσης, 

ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, η κα Στεργίου και ο κ.Γιαμαρέλος. 

 Κύριε Λίτσα, κάντε τις ερωτήσεις. Εχετε 2 λεπτά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ηθελα να ρωτήσω κατ' αρχήν ποιες είναι οι αλλαγές. Γιατί κάποιοι δεν 

έχουνε πάρει αυτό της τελευταίας στιγμής. Εχω μια νέα εκτύπωση, θα 

προσπαθήσω όσο μιλάνε οι συνάδελφοι να δω. Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. 

Στα αθλητικά έργα λέτε, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ, 25.000. Θέλω να μου πείτε που είναι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα νέα έργα λέτε; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Στα νέα. Επίσης θέλω να ρωτήσω τον κ.Καρίνο, εφόσον τις 

προηγούμενες φορές είχαμε συνεννοηθεί, βγάλαμε έξω τις προμήθειες. Τις 

εργασίες γιατί δεν τις βγάλαμε κ.Καρίνο φέτος; Και αυτό ήθελα να ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Ρούσση. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ερωτήσεις έχουμε αυτήν τη στιγμή, έτσι;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω στα νέα έργα, στο 8, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ωρωπού, η 

αρμοδιότητα είναι στο Δήμο ή στην ΚΕΔΩ Βαγγέλη;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εξάρταται, αυτό το έχουμε πει, εξαρτάται από το μέγεθος των 

συντηρήσεων. Τα Νομικά Πρόσωπα, όπως και οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν 

να υλοποιήσουν έργα μέχρι 5;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μέχρι; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε θυμάμαι. Νομίζω μέχρι 5.000 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε 

συντηρήσεις μικρές. Οταν πρόκειται για μεγάλες συντηρήσεις είναι λογικό ότι 

δεν μπορούν να τις υλοποιήσουνε, θα γίνει μελέτη και θα γίνει διαγωνισμός 

κανονικά, όπως προβλέπεται ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας κάνει τις ερωτήσεις του. Εχετε άλλη ερώτηση κ.Ρούσση;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Φυσικά, φυσικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τις ερωτήσεις σας. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Στο 7, Δημοτικά Νεκροταφεία. Εχετε ένα ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 246.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνετε κ.Καρίνο; 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, η Διεύθυνση Νεκροταφείων σας έδωσε το τεχνικό 

πρόγραμμα, που εκεί έχει αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει σε κάθε νεκροταφείο. 

Προσέχτε να δείτε, αν, υπάρχει ένας κωδικός, όπως αυτός εδώ, ο 4573260008, 

αν αφαιρεθούν ορισμένα χρήματα για κάποιο συγκεκριμένο έργο θα θεωρηθεί 

κατάτμιση μετά αν θα παρθούν άλλα χρήματα για ένα άλλο νεκροταφείο. Θέλω 

να πω ότι θα πρέπει, θα πρέπει, αυτό το είχα προτείνει και στο προηγούμενο 

τεχνικό πρόγραμμα, θα πρέπει να μπουν ξεχωριστά κάθε νεκροταφείο 

Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας και όχι ένας κωδικός. Αν θα μπούνε 

ξεχωριστά, δεν υπάρχει κατάτμιση. Εχετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό από 

τη Διεύθυνση Νεκροταφείων και για μένα πρέπει να μπει. Αυτό. Δεύτερον, 

τρίτον, στο σημείο 12, πολεοδομικά - κυκλοφοριακά. Βλέπω εδώ για την 

κύρωση κοινοχρήστων χώρων, οικισμών, στερούμενων εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και όσον αφορά μόνο την Τοπική Κοινότητα του 

Ωρωπού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα πάλι πιο κάτω 

και αφορά το Συκάμινο, αλλά δεν αφορά όλο το Συκάμινο, αφορά ένα 

συγκεκριμένο κομμάτι, όπως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ολοκληρώσει την ερώτηση του τώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν είναι το ίδιο; Εντάξει. Αν δεν είναι το ίδιο, αυτό που θέλω να 

πω εγώ είναι ότι σ' αυτό θα πρέπει να μπει για κάθε χωριό, για κάθε Κοινότητα 

Τοπική ή Δημοτική, που είναι οικισμός προ του '23, θα πρέπει να μπει ένας 

ενδεικτικός προϋπολογισμός για να μπορούμε να κάνουμε κύρωση 

κοινόχρηστων χώρων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε και άλλη ερώτηση;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Α και όσον αφορά την αναγνώριση οικισμού Ασπροχωρίου. 

Αναγνώριση τι σημαίνει Βαγγέλη; Τι θα γίνει; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχουμε πάρει απόφαση .. Να απαντήσω .. Εχουμε πάρει απόφαση 

από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ για την αναγκαιότητα αναγνώρισης, 

αναγκαιότητα της ανάθεσης για την αναγνώριση του οικισμού του 

Ασπροχωρίου σαν προ του '23.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν έχει γίνει ακόμα προ του '23. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, δεν έχει γίνει καθόλου αυτό το πράγμα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ούτε το Μαρκόπουλο έχει γίνει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ούτε το Μαρκόπουλο.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εντάξει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, για αναγνώριση του οικισμού γιατί το Ασπροχώρι ποτέ δεν 

είχε ξεκινήσει, δεν υπάρχει υπόβαθρο, είναι μηδενικό το υπόβαθρο.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ούτε στο Μαρκόπουλο όμως. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στο Μαρκόπουλο έχει ξεκινήσει η διαδικασία, δεν έχει τελειώσει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν έχει τελειώσει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχει τελειώσει, αλλά σου λέω, στο Ασπροχώρι υπάρχουνε, 

υπάρχει υπόβαθρο, δηλαδή μπορεί να μαζευτεί με πάρα πολύ λίγα λεφτά και να 

ξεκινήσει η διαδικασία και πιθανότατα θα καταλήξει, γιατί υπάρχουν στοιχεία 

πριν από το 1900 για το Ασπροχώρι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μήπως θα πρέπει να .. Γνωρίζω ότι και ο Κάλαμος έχει ένα τέτοιο 

πρόβλημα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι άλλη ιστορία, τελείως διαφορετική. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι γενική. Δηλαδή 

μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει κάποιο στοιχείο, μάλλον ρωτάω την 

Οικονομική Υπηρεσία, από το σύνολο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι εκεί στην πόρτα. Σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από το σύνολο των έργων πόσο είναι το ποσόν από ιδίους πόρους 

και πόσο είναι από τα υπόλοιπα, εντάξεις σε ΕΣΠΑ και τα σχετικά. Λοιπόν, να 

ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, έχετε βάλει στα νέα έργα, 

παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθηση υπόγειων .. 

νερών γεωτρήσεων, από κάτω, 19 και 20.000 αντίστοιχα. Λοιπόν, καταλαβαίνω 

βέβαια τι είναι αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. 40.000 βάζετε συνολικά 

για την παρακολούθηση των, για τις χημικές αναλύσεις, φαντάζομαι. Ερώτηση, 

αν είναι το ίδιο, έτσι; Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν είναι το ίδιο πράγμα και γιατί 

το κάνετε ξεχωριστά. Στη σελ., μάλλον στο μηχανολογικό εξοπλισμό, 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, να ρωτήσω, η διαμόρφωση χώρων 

αμαξοστασίων του Δήμου Ωρωπού, ποιο είναι αυτό, σε ποιο οικόπεδο είναι, 

ποιος χώρος είναι, γιατί βάζετε 200.000 εκεί.  

 Υπάρχει στα νέα έργα, μελέτη σε σχέση με τα σχολικά κτίρια, σύνταξη 

μελέτης για την ανέγερση 12θεσίου Δημοτικού Σχολείου και διθέσιου 

Νηπιαγωγείου, βάζετε 100.000 στις Αφίδνες, από ιδίους πόρους. Αυτό δεν 

είναι, δεν πρέπει να το κάνει ο ΟΣΚ; Ερώτηση και αυτό, έτσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν το ξέρω. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επίσης, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο μπαίνουν έργα που δεν είναι 

ίδια, δηλαδή δεν είναι ξέρω εγώ συντήρηση νεκροταφείων, όπως ειπώθηκε 

προηγουμένως, είναι εδώ για παράδειγμα διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 

οχημάτων, ένα έργο, και κατασκευή γηπέδου 5 χ 5 στο Καπανδρίτι. Γιατί αυτό 

δεν το έχετε χωριστά σε 2 κωδικούς, ώστε να φαίνεται και πόσο στοιχίζει το 

ένα και πόσο στοιχίζει το άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα σημεία, δηλαδή 

στις πλατείες, σε κάποιο σημείο κάτω κάτω λέτε, διαμόρφωση πλατείας 

Δαβάκη, ένα, πλατείας Πόντου και πλατείας Ωρωπού, χωρίς, δεν είναι δηλαδή, 

είναι όλα μαζί. Και κάτι άλλο ήθελα .. Ναι, αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εφυγε ο Αντιδήμαρχος όμως που τα ξέρει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνει ο κ.Καρίνος.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρώτη ερώτηση κ.Διευθυντά, στο κεφάλαιο 10 των νέων 

έργων, αναφέρετε ένα έργο, κατασκευή ΑΠΧ στο Δημοτικό Σχολείο 

Πολυδενδρίου.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων; Αυτή, με τους ΡΟΤΑΡΗ που 

θα κάνουμε; Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι κ.Πρόεδρε .. Αναφέρουμε εδώ, στο κεφ.12, μελέτη για 

το έργο, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων και κατασκευή γηπέδου 5 

X 5 Καπανδριτίου. Οπως έχω πει επανειλημμένα, αυτή η μελέτη ήταν έτοιμη 

από την ΤΙΔΚ. Χρειάζεται κάποια εναρμόνιση και διορθώσεις. Αυτή η 

εναρμόνιση θα κοστίσει 6.000 ευρώ; Εάν δεν ενδιαφέρει τους συναδέλφους .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτηση κ.Βελτανιώτη. Αφήστε τους συναδέλφους. 

Τώρα τι να κάνουμε; Συνεχίστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επίσης, στο επόμενο κεφάλαιο, διαμόρφωση χώρου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιο κεφάλαιο είναι αυτό, να αναφέρετε για να τα βρίσκει ο 

κ.Καρίνος. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στο 12, στο 12, τεχνικό πρόγραμμα νέα έργα. Είναι η 

προτελευταία παράγραφος κ.Διευθυντά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμόρφωση που λέει, κόμβου, έμπροσθεν καταστημάτων στο 

καπανδρίτι.     

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι αυτό; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στο 12 κεφάλαιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάστε το κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, είπα, η προτελευταία παράγραφος λέει για τη μελέτη και 

έχω πει ότι η μελέτη αυτή είναι έτοιμη, έχει συνταχθεί από την ΤΙΔΚ και 

μάλιστα η αρχιτεκτονική οφείλεται ακόμα από το Δήμο. Για να συμπληρωθεί 

αυτή η μελέτη ή να επικαιροποιηθεί χρειάζονται 6.000 ευρώ; Το επόμενο 

ερώτημα μου είναι, στην αμέσως επόμενη παράγραφο, που μιλάμε για την 

υλοποίηση του έργου, αλλά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αλλά υπάρχει και στα συνεχιζόμενα, στο κεφάλαιο 8, η 

κατασκευή του 5 X 5, τελικά θα γίνει η διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης με 

το 5 X 5 ή θα γίνει το συνεχιζόμενο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν τελείωσα κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2 λεπτά είναι οι ερωτήσεις. Τώρα δεν είναι ατέλειωτες ερωτήσεις. 

Μπορείτε, μπορούσε ο κ.Βελτανιώτης να πάει στην Τεχνική Υπηρεσία να τα 

ρωτήσει όλα αυτά κύριε συνάδελφε. Δεν είναι αυτό σημερινό, είναι παλιό. 

Κάντε, ολοκληρώστε τώρα. Πιστεύω να έχετε ένα ερώτημα ακόμα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: 3 ερωτήματα έχω ακόμα, 3 ερωτήματα έχω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα τώρα Δημήτρη, έλα, μετά ρώτα τα ιδιαιτέρως. Τώρα να 

προχωρήσει η διαδικασία, είναι τόσοι συνάδελφοι.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε κ.Πρόεδρε, οι ερώτηση που κάνω έχει 

πολιτικό περιεχόμενο. Υπάρχει πρόθεση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να μου πείτε πόσος χρόνος διατίθεται για ερωτήσεις 

στον κάθε συνάδελφο; Αυτό μπορείτε να μου το πείτε και μένα;  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μπορείτε να μου πείτε πόση ώρα μίλησα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3 λεπτά με 4. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ ήμουν ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στο έργο, στο κεφάλαιο 13, στο έργο που λέει, μελέτη για το 

έργο διαμόρφωσης κεντρικής πλατείας Αφιδνών, υπάρχει και στο κεφάλαιο 13 

των συνεχιζόμενων έργων αντίστοιχος κωδικός. Συμπληρώνεται; Δεν έφτασε; 

Γιατί μπαίνει νέος κωδικός;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Δέδε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν τελείωσα Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε είπα. Κύριε Δέδε, τα ερωτήματα σας. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν τελείωσα Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, σας είπα ευχαριστούμε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εχετε μια αδυναμία. Τόση ώρα που αντιδικούμε θα είχα 

τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε σας παρακαλώ να προχωρήσει το Συμβούλιο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τόση ώρα που αντιδικούμε θα είχαμε τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνουμε φροντιστήριο εδώ πέρα. Αν θέλετε περισσότερα.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Φροντιστήριο σας κάνω κύριε, φροντιστήριο. Δεν σας 

ενδιαφέρει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είστε σε θέση. Κύριε Δέδε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν ξέρετε να κάνετε 

μαθηματικά, αλλά τουλάχιστον Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ξέρετε να κάνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη ..     

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. Κύριε Δέδε. Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τους 

συναδέλφους έναν έναν.  

ΔΕΔΕΣ: Στα συνεχιζόμενα έργα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνετε κ.Καρίνο; Μισό λεπτό, μισό λεπτό κ.Δέδε.  

Κύριε Καρίνο, μετά. Ο συνάδελφος απευθύνει ερωτήματα τώρα εδώ πέρα. 

ΔΕΔΕΣ: Στα συνεχιζόμενα έργα, στην κατηγορία όμβρια/αποχέτευση, το έργο, 

κατασκευή αγωγού αποχέτευση ομβρίων υδάτων στους Αγ.Αποστόλους, έχετε 

μια υπολοιπόμενη δαπάνη 64.446,07. Αυτό είναι παλιό έργο το οποίο δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη και μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα, όμως υπάρχουν 

ατέλειες στο έργο και δεν ξέρω τι ακριβώς, για ποιο ακριβώς λόγο μπαίνει σαν 
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υπολοιπόμενη δαπάνη. Δεύτερον, η εκβάθυνση του λιμένος των 

Αγ.Αποστόλων, όπως επίσης και η διάνοιξη διόδου, μπούκας δηλαδή, του 

υπάρχοντος λιμένος. Η κατασκευή δύο διόδων προς την παραλία, δηλαδή 

γλίστρες και επίσης στο Χαλκούτσι μετά την .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι στις δύο πόρτες, δεν ακούγονται οι 

συνάδελφοι στις τοποθετήσεις τους. Το καταλαβαίνετε επιτέλους;  

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, είπα για το .. Τα συνεχιζόμενα εντάξει, έτσι; Λοιπόν, 

δεύτερον, έργο το οποίο δεν υπάρχει και πρέπει να μπει, είναι η εκβάθυνση 

λιμένος των Αγ.Αποστόλων, επίσης και η διάνοιξη διόδου μπούκας του 

υπάρχοντος λιμένος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, είναι έργο που αυτό δεν έχουμε αρμοδιότητα να το 

κάνουμε εμείς. Θα το κάνει το Λιμενικό Ταμείο, αν το κάνει το έργο. 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό το έργο, επειδή έκανα ερώτηση και στην ΚΕΔ και σε άλλη 

Υπηρεσία, μου είπανε ότι πρέπει να γίνει από το Δήμο, μόνο από το Δήμο. Η 

κατασκευή λιμένος ή η εκβάθυνση γίνεται από το Δήμο. Στο Δήμο 

Βουλιαγμένης, πήρα τηλέφωνο .. Ναι, πήρα τηλέφωνο στην Τεχνική Υπηρεσία, 

που επειδή είχαν κάνει και μου είπαν ότι έγινε από το Δήμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, καταγράφτηκε κ.Δέδε και θα τοποθετηθεί αν .. 

ΔΕΔΕΣ: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης η κατασκευή τουλάχιστον δύο γλίστρες στους 

Αγ.Αποστόλους λείπει και στο Χαλκούτσι, μετά τα πηγαδάκια, εκεί που υπάρχει 

κατολίσθηση, εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιο έργο και αντιστήριξη γιατί 

είναι πρώην κύρια Κοινοτική οδός και δεν υπάρχει πουθενά και αυτό το .. Το 

έργο πρέπει να μπει σαν κωδικός.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 
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 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τι συμβαίνει; Για να συζητήσουμε ήρθαμε 

εδώ πέρα όλοι;  

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν υπάρχει αναγκαιότητα μιας 

μελέτης για την κατασκευή, για την οικοδόμηση ενός Δημαρχείου, που να 

καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου; Δεν είδα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι βασικό έργο 

που πρέπει να κάνουμε και να δώσουμε προτεραιότητα. Δεν είδα και ρωτάω 

γιατί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Καρίνο. Απαντήσεις όσες είναι δυνατόν να δοθούν. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να απαντήσω εγώ για το Δημαρχείο κ.Γιαμαρέλο. Το Δημαρχείο 

είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από το 2005 από την πρώτη Δημοτική Αρχή 

που ήμουν και εγώ Δημοτικός Σύμβουλος. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε 

μελέτη αν δεν ολοκληρώσουμε το Τοπικό Ρυμοτομικό. Το Τοπικό Ρυμοτομικό, 

ξέρετε φαντάζομαι, ξέρετε τι είναι; Εχουμε υποδείξει συγκεκριμένο 

κληροτεμάχιο δίπλα στο Αγροτικό Ιατρείο επί της λεωφ. Χαλκουτσίου, στο 

οποίο χρειαζόμαστε να πάρουμε συντελεστή δόμησης κατά παρέκκλιση. Είναι 

μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2005 και ακόμη δεν έχει 

ολοκληρωθεί, δυστυχώς. Εχω κάνει απίστευτη προσπάθεια να τελειώσω γιατί 

έχουνε χαθεί κάποια χαρτιά από τη μεταφορά της Δημαρχείας στην 

Περιφέρεια, στην ΠΕΧΩ της Περιφέρειας, ευελπιστώ ότι το Γενάρη με το 

Φλεβάρη θα το λήξουνε. Εχει πάει στο ΣτΕ και έχει απορριφθεί λόγω έλλειψης 

κάποιων δικαιολογητικών της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Είναι μια διαδικασία που άμα θέλετε κατ' ιδίαν να σας την 
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εξηγήσω. Εάν δεν τελειώσει όμως το Τοπικό Ρυμοτομικό δεν μπορούμε να 

ξεκινήσουμε μελέτη.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δηλαδή κ.Ηλιάσκο, ο Δήμος Ωρωπού θα εξαρτάται από το τι 

αποφάσισε ο Δήμος Ωρωπίων εδώ και 7 χρόνια;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι αλλά .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι μόνο αυτή η θέση που θα μπορούσε να γίνει Δημαρχείο; 

Γιατί κολλάτε εκεί; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι αλλά είναι μια διαδικασία .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, ακούστε να δείτε κάτι. Είναι μια διαδικασία που 

πραγματικά εάν ξεκινήσει πάλι σήμερα, θα τελειώσει πάλι μετά από 4 ή 5 

χρόνια. Δηλαδή εάν υποδείξουμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, αλλά φοβάμαι ότι δεν έχετε εναλλακτικές λύσεις και θα 

είμαστε συνέχεια άστεγοι, για να πληρώνουμε ενοίκια και να μην μπορούμε να 

λειτουργούμε σαν Δήμος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπ' όψιν μας και τις διαδικασίες 

για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή μπορεί εύκολα 

να λέμε ότι θέλω να κάνω Δημαρχείο σ' αυτό το κτήμα αλλά εφόσον δεν έχει 

χρήσεις γης ή δεν έχει συντελεστή δόμησης, δεν έχει νόημα να κάθομαι να 

γράφω στο τεχνικό πρόγραμμα.. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Νομίζω ότι υπάρχουνε 

αρκετές θέσεις που μπορούμε αυτό το θέμα να το ξεπεράσουμε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Καμία θέση .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και έχετε κολλήσει εκεί που αποφασίσατε σαν Δήμος 

Ωρωπίων. Είμαστε Δήμος Ωρωπού, δεν είμαστε Δήμος Ωρωπίων και να φέρετε 

το θέμα να επιλέξουμε θέσεις. Δεν κολλάμε εκεί πέρα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οσον αφορά, η πρακτική που έχουμε εφαρμόσει, είναι να 

εξαιρέσουμε τις προμήθειες αλλά τις εργασίες και τις μελέτες να τις αφήσουμε 

μέσα, για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα δηλαδή, γιατί πολλές φορές 

πράγματα είναι μεταξύ έργου και εργασιών, οπότε και για μας είναι καλύτερο 

να είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν μας 

ζητάνε να κάνουμε μελέτες κλπ. Οσον αφορά αυτό που ρώτησε η κα Στεργίου 

για τα νερά, αυτά τα είχαμε γραμμένα, συνήθως δεν τα χρησιμοποιούμε, τα 

γράφουμε σαν κωδικούς να υπάρχουνε, τα είχαμε και πέρσι γραμμένα, δεν 

κάναμε κάποια χρήση αυτών των συγκεκριμένων κωδικών, των δύο για τα 

νερά και το πιο πιθανό είναι και φέτος να μη γίνει χρήση. Δηλαδή είναι κάποια 

πράγματα που τα γράφουμε ας το πούμε ως εκ περισσού. Δηλαδή νομίζω ότι 

και όταν συντάξουν προϋπολογισμό δε θα βάλουν χρηματοδοτήσεις σ' αυτά.  

 Για τα αμαξοστάσια επειδή πρέπει κάτι να κάνουμε, εγγράψαμε αυτό το 

κονδύλι για να περιφραχτεί κατ' αρχάς ο χώρος με το βενζινάδικο κοντά στο 

Δημαρχείο και να δούμε τι εργασίες μπορούμε να κάνουμε και στο κτήμα το 

μεγάλο που είναι πάνω στη Μαλακάσα, να σχηματίσουμε δηλαδή αυτά τα δύο 

αμαξοστάσια και ο Κάλαμος ας πούμε να μείνει με ένα μικρό που είναι πιο 

απομονωμένος .. και κάπως να αρχίσουμε να μαζέψουμε τα μηχανήματα και τα 

αυτοκίνητα. Δηλαδή αν δείτε είναι συνδυασμός, δηλαδή έχουμε γράψει και για 

τα και λεφτά για να γίνει, αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε σαν Δήμος να 

αναθέσουμε σε ιδιώτες να μας οργανώσουν το γραφείο κίνησης και να δούμε 

και στον προϋπολογισμό, στις προμήθειες, να μπουν συστήματα 

παρακολούθησης των καυσίμων, GPS ξέρω εγώ και αυτά τα καινούργια 

συστήματα τεχνολογίας γιατί δεν μπορούμε με άλλον τρόπο να την ελέγξουμε 

την κατάσταση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 30η 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  75 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για το;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθλητικό της Μαλακάσας. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν το ξέρω αυτό. Μου ζητήθηκε να γραφτεί, δεν το ξέρω τι 

ακριβώς είναι, δεν το ξέρω, μου ζητήθηκε να γραφτεί αυτό. Και επίσης και για 

τα θέματα του Καπανδριτίου. Ναι, μου ζητήθηκαν να γραφτούν αυτά μέσα. 

Τώρα δεν το ξέρω .. Οσον αφορά για το όμβριο των Αγ.Αποστόλων αυτό είναι 

ένα μερίδιο που πληρώνουμε εμείς αλλά απ' ότι ξέρω δεν έχουμε δώσει τίποτα 

και πέρσι και ξαναγράφεται αυτούσιο και φέτος. Δηλαδή δεν μας ήρθαν 

απαιτήσεις γι' αυτά τα 64.000. Η συνεχιζόμενη είναι ένα παλιό που το είχε 

κάνει κάποιος μελετητής, είναι σε στάδιο μου λένε ότι η μελέτη δεν κάνει αυτή 

και γι' αυτό βάλαμε εγγραφή πάλι για καινούργια μελέτη.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι σε στάδιο προμελέτης αυτό, έχει καταθέσει αυτός 4 

προτάσεις .. Ακουσε με. Εχουμε δώσει προτάσεις στο Τοπικό να επιλέξει μια 

από τις 4 και να πάμε σε οριστική μελέτη με αναλυτικό προϋπολογισμό. Αυτό 

είναι για τις Αφίδνες. Και να πω και να απαντήσω και δυό ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν ήταν αυτό, αν ήταν αυτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, από που πήρατε το λόγο τώρα; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. θα έγραφε, σύνταξη τευχών δημοπράτησης του τάδε 

έργου. Είναι ο ίδιος τίτλος και είναι συνεχιζόμενο και είναι και νέο έργο. Δεν 

υπάρχει παρατυπία εκεί;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η σύνταξη τευχών δεν είναι μελέτη. Η σύνταξη τευχών είναι 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Εδώ μιλάμε για 

σύνταξη μελέτης οριστικής. Το ίδιο πράγμα είναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν επί 

του θέματος να το δηλώσουν στο Προεδρείο.  

 Κύριε Λίτσα, θα μιλήσετε για το τεχνικό πρόγραμμα; Αλλος συνάδελφος; 

Ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Κιούσης και ο κ.Γιαμαρέλος.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν και σ' αυτά που ρώτσα απαντήσεις δεν πήρα, γιατί ίσως δεν 

υπάρχει κάποιος εδώ μέσα να ξέρει να μου απαντήσει, θέλω να πω ότι το 

τεχνικό πρόγραμμα κ.Πρόεδρε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Εσείς 

κάνατε παρατήρηση στον κ.Βελτανιώτη ότι κουράζει με τις πολλές ερωτήσεις 

και έχει χρόνο. Σας πληροφορώ ότι είναι ο μπούσουλας για να προχωρήσεις 

στη λειτουργία του Δήμου το τεχνικό πρόγραμμα. Ακουσα πολλά πράγματα τα 

οποία πραγματικά δεν έχουνε σχέση με την πραγματικότητα, βλέπω χρήματα 

να πέφτουν σε ξένες ιδιοκτησίες και όχι σε ιδιοκτησίες του Δήμου. Απορώ πως 

υπάρχει το θέμα εκπόνησης μελέτης σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο για 

ανάπλαση του χώρου λιμένα, με προϋπολογισμό 20.000, τη στιγμή που αυτό 

το έργο έχει ήδη γίνει. Μιλάτε δηλαδή για ένα έργο ότι θα κάνετε, ένα έργο 

που έχει ήδη γίνει και μάλιστα υπάρχει και προέγκριση από συγκεκριμένη 

Διεύθυνση Λιμενικών Εργων. Αυτό έχει γίνει τον Μάρτιο του '12. Δηλαδή πολύ 

προχειρότητα και θα ήθελα κάποιος να μου πει γι' αυτό το έργο κάτι και 

πραγματικά βλέπω ότι παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας για πράγματα τα οποία θα 

έπρεπε να περάσουν μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά λυπάμαι 

ότι δεν υπάρχει σύνθεση ιδεών και απόψεων.  

 Βλέπω ξαφνικά ότι θα κάνετε μελέτη ανάπλασης της πλατείας Μηλεσίου 

και .. στη θέση Πασά Μεμέτη, αυτό έχει πλάκα πολύ, και 100.000 .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Θα σας εξηγήσω. Τα ιδιαίτερα όμως αργότερα κ.Φοργιάρη γιατί 

φωνάζει ο κ.Πρόεδρος. Εντάξει. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω ότι δε συνθέτετε 

απόψεις και είναι πολύ φτωχό το πλάνο για το Δήμο αυτήν την εποχή που θα 

έπρεπε πραγματικά να κάνει τα πιο αναγκαία έργα. Είσαστε Δημοτική Αρχή που 

έργο δημοπρατημένο για πρώτη φορά στα χρονικά της Αυτοδιοίκησης έκανε 

προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Προσφυγή στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας για να μην κάνετε έργο οδοποιίας και ξαφνικά φέρνετε να φτιάξετε 

την ήδη φτιαγμένη πλατεία. Αν μη τι άλλο δε σέβεστε ούτε καν τον εαυτό σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μετά τα πανηγύρια, θα είσαστε, θα μείνετε στην ιστορία και για τα 

συντριβάνια, αλλά πραγματικά είστε κατώτεροι των περιστάσεων όταν έργο 

δημοπρατημένο, υποδομής, το στέλνετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με 

μικρότητα και με μικροψυχία, πραγματικά. Ειλικρινά, τώρα θα μιλήσουμε για 

τρίτη συνεχή χρονιά ότι δεν υπάρχει πουθενά η συνέχιση στο σχέδιο της 

Μαλακάσας, αλλά ποσώς, δεν σας αφορά, δεν υπάρχει καν για σας αυτή η 

πρώην Κοινότητα. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ένα τεχνικό 

πρόγραμμα που έχει και μαϊμού έργα. Το έργο του Λιμενικού Ταμείου είναι 

μαϊμού. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει και υπάρχει και θετική εισήγηση από 

την αρμόδια Υπηρεσία και εσείς φέρνετε, θα το ξανακάνετε. Ποιος θα το 

πληρωθεί και που θα πάνε τα λεφτά δεν ξέρω. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Φοργιάρη ήσασταν εδώ ή ήσασταν αλλού; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρει απαντήσεις ο κ.Λίτσας. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας το είπα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ρωτήστε τον κ.Δάβρη που έχει πάει στις αρμόδιες Υπηρεσίες και 

έχουνε και θετική εισήγηση, ο κ.Δάβρης. Να μην το ψηφίσετε, να μην το 

ψηφίσετε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Είναι μαϊμού κ.Φοργιάρη, είναι μαϊμού. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Δάβρης και έχω και φωτογραφία να σας δείξω .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Είχαμε πάει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και έχει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ τώρα. 

ΔΑΒΡΗΣ: .. και για το Χαλκούτσι και για τη Σκάλα Μαλακάσας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι συμπεριφορά αυτά. Παρακαλώ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Εβρισα κανένα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει ο κ.Λίτσας, πετάγεστε χωρίς λόγο.. 

ΔΑΒΡΗΣ: Δε βρίσαμε κανέναν, δεν έβρισα κανέναν κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλα .. Χαίρομαι, σας χαίρομαι κ.Βελτανιώτη, για όλα έχετε 

λύση. Κατά το δοκούν και όπως σας αρέσει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ όταν μιλάω εγώ μη λύνετε όλα τα 

θέματα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας παρακαλώ 

πραγματικά. Οταν μιλάω εγώ το κάνετε πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοβαρά μιλάτε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Σοβαρά μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας προστατέψω προσπαθώ. Μου κάνετε παρατήρηση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, δε μ' αφήνετε να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δε θέλω να διακόπτεται κανείς συνάδελφος κ.Λίτσα, κανείς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Προς τιμή του ο κ.Φοργιάρης είπε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τα προς τιμήν, μπορούσε να το πει μετά ο κ.Φοργιάρης, 

να ολοκληρώσετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων, είπε ότι είναι .. Λοιπόν και ξαναλέω, ένα έργο που ήδη 

έχει γίνει, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ο κ.Δάβρης γιατί ήταν παρών, έχω και 

φωτογραφία στην αρμόδια Υπηρεσία που έχει και προέγκριση και εμείς το 

φέρνουμε να το ξανακάνουμε. Ε, δεν είναι δυνατόν να το ψηφίσουμε. Αυτό το 

τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι δυνατόν να το ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Ηλιάσκο, σήμερα κουβεντιάζουμε την ουσία της πολιτικής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: .. του Δήμου σε σχέση με τα έργα του 2013 και δε θα πω για την 

πρόθεση σας. Θα μιλήσω ότι όντως υπάρχουνε υπαρκτές ανάγκες στο Δήμο 

από υποδομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Παραδείγματος χάρη κ.Ηλιάσκο ας 

πούμε θα μπορούσανε υπό, πρόταση μας, το έχουμε καταθέσει και στο 

προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα πέρσι, ιδίως για μια περίοδο μεγάλης 

ανεργίας να είχαμε κάποια στέκια νεολαίας για τη νεολαία μας. Να επενδυθούν 

κάποια χρήματα εκεί πέρα, όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε χίλια δύο 

πράγματα. Νηπιαγωγεία, να βοηθήσουμε τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, αν 

θέλετε κ.Ηλιάσκο να δώσουμε καινούργια, που είναι διαχρονική ανάγκη, 

καινούργιες υποδομές στον τόπο μας. Δε θέλω να μιλήσω κ.Ηλιάσκο για την 

πρόθεση σας. 60% μείωση στα κονδύλια, τα λίγα, του Δήμου φέτος, 60% 

λιγότερα και μάλιστα κ.Ηλιάσκο, με θράσος, εδώ πέρα κάποιοι είπανε που 

έχουνε ψηφίσει αυτό το πράγμα, ότι νοιάζονται για τον τόπο. Και βεβαίως μ' 

αυτά που έρχεστε, μ' αυτά που έχετε, έρχεστε εδώ πέρα να μας φέρετε ένα 

τεχνικό πρόγραμμα το οποίο τι έχει; Εχει μπαλώματα, έχει πεζοδρόμια, να 

φτιάξουμε και ένα πεζοδρόμιο και ούτω καθ' εξής.  
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 Δεν έχω να πω τίποτα για την πρόθεση την προσωπική σας την κακή ή 

όχι. Εχετε να κάνετε με πενταροδεκάρες και μ' αυτά τα χρήματα τα οποία 

έχετε, που είναι αμφίβολο ακόμα και αν αυτά τα οποία λέτε μέσα από ιδίους 

πόρους αν θα γίνουνε. Πως θα γίνουνε; Πρέπει να βγείτε στο φοροκυνήγι, να 

πάρετε από τους δημότες οτιδήποτε δεν έχει εισπραχθεί τα προηγούμενα 

χρόνια και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε βάσει της λειτουργίας του 

"Καλλικρατικού" Δήμου, για να βρείτε τους πόρους έτσι ώστε να μπορέσετε να 

προχωρήσετε αυτά τα έργα. Το λέω αυτό γιατί κ.Ηλιάσκο. Δεν είναι θέμα 

βούλησης προσωπικό. Αυτό το ρόλο καλείστε να παίξετε σήμερα και αν θέλετε, 

δεν είναι ρόλος άχαρος, είναι ρόλος δύσκολος, γιατί όσο και αν η πρόθεση σας 

λέει ότι πρέπει να βοηθήσω τον τόπο μου και σε υποδομές και όλα, σήμερα θα 

υποχρεωθείτε να κάνετε αυτά που περιέγραψα. Προφανώς οι συνάδελφοι σας 

κ.Ηλιάσκο τα έχουνε λύσει αυτά τα ζητήματα. Εντάξει.  

 Θα ήθελα, δεν θα επεκταθώ, το τεχνικό πρόγραμμα είναι αυτό που είναι, 

θα ήθελα να δω και τον προϋπολογισμό, να δω τα κονδύλια και θα 

τοποθετηθώ εξ ολοκλήρου. Από τη φύση του του ίδιου του τεχνικού 

προγράμματος θεωρούμε ότι δεν μπορεί και δεν είναι ικανό να καλύψει τις 

αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων, των δημοτών μας, και βεβαίως θα 

καταψηφίσουμε γιατί αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και το τεχνικό 

πρόγραμμα, θα είναι προϋπολογισμός ο οποίος θα είναι κομμένος και ραμμένος 

σε όλα αυτά που .. στο κονδύλιο, στην νέα αν θέλετε ουσία της διαχείρισης 

του "Καλλικρατικού" Δήμου, όπως τον έχω περιγράψει πολλές φορές εδώ πέρα. 

 Ευχαριστώ πολύ.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν θέλω να πω ότι δεν έχω, δεν πήρα τις 

απαντήσεις που έκανα κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή ρώτησα γιατί κάποια έργα 

γράφονται μαζί και δεν ξεχωρίζονται, δεν μου απάντησε ο κ.Καρίνος, ούτε ο 

κ.Ηλιάσκος, επίσης ρώτησα για τον ΟΣΚ, για τις μελέτες για τα σχολεία, πάλι 

δεν πήρα απάντηση, και βέβαια αυτό με τους ιδίους πόρους αν υπάρχει ένα 

συνολικό ποσόν να μπορούσαμε να το κωδικοποιήσουμε. Εν πάση περιπτώσει 

να κάνω μια παρατήρηση. Πως φτιάχνεται το τεχνικό πρόγραμμα κατ' αρχήν. 

Υπάρχει η υποχρέωση να γίνει διαβούλευση, αυτή η διαβούλευση ουσιαστικά 

δεν έγινε. Εγινε μια κλήση για διαβούλευση μέσα από την ιστοσελίδα και απ' 

ότι γνωρίζω πήραν τηλέφωνο στα μέλη, τα οποία μέλη προφανώς δεν έχουν 

καταλάβει τι σημαίνει διαβούλευση και αυτό είναι το πρόβλημα, της σύστασης 

της Επιτροπής Διαβούλευσης εξ αρχής, γιατί κανείς δεν, όταν κάναμε τις 

προτάσεις εδώ και είπαμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουνε φορείς και όχι 

μεμονωμένα άτομα, έτσι όπως τα ορίσατε, στην πράξη αποδείχτηκε ότι ήτανε 

σωστό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που βάλατε, οι πιο πολλοί ήτανε διορισμένοι 

αυτοί που μπήκανε και ένα μέρος ήτανε εκλεγμένοι, μάλλον με κλήρωση, όχι 

εκλεγμένοι, προφανώς δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται και δε συμμετέχουν.  

 Αρα λοιπόν η Επιτροπή Διαβούλευσης ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει 

λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Αν κάτι στον "Καλλικρατικό" Νόμο ήταν θετικό 

που ήταν αυτή η Επιτροπή Διαβούλευσης των κατοίκων για να αποφασίσουν 

για τα διάφορα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα, δεν έχει 

λειτουργήσει και είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής γιατί δεν το έχει κυνηγήσει 

και δεν έχει δει τη σοβαρότητα. Αν γινότανε πραγματικά μια σοβαρή 

προετοιμασία και σοβαρή συζήτηση μ' αυτόν τον κόσμο που συμμετέχει, θα 

μπορούσε να γίνει και θα μπορούσε να ήτανε και διευρυμένη με φορείς, με 

συλλόγους, με Τοπικά Συμβούλια, κάποια στιγμή δηλαδή να υπάρχουν όλοι 

μαζί και να αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου.  
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 Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα, σαφώς 

τα περισσότερα έργα γίνονται από ιδίους πόρους, πέρα από αυτά που είναι ήδη 

ενταγμένα. Αυτοί οι ίδιοι πόροι είμαστε σίγουροι ότι θα τα μαζέψουμε; Σαφώς 

και δε θα γίνει και βέβαια ούτε και τα έργα αυτά είναι, είναι πολύ λίγα σε σχέση 

με τις ανάγκες που υπάρχουν. Σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα και ούτε και αυτά 

τα έργα θα γίνουν. Εκτός όμως αυτών των έργων που έχετε βάλει και 

φαντάζομαι με το σκεκπτικό να βάλουμε και από τη Μαλακάσα, να βάλουμε και 

από τον Αυλώνα, να βάλουμε και από εδώ, να βάλουμε και από εκεί, έχει 

δημιουργηθεί ένα τεχνικό πρόγραμμα αλλοπρόσαλλο. Δηλαδή, ξηλώνετε τις 

πλατείες και τις ξαναφτιάχνετε. Στο Μήλεσι τι έχει η πλατεία και την 

ξαναφτιάχνετε ας πούμε; Ενώ για παράδειγμα στον Αυλώνα δεν βάζετε ένα 

τέτοιο έργο, που εκεί υπάρχει ανάγκη να γίνει. Λέτε, η πεζογέφυρα στον 

Αυλώνα. Η πεζογέφυρα του ΟΣΕ είναι υποχρέωση του ΟΣΕ να τη φτιάξει. Ο 

χώρος εκεί ανήκει στον ΟΣΕ. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό μπήκε αυτό το έργο 

μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Το ξέρω γιατί τουλάχιστον είχαμε κάνει κάποιες 

σαν Νομαρχία κάποιες παρεμβάσεις τότε, γιατί πραγματικά υπάρχει ανάγκη να 

γίνει μια καινούργια πεζογέφυρα. Αυτή που υπάρχει είναι επικίνδυνη, αλλά δεν 

είναι δουλειά του Δήμου, είναι του ΟΣΕ υποχρέωση να γίνει αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχουν κάποια έργα τα οποία τα έχετε φορτώσει. Δηλαδή η 

Γεννηματά τώρα, η νησίδα της Γεννηματά 70.000, του Μηλεσίου 100.000 για 

μια πλατεία ήδη φτιαγμένη και επανειλημμένα επειδή στη διαβούλευση μεταξύ 

των 3 ανθρώπων, γιατί 3 ήτανε στη διαβούλευση, στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης, 3, μόνο 3, και 2 αρχηγοί παρατάξεων, ο κ.Γιασημάκης και εγώ. 

Λοιπόν και έκανα την πρόταση και το ξαναλέω και ο κ.Ηλιάσκος με το σκεπτικό 

το δικό του το απορρίπτει, εγώ θα το ξαναβάλω κ.Ηλιάσκο και αν θέλετε, να το 

εντάξετε στο πρόγραμμα, να δημιουργηθεί μια πλατεία, ένας χώρος 
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κοινόχρηστος, στο νότιο τμήμα του οικισμού των Νέων Παλατίων, ένας 

οικισμός, μια ολόκληρη περιοχή, που δεν έχει ένα κοινόχρηστο χώρο, όπου τα 

πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα και οι δρόμοι είναι 4 μέτρα .. 

........: Ελα κ.Νικολάου, ακόμα θα την ακούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

........: Πες όχι να τελειώνουμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. και δεν περνάει ούτε βυτιοφόρο, ούτε βυτιοφόρο, ούτε τα 

απορριμματοφόρα. 

........: Πες όχι να τελειώνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, ολοκληρώστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ζήτησα λοιπόν να ενταχθεί η αγορά ενός οικοπέδου που πωλείται 

γιατί δε θα πάμε να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε, κλείστε μ' αυτό, σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. επί της οδού Σμύρνης και Μέντσια, για να δημιουργηθεί 

κοινόχρηστος χώρος, να γίνει διαπλάτυνση του δρόμου για να περνάνε τα 

φορτηγά και τα βυτιοφόρα και να γίνει κοινόχρηστος χώρος, για να μπορέσει 

να ανασάνει αυτή η περιοχή. Μιλάμε για ένα κόστος 150.000. Αν είναι δυνατόν 

που δεν έχουμε δυνατότητα να το εντάξουμε. Εγώ προτείνω να το εντάξουμε 

και κ.Φοργιάρη θέλω να το ψηφίσετε και να το υποστηρίξετε. Αυτό, το ξέρετε 

αυτό που λέω. 

 Λοιπόν, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μη μου πείτε σε λίγο πάλι ότι λείπει ο 

Δήμαρχος και δεν πρέπει να τοποθετηθώ γιατί εδώ μιλάμε για το δεύτερο 

τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει υλοποίηση ούτε 0,5%, δεν είναι δηλαδή 

ούτε καν έκθεση ιδεών. Δεν έχει υλοποίηση ούτε 0,5% και το νέο πρόγραμμα 

και βέβαια γι' αυτό την ευθύνη την έχει ο Δήμαρχος γιατί έχουμε την αρχή του 

ενός ανδρός. Ετσι διοικείται ο Δήμος και σε αυτό έρχεται σαν κερασάκι να 

προστεθεί στην τούρτα τα προεκλογικά γραμμάτια, οι συμφωνίες της δεύτερης 

Κυριακής. Και λέω για παράδειγμα το έργο, μελέτη και κατασκευή κόμβου 

έμπροσθεν καταστημάτων Καπανδριτίου. Τι σημαίνει αυτό; Εχει αρμοδιότητα ο 

Δήμος να κάνει έργο σε ξένη περιουσία, στο χώρο αυτό που είναι αρμοδιότητα 

του ΠΕΧΩΔΕ; Γιατί ό,τι έχει φτιαχτεί εκεί πέρα, με .. 8 χρόνων, φτιάχτηκε από 

το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μετά κ.Φοργιάρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αλλά είναι προεκλογικό γραμμάτιο. Επίσης αναφέρω, 

αναφέρω.. Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, μη διακόπτετε τους ομιλητές.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επίσης μιλάμε για λιτότητα και για δύσκολους καιρούς. 

Υπάρχει μια πλατεία 150 τετρ. στο Πολυδένδρι, ο αείμνηστος ο Θανάσης ο 

Μπαλής .. συντριβάνι, ο προηγούμενος Πρόεδρος, ο ..,  μετέφερε το 

συντριβάνι, το έκανε πλακόστρωτο και έβαλε και δύο παγκάκια, και τώρα πάλι 

θα την ξαναναπλάσουμε. Τι θα την κάνουμε; Ε τα 25.000 αυτά να τα ρίξουμε 

κάπου αλλού. Και ένα άλλο θέμα. Επανειλημμένα φώναξα σ' αυτήν την 

αίθουσα για το έργο, ανακατασκευές σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

δημοπρατημένο έργο που η σημερινή Αρχή δεν υπόγραψε σύμβαση, δεν το 
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συμβασιοποίησε και το βλέπω ακόμα στα συνεχιζόμενα. Εάν νομίζετε ότι αυτή 

είναι η λειτουργία του Δήμου, τι να πω εγώ. Εάν πάτε σε ένα Δημοτικό 

Διαμέρισμα και δείτε 1 τετραγωνικό άσφαλτο να έπεσε πέρσι, υπήρχε λόγος να 

ψηφίσουμε και φέτος το τεχνικό πρόγραμμα. Στο καπανδρίτι εγώ δεν είδα 1 

τ.μ. άσφαλτο, που είναι το πιο εύκολο έργο να γίνει. Τότε γιατί  .. ; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε χρειαζότανε κ.Αντιδήμαρχε; Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε θα κυκλοφορείτε στους δρόμους φαίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχω ένα ηθικό δίλημμα. Θέλω να σας τα χώσω 

αλλά ο κ.Χασιώτης προηγουμένως πολύ σας χάϊδεψε. Εγώ θέλω να σας πω ότι 

αυτό το τεχνικό πρόγραμμα που πήρα να διαβάσω, το θεωρώ πρόχειρη 

δουλειά. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη αλλά τη βασική ευθύνη νομίζω 

κ.Αντιδήμαρχε πρέπει να την έχετε εσείς. Είναι μια πρόχειρη δουλειά, που 

αναγράφει μερικά νουμεράκια, όπου έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Εχετε 

βάλει αυτά τα νούμερα, καλά, δε μιλάμε για τα προηγούμενα τεχνικά 

προγράμματα που μιλούσαμε για φαντασία κλπ., έχω να πω κανένα δύο 

παραδείγματα, ειδικά εκεί που λέει, πλατείες και εξωραϊσμοί, και είναι για γέλια 

κατά τη γνώμη μου να δώσουμε 100.000 για την πλατεία Μηλεσίου και τη 

θέση Πασά Μεμέτη, όταν θα κινδυνεύουμε να μην έχουμε να δώσουμε, από 

ιδίους πόρους εννοώ, έτσι; να μην έχουμε να δώσουμε τις χρηματοδοτήσεις ή 

για να κάνουμε διαμόρφωση στην πλατεία Δαβάκη, να δώσουμε 200.000, όταν 

δεν είναι εδώ ο Πρόεδρος των Νέων Παλατίων, έκανε μια πολύ καλή 

διαμόρφωση τσάμπα. Απ' ότι λέει ο ίδιος και απ' ότι είδα εγώ στην Οικονομική 

Επιτροπή. Χρεώθηκαν πάρα πολύ λίγα χρήματα και μάλλον από τις πάγιες.  
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 Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω, το θεατράκι συνάδελφε Πρόεδρε, 

του Νομικού Προσώπου, πρέπει να μείνει λίγο πίσω γιατί φανταστείτε να μην 

έχουμε τις περιβόητες μισθοδοσίες. Επίσης άκουσα από τον κ.Καρίνο το 

ανέκδοτο του Δήμου. Κύριε Καρίνο, δεν ξέρω αν είστε εδώ, το ανέκδοτο του 

Δήμου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Να σας πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, αφήστε να ολοκληρώσει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το ανέκδοτο του Δήμου είναι, πως το λέμε, γραφείο κίνησης. Σαν 

νέος Δημοτικός Σύμβουλος στο 2ο, 3ο μήνα, προσφέρθηκα στο Δήμαρχο να 

δώσω τα φώτα μου γιατί ξέρω πολύ καλά από γραφείο κίνησης, λόγω της 

δουλειάς μου, ακούω ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα σαν γραφείο κίνησης, 

γραφείο κίνησης δε γίνεται όμως .. Δε θα γίνει κ.Φοργιάρη, δε θα γίνει γιατί το 

γραφείο κίνησης θα βάλει και κάποια θέματα. Το πως κυκλοφορούν κάποια 

αυτοκίνητα, το που κυκλοφορούν, το πότε κυκλοφορούν, το πόσα λεφτά 

πληρώνουμε γι' αυτά τα αυτοκίνητα, που πηγαίνουν τόσα πετρέλαια, που 

υπάρχουν, θα τα δούμε στον προϋπολογισμό .. Σπέκουλα δεν έχω κάνει ποτέ 

στη ζωή μου κ.Φοργιάρη, να έχετε υπ' όψη σας. Αρα Βαγγέλη, θεωρώ ότι το 

τεχνικό πρόγραμμα που φέρατε, σέβομαι όπως και ο Μιχάλης ότι υπάρχουν 

πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και φυσικά θα πρέπει να δώσετε άλλες 

προτεραιότητες αλλά το τεχνικό πρόγραμμα με λίγο νοικοκυριό, αυτή είναι η 

δικιά μου τέτοιο, ότι ο Δήμος θέλει νοικοκυριό, εγώ κύριε εδώ δεν ήρθα να 

κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως έλεγε ο Σύμβουλος σας, 

δομική αντιπολίτευση, που δεν ξέρω τι σημαίνει, εγώ ήρθα εδώ .. Ο Σύμβουλος 

σας ο κ.Γραμμένος. Ετσι μου είχε απαντήσει σαν νέο Δημοτικό Σύμβουλο.  
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 Εγώ δεν κάνω δομική, εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω τον τόπο και εδώ 

πρέπει να είμαστε όλοι για να βοηθήσουμε τον τόπο, για να πούμε τι πρέπει να 

γίνει, με τα πολύ λίγα που ξέρω περί των δημοτικών, αλλά με τα πολλά που 

ξέρω ας πούμε για τη δουλειά μου. Εγώ δεν είμαι παντώς επιστητού. Δεν ξέρω 

πολλά από τεχνικά έργα. Ξέρω όμως τι σημαίνει γραφείο κίνησης και ξέρω τι 

βελτίωση θα έχει το γραφείο κίνησης σε όλα αυτά που σημαίνουν για να 

βοηθηθούν και τα τεχνικά έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα περίμενα το τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου να συνέθετε απόψεις, όπως ακούστηκε από κάποιον συνάδελφο, 

δυστυχώς είναι ένα πρόγραμμα που κάποιοι το συνέταξαν, το χαρακτηρίζει 

προχειρότητα, το χαρακτηρίζει η ανακρίβεια. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Λέει 

εδώ πέρα για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5 χ 5 στη θέση .., στο 

Μαρκόπουλο. Αυτό το έργο έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν το βλέπω σαν 

νέο έργο. Εν πάση περιπτώσει, θλίβομαι ιδιαίτερα διότι τα χρήματα του πολίτη 

κατασπαταλούνται σε ανούσια έργα και δε γίνονται σοβαρά έργα που έχει 

ανάγκη ο Δήμος, όπως είναι το Δημαρχείο. Δε θα πω τίποτε άλλο, 

προχειρότητα και μόνο προχειρότητα και αλαζονεία. Δεν ακούτε τους άλλους, 

δεν παίρνετε άλλες γνώμες. Ο,τι σας ανεβοκατέβει, το φέρνετε εδώ πέρα να το 

ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να απαντήσω και σε 

κάποιες απαντήσεις, σε κάποιες ερωτήσεις που τεθήκανε και στην αρχή που το 
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ξέχασα όντως. Λοιπόν, κατ' αρχήν να απαντήσω στο Θωμά το Ρούσση για την 

κύρωση των κοινοχρήστων χώρων. Είναι μια καινούργια, είναι μια διοικητική 

πράξη την οποία την έχουνε ζητήσει οι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ η οποία 

πιθανότητα θα οριοθετήσει τους οικισμούς που στερούνται πολεοδόμησης. Δεν 

μιλάμε για τους οικισμούς προ του '23, ούτε για τους οικισμούς 

αναγνωρισμένους κάτω των 2.000 κατοίκων, είναι κάτι .. Οχι, όχι, ακριβώς έτσι 

είναι, όπως προβλέπεται σε έναν Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το '11 και 

πραγματικά τον έμαθα και εγώ το καλοκαίρι. Είμαστε σε συνεργασία με την 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ για να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια των 

Συλλόγων και θα το δούμε και στην πορεία αυτό. 

 Οσον αφορά, όσον αφορά το θέμα του ΟΣΚ κα Στεργίου, δεν υπάρχει 

πλέον ΟΣΚ και αν θα βλέπατε και από τον "Καλλικράτη", η αρμοδιότητα 

κατασκευής σχολικών κτιρίων, σχολικών μονάδων είναι πλέον δικιά μας, 

άσχετα αν κανένας Δήμος μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα 

σχολείο. Μόνο .. Βεβαίως. Η αρμοδιότητα, όταν μιλάμε είναι και η μελέτη, είναι 

και το τοπικό ρυμοτομικό, το οικόπεδο και η μελέτη και η κατασκευή και όλα. 

Εμείς έχουμε τη δυνατότητα πλέον, αφού ξεκαθαρίσαμε το θέμα του τοπικού 

ρυμοτομικού των Αφιδνών που χρόνιζε 9 χρόνια, να πάμε σε νέο γήπεδο, σε 

νέο οικόπεδο, στο οποίο πήραμε και καταλληλότητα από την αρμόδια επιτροπή 

και πλέον το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συντάξουμε εμείς τη μελέτη 

η οποία δε θα κοστίσει φαντάζομαι 100.000, θα δημοπρατηθεί, δεν ξέρω που 

θα πάει, και από εκεί και πέρα να ψάξουμε χρηματοδότηση για να 

κατασκευάσουμε το σχολείο.  

 Οσον αφορά τώρα για τους κοινόχρηστους χώρους, Αννα, είναι κάτι που 

το είπαμε στη διαβούλευση, δε θέλω να το ξαναθίξω, κοινόχρηστοι χώροι είναι 

πολλοί που θα μπορούσαν να έχουνε απολλοτριωθεί και τις προτεραιότητες δεν 

μπορεί να τις βάζει ο ένας ή ο άλλος και είναι μια δαπάνη μεγάλη για μας η 
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οποία είναι και δύσκολη στο θέμα και της αγοράς και της απαλλοτρίωσης, όχι 

ότι δεν είναι προτεραιότητες. Αλλά προτεραιότητες σε χώρους κοινόχρηστους 

που υπάρχουνε, δηλαδή υπάρχουνε ανάγκες στον Κάλαμο, στους 

Αγ.Αποστόλους, στα Κιούρκα, στη Σκάλα Ωρωπού, στη Σμύρνης ενδεχομένως 

και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια 

τέτοια διαδικασία, η οποία δεν ξέρουμε και πόσο θα μας πάρει και πόσο θα μας 

κοστίσει και θέλω να το σταματήσω εκεί, να μην το συνεχίσω αυτή την 

κουβέντα, επειδή το συζητήσαμε και στη διαβούλευση. Οσον αφορά τη 

διαβούλευση όμως, τη λειτουργία της διαβούλευσης, δεν είμαστε εμείς 

υπεύθυνοι για τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης. Υπεύθυνος είναι ο 

"Καλλικράτης" και έτσι οριστήκανε από την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το αν θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε τη σύσταση αυτής της Επιτροπής και να 

βάλουμε φορείς, θα πρέπει να το πούμε στο νομοθέτη, αυτόν που συνέταξε 

τον "Καλλικράτη". Δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλωστε όσοι 

έχουνε παραβρεθεί στη διαβούλευση, που είναι λίγοι αυτοί, έστω και φορείς, 

έστω και σύλλογοι, δεν τους έχει στερήσει κανείς το δικαίωμα να πούνε τις 

απόψεις τους ή να καταθέσουνε τις προτάσεις τους. Δυστυχώς και είναι 

λυπηρό και για μας, η Διαβούλευση, η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει 

λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει, αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι μας αυτήν τη 

στιγμή να το ελέγξουμε, ούτε να πάμε παραπέρα και θέλω να το σταματήσω 

εκεί.  

 Οσον αφορά την κατολίσθηση στους εφέδρους αξιωματικούς, είναι μια 

ιστορία από το 2004 η οποία είναι πραγματικά μια πάρα πολύ επικίνδυνη 

ιστορία. Την περασμένη βδομάδα ήμουνα στην Περιφέρεια και μίλησα με την .. 

και με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, να συντάξουμε 

εμείς τη μελέτη για να δούμε τελικά τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αυτός ο 

δρόμος είναι δικός μας, δεν είναι επαρχιακός, είναι δημοτικός δρόμος. Για την .. 

Αξιωματικών στο Χαλκούτσι, που είπες Κώστα. Στον Δημήτρη τον Κιούση 
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ήθελα να πω δύο πραγματάκια για το θέμα των προϋπολογισμών στα τεχνικά 

προγράμματα. Πέρα από τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς που τις 

περισσότερες φορές αυτοί έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 

ψηφιστούνε, είναι πραγματικά ενδεικτικοί, το λέει και η λέξη. Δηλαδή ο 

καθρέφτης του τεχνικού προγράμματος είναι ο προϋπολογισμός. Απ' αυτά τα 

έργα, ποια έργα θα ενταχθούν και θα κωδικοποιηθούν στον προϋπολογισμό, θα 

το δούμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί το τεχνικό πρόγραμμα, δε θέλω να το πω, εν 

πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά μια πρόχειρη εκτίμηση ενός έργου. Εμείς το 

βάζουμε σαν τίτλο. Αλλωστε οποιαδήποτε ώρα και στιμή μπορούμε να πάμε σε 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και να πάμε σε 10, σε 10 

τροποποιήσεις, από τη στιγμή που θα έχουμε τελικούς προϋπολογισμούς με 

αναλυτικές μετρήσεις και θα πάμε σ' αυτό το έργο. Δηλαδή το να λέμε είναι μια 

πρόχειρη δουλειά γιατί βάλατε 100.000 και δε βάλατε 180 ή βάλατε, δε βάλατε 

50, είναι ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός. Είναι συγκεκριμένα τα έργα που 

έχουνε μέσα ποσό ακριβές, το οποίο προβλέπεται από μια μελέτη. Δεν έχουμε 

τη δυνατότητα να έχουμε σε όλους αυτούς τους τίτλους μελέτες. Είναι λογικό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα όμως, το θέμα, το 

θέμα της προχειρότητας..  Οχι κάνεις λάθος Δημήτρη, είσαι πολύ λάθος σ' 

αυτό, έχει γίνει φασαρία και παλιότερα σε Δημοτικά Συμβούλια, από έμπειρους 

Αυτοδιοικητικούς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που είδανε σε ένα τεχνικό 

πρόγραμμα, κατασκευή τάδε, 100.000 και τελικά ο προϋπολογισμός προέβλεπε 

40, ο πραγματικός προϋπολογισμός. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή γι' αυτό το 

πράγμα να διαφωνούμε. Ετσι; Και από εκεί και πέρα για το γραφείο κίνησης 

εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι, το γραφείο κίνησης είναι σκοπός μας και 

πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να τελειώσουμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, σας παρακαλώ τώρα. Θα του υποδείξετε εσείς πως 

θα απαντήσει τώρα; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ασε να απαντήσω εγώ όπως θέλω ρε Δημήτρη. Τώρα απαντάω

   σωστά, το σωστά και το λάθος είναι υποκειμενικό. Μιχάλη, τελειώσαμε 

το Νηπιαγωγείο στο Καπανδρίτι. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να 

τελειώσουμε όλα τα σχολεία και να το είχαμε βάλει σε πρώτη μας 

προτεραιότητα. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να έχουμε και χωράφια και 

τοπικά ρυμοτομικά και μελέτες. Είναι δύσκολο. Τι να κάνουμε; Θα τελειώσω με 

τον κ.Λίτσα για το θέμα της ανάπλασης του χώρου λιμένα και θα σου πω φίλε 

Κώστα, ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και δυστυχώς δεν υπάρχει 

μελέτη για το Λιμενικό Ταμείο, υπάρχει μια χωροταξική μελέτη, η οποία έχει 

μια αποτύπωση του υπάρχοντος χώρου, η οποία δείχνει μόνο τι συμβαίνει και 

προτείνει για το τι πρέπει να γίνει. Οριστική μελέτη δεν υπάρχει, οριστική 

μελέτη με αναλυτικό προϋπολογισμό. Υπάρχει μια, ξαναλέω πάλι, υπάρχει μια 

χωροταξική αποτύπωση στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα, χωροταξική 

αποτύπωση, χωροταξική, ξαναλέω, γιατί την έχω δει και την έχει υπογράψει 

και η Τεχνική Υπηρεσία.  

 Και όσον αφορά το Γ.Π.Σ. της Μαλακάσας δεν το έχουμε καθυστερήσει 

εμείς, το ξεκίνησε ο Μανίκας το 1998 και μέχρι το 2010 που φύγατε δεν 

καταφέρατε να το τελειώσετε και το 2009 εσείς λύσατε τη σύμβαση με τον 

Γιαβάσογλου, δεν την λύσαμε εμείς. Θα μπορούσατε να το έχετε τελειώσει, δε 

δικαιολογείστε να μιλάτε ότι καταστρέφουμε το Γ.Π.Σ. της Μαλακάσας ή δε 

θέλουμε να το τελειώσουμε. Αύριο πάω στο Δασαρχείο για να ξαναδώσω τους 

τελευταίους χάρτες και να τελειώσω με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ ο οποίος επί 

2 χρόνια δε λειτουργεί για τα Γ.Π.Σ. Τι λόγια είναι αυτά; Τι είναι αυτά που λέμε 

τώρα; Δεν καταλαβαίνω. Ενα Γ.Π.Σ., το μοναδικό Γ.Π.Σ. στον Ωρωπό, στην 

Βορειο-Ανατολική Αττική από το 1998, που δεν έχει τελειώσει. Από το 1998, 
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από την εποχή του Μανίκα και μου λέτε εμένα για καθυστερήσεις στο Γ.Π.Σ. 

της Μαλακάσας; Είναι δυνατόν; Και όταν λύσατε και τη σύμβαση με το 

μελετητή το 2009; Για ποιο λόγο; Δεν κατάλαβε κανένας. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι Πρόεδρε, αλλά έχω το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να 

μιλάω τώρα. Θα με κόψεις .. ;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχουμε δευτερολογίες από τους συναδέλφους; Κύριε 

Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, σας παρακαλώ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα για το έργο αυτό το 5 χ 5 να μας πει ο κ.Ηλιάσκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζει το θέμα ο κ.Ηλιάσκος. Αν το ξέρει ο 

Αντιδήμαρχος, να ενημερώσει. 

 Κύριε Λίτσα. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό το έργο θα κατασκευαστεί; Α, έχει, ναι .. Εδώ είναι .. Και 

γιατί το βάλατε στο πρόγραμμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καρίνο.  

 Κύριε Λίτσα.          

ΛΙΤΣΑΣ: Το σχέδιο οργάνωσης του λιμένος ήτανε το τελικό σχέδιο 

οργάνωσης. Κύριε Αντιδήμαρχε, κ.Αντιδήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε, το σχέδιο 

οργάνωσης ήτανε το τελικό σχέδιο οργάνωσης.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, το σχέδιο οργάνωσης είπαμε. Τι Γ.Π.Σ.; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχεδιασμός είναι, εντάξει, δεν είναι εκεί το θέμα. Συνεχίστε 

κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σχέδιο οργάνωσης λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, ότι ξέρω καλύτερα από σας 

είναι για το Γενικό Πολεοδομικό της Μαλακάσας. Σας πληροφορώ, τα τελευταία 

2 χρόνια δεν πήγατε ούτε τους χάρτες μέχρι το Δασαρχείο, τα τελευταία 2 

χρόνια. Σας πληροφορώ δεν είχατε βάλει 1 ευρώ στον προϋπολογισμό για να 

ξεκινήσετε νέα διαδικασία, γιατί πρέπει να ξεκινήσει .. Κύριε Ηλιάσκο, είναι 

προς τιμή μου ότι έλυσα την παλιά, κ.Ηλιάσκο, είναι προς τιμή του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Μαλακάσας ότι έλυσε την παλιά, γιατί χαρίστηκαν χρήματα 

προς το ταμείο της Κοινότητας Μαλακάσας. Οι επιβλέποντες θα παίρνανε 

χρήματα, αυτοί που το εκτελούσανε θα παίρνανε χρήματα τα οποία 

χαρίστηκαν, οι μελετητές, τα χάρισαν, τα έκαναν δωρεά. Απαλλάχτηκε η 

Μαλακάσα και οι πολίτες της από ένα μεγάλο ποσό το οποίο δεν θα έκανε 

τίποτα γιατί είχε τελειώσει. Περιμέναμε τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ της ΑΘΗΝΑΣ να το 

περάσει. Να πάρετε τους χάρτες από το Δασαρχείο και να πάνε στον 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ της ΑΘΗΝΑΣ να περάσει. Αυτό το πράγμα 2 χρόνια σας έπεσε 

βαρύ. Το '98 ήτανε ο κ.Μανίκας και δημοπράτησε, το '99 ανέλαβα εγώ και 

φτάσαμε το σχέδιο της Μαλακάσας μετά του Μαρκοπούλου να ήτανε πρώτο 

στην περιοχή, πρώτο στην περιοχή σε εξέλιξη, σε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό 

που κερδίσαμε λοιπόν είναι να μην πληρωθούνε χρήματα.  

 Τέλος πάντων, βλέπω δεν ενδιαφέρει κάποιους. Για το έργο της βρύσης 

.. σας πληροφορώ ότι ήτανε άστοχο τελείως εκ μέρους της δικής μας 

διοίκησης, γιατί ήτανε δίπλα στη χωματερή και από έλεγχο που κάναμε δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε, οπότε δεν το κάναμε αυτό το έργο, δεν το κάναμε 

εμείς οι ίδιοι αυτό το έργο, το είχαμε για 6.600 να το κάνουμε και δεν το 

κάναμε, 6.000 ευρώ στοίχιζε και δεν το κάναμε. Την πλατεία στο Μήλεσι μην 
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την πειράζετε, είναι μια χαρά, αλλά βλέπω τελικά και για να μην σας κουράσω 

άλλο, ότι η Δημοτική Αρχή άφησε τα πανηγύρια και έχει πιάσει τα συντριβάνια.  

 Συγχαρητήρια, καλά το πάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Κύριε Χασιώτη. Κύριε Φοργιάρη, θα αφήσετε τη διαδικασία να 

προχωρήσει; Διαμαρτύρεστε μετά. 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, κ.Αντιδήμαρχε, εμείς δε σας ρίχνουμε μομφή 

ούτε για ανοργανωσιά, ούτε για τσαπατσουλιά στη σύνταξη του τεχνικού 

προγράμματος. Αυτά τα όπλα είχατε, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα μας φέρατε 

σήμερα και είπατε και μια πολύ μεγάλη αλήθεια όταν τοποθετηθήκατε στην 

πρώτη φορά απαντώντας στους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι πλέον οτιδήποτε 

έχει σχέση με τα σχολειά, με την υποδομή γενικότερα του τόπου, του Δήμου 

και σε όλους του Δήμους της Ελλάδος, θα έρχεται πλέον στην αρμοδιότητα 

του Δήμου και ο Δήμος θα είναι και τεχνικά αλλά και οικονομικά υπεύθυνος για 

την υλοποίηση υποδομών. Βλέπετε ότι τα χρήματα τα οποία θα έχει ο Δήμος 

από εδώ και πέρα δε θα φτάνουνε ούτε για τα πεζοδρόμια και όμως θα είστε 

υποχρεωμένοι από εδώ και πέρα να λύνετε τέτοιου είδους ανάγκες. Δε σας 

μέμφομαι για τσαπατσουλιά, ο κ.Δήμαρχος από τον Ιούνιο και μετά, βδομάδα 

παρά βδομάδα στο γραφείο του κ.Υφυπουργού ήτανε και των Υπουργών, το 

γνωρίζουμε, μέχρι τελευταία, όπου κουβεντιάζανε το πως θα διαχειριστούνε τη 

νέα κατάσταση και όχι το πως θα διεκδικήσουνε από τη κεντρική διοίκηση, την 

πολιτεία, χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες, κάθε Δήμος για τις δικές του 

τέλος πάντων. 

 Δεν είναι ζήτημα, δεν είναι για μας ζήτημα αν θα γίνει, θα γίνει και το 

πεζοδρόμιο, θα γίνει και ο ασφαλτόδρομος, αλλά δεν είναι του σημαντικό και 
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το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι ότι από εδώ και πέρα κάθε πρόγραμμα, 

κάθε έργο που θα έρχεται στο τεχνικό πρόγραμμα θα το πληρώνει ο δημότης 

και βεβαίως και με φόρους θα πάει στα προηγούμενα έτη και με οτιδήποτε θα 

βγει από εδώ και πέρα  εν σχέση με τις νέες εργολαβίες που θα δίνει ο Δήμος 

και τα έργα που θα έρχονται και θα προϋπολογίζονται και ούτω καθεξή. Και 

όπως το είπατε και ολοκληρώνω μ' αυτό, ευχολόγιο είναι σήμερα ο 

προϋπολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα θα αλλάξει, είναι δεδομένο ότι θα 

αλλάξει γιατί δεν ξέρετε αν θα έχετε να εξασφαλίσετε τους πόρους, που δεν το 

γνωρίζετε σήμερα και βεβαίως θα είμαστε εδώ πέρα και τον επόμενο χρόνο να 

κουβεντιάζουμε γι' αυτά που γίνονται και γι' αυτά που δε θα γίνουνε και χωρίς 

και το ξαναλέω, δεν θέλω να σας ρίξω προσωπική μομφή, δεν υπάρχει 

προσωπικό σ' αυτό, πολιτική ακολουθείτε και πολιτική εφαρμόζετε και εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Κυρία Στεργίου, θα δευτερολογήσετε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, απλώς θέλω να πω ότι δεν μου απαντήθηκε αυτό που 

ρώτησα για το θέμα, για την πεζογέφυρα στον Αυλώνα, που επιμένω ότι είναι 

έργο του ΟΣΚ, του ΟΣΕ, γιατί τις γέφυρες στους σταθμούς τις κάνει ο ΟΣΕ, 

δεν τις κάνουν οι Δήμοι. Δεν με παρακολουθείτε, εντάξει. Πολύ σας ενδιαφέρει. 

Λοιπόν, οι πεζογέφυρες, οι πεζογέφυρες στους σταθμούς είναι έργα του ΟΣΕ. 

Γιατί το βάζουμε ότι θα το κάνουμε εμείς. Δεν μου απαντήσατε. Ενα. 

Δεύτερον, μια πρόταση σας κάναμε σαν αντιπολίτευση, σας έκανα σαν 

αντιπολίτευση. Αυτό που είπα για την αγορά του οικοπέδου. Δε μιλάμε για 

απαλλοτρίωση, επιμένετε ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή όταν λέτε αγορά, αγορά 

οικοπέδων, αγροτεμαχίων για να φτιάξουμε το Βιολογικό είναι πιο εύκολο από 

το να πούμε αγορά οικοπέδου για να φτιαχτεί ένας κοινόχρηστος χώρος; Δεν 

το καταλαβαίνω. Που είναι η δυσκολία, που λέτε ότι είναι δυσκολία; Και εν 

πάση περιπτώσει πρέπει κάποτε κάποια στιγμή να γραφτεί για να ξεκινήσει. 

Αρα είναι θέμα αναγκαιότητας. Κρίνετε την αναγκαιότητα, όχι το βαθμό 
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δυσκολίας. Δε μιλάμε για απαλλοτρίωση, μιλάμε για αγορά και το ξαναλέω 

επανειλημμένα και επιμένετε και επιμένετε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η αγορά του οικοπέδου, η αγορά του οικοπέδου δεν είναι θέμα 

του τεχνικού προγράμματος, είναι θέμα του προϋπολογισμού, κατ' αρχήν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και επιμένετε .. Οταν βάζουμε θέμα αγορά αγροτεμαχίων για να 

γίνει ο Βιολογικός .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα. Αν πρέπει να μπει σαν 

κωδικός θα πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, κ.Ηλιάσκο, σας το πρότεινα και όταν συζητάγαμε για τη 

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και πάλι δεν το δεχτήκατε. Εν πάση 

περιπτώσει, την αναγκαιότητα ή όχι πρέπει να την κρίνουν οι κάτοικοι και οι 

κάτοικοι, αν σας φέρω δηλαδή εδώ πέρα 100 υπογραφές, 200 υπογραφές, θα 

το περάσετε; Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δε δέχεστε μια πρόταση της 

αντιπολίτευσης. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ξέρετε, ξέρετε τι κάνετε τώρα; Εγώ σας βάζω το θέμα σε μια 

διάσταση συνολική στο Δήμο και εσείς μου τονίζετε τη γειτονιά σας. Σας είπα 

λοιπόν ότι αν θέλετε να το βάλουμε, αν θέλετε να το βάλουμε σ' αυτή τη 

φιλοσοφία που λέτε, να βάλουμε σε όλα τα χωριά την αναγκαιότητα αγοράς ή 

απαλλοτρίωσης οικοπέδου, για κοινόχρηστο χώρο ή πάρκινγκ και να το 

φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κα Στεργίου να το συζητήσουμε, γιατί δε 

μου λέτε, θα μου φέρετε εμένα προσωπικά, μου καταλογίσετε προσωπικά ότι 

εγώ δε θέλω να αγοράσω το κτήμα στη Σμύρνης; Τι είναι αυτά τα πράγματα; 

Φέρτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα στη Σκάλα, στον Κάλαμο, 

στο Καπανδρίτι, στις Αφίδνες, στον Αυλώνα ενδεχομένως και να καθίσουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας όλοι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. Επί της ψηφοφορίας κύριοι 

συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. Η κα Βαρνάβα;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κα Βαρνάβα. Και ο κ.Λέκκας υποθέτω. Οχι ο κ.Κιούσης. 

Και η κα Μαργέτα όχι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά και εμείς Πρόεδρε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, επί της 

διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Α, ο κ.Δάβρης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας είδα κ.Δάβρη.  

ΔΑΒΡΗΣ: Μια ώρα σηκώνω το χέρι. Ψηφίζω όχι και δεύτερον, θέλω να 

διαβεβαιώσω τον κ.Ηλιάσκο, που τα ξέρει όλα, ότι κάνει λάθος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φτάσαμε στην ψηφοφορία τώρα. 

ΔΑΒΡΗΣ: .. υπάρχει μελέτη έτοιμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το όχι φτάνει. Τα υπόλοιπα είναι εκτός διαδικασίας.  

ΔΑΒΡΗΣ: Υπάρχει οριστική μελέτη κ.Ηλιάσκο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οριστική μελέτη .. Ρωτάω, ερώτηση. 

ΔΑΒΡΗΣ: Υπάρχει οριστική μελέτη.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οριστική μελέτη με αναλυτικό προϋπολογισμό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε το θέμα, ψήφισε το Σώμα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οριστική μελέτη με αναλυτικό προϋπολογισμό. 

ΔΑΒΡΗΣ: Υπάρχει οριστική μελέτη για την χερσαία λιμενική ζώνη. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με αναλυτικό προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε το θέμα. Κύριοι συνάδελφοι ..  

ΔΑΒΡΗΣ: Χαλκούτσι, Σκάλα, Παλάτια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στο 2ο θέμα. 

ΔΑΒΡΗΣ: Τελείωσε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα έρθω στο Λιμενικό Ταμείο να τη δει και θα ανακαλέσω εδώ 

στο Συμβούλιο.  

ΔΑΒΡΗΣ: Οπωσδήποτε θα ανακαλέσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΔΑΒΡΗΣ: Θα ανακαλέσεις και άλλα και άλλα θα ανακαλέσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, έκλεισε το θέμα. Ψήφισε το Σώμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Σ' αυτό το σημείο θέλω να 

ανακοινώσω στο Προεδρείο ότι αποχωρώ από τη συνεδρίαση, από τη 

διαδικασία, και δε θα ήθελα να λαμβάνομαι υπ' όψη στις ψηφοφορίες και ως 

μέλος της απαρτίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν αποχωρήσει από το Σώμα ο κ.Μπόρσης με τον κ.Πέππα, ο 

κ.Καλύβας, ο κ.Γιασημάκης και ο κ.Οικονόμου Βασίλης. 
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 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του 

έργου: "Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων - κατασκευή 

αποδυτηρίων της πρώην Κοινότητας Πολυδενδρίου και νυν Δήμου 

Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι το πρακτικό που μας έστειλε για το έργο που έχει τελειώσει 

από την πρώην ΤΙΔΚ, είναι υπογεγραμμένο από την Επιτροπή και προτείνω την 

έγκριση του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Εγκριση της μελέτης με τίτλο "Διαμόρφωση πλατείας Συκαμίνου" και 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

100 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι μελέτη που έχουμε συντάξει, έχει περάσει και ΠΟΙΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ, απ' ότι ξέρω τη Δευτέρα και προτείνεται η έγκριση της, σύμφωνα με τα 

σχέδια του μελετητή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Υπάρχουν αντιρρήσεις στη μελέτη κύριοι συνάδελφοι; Οχι η κα 

Στεργίου.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κ.Καρίνο, γιατί κ.Καρίνο αναθέτετε 

σε μελετητές τη μελέτη αυτή ιδιώτες και έχετε απαξιώσει τελείως το ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ; Γιατί δε δίνετε σε νέους επιστήμονες τη 

δυνατότητα να προσφέρουνε μια δική τους φρέσκια άποψη για το πως θα 

πρέπει να διαμορφώνονται οι χώροι, να αναπλάθονται. Γιατί κολλάτε μόνο σε 

ιδιώτες.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Την ανάθεση την κάνει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, δεν την κάνει η Τεχνική 

Υπηρεσία. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Την κάνει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος 

της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ έχει βαθειά οικονομική συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Συκάμινο .. Οχι είπε η κα Στεργίου. Που βρισκόσαστε...; Εγώ 

κ.Ρούσση, ειλικρινά σας κοίταξα απορημένος πως δε ζητήσατε το λόγο και λέω 

έχει φύγει ο Θωμάς από το Συκάμινο, γι' αυτό δε μιλάει. (γέλιο) Εχεις το λόγο, 

ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Οντως κ.Πρόεδρε, το συγκεκριμένο έργο θα 

μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Οντως και εγώ σε όλα τα 

προεκλογικά μου φυλλάδια είχα ένα έργο με τίτλο "Διαμόρφωση κεντρικής 
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πλατείας", αλλά είχα και άλλες προτεραιότητες, άλλα προβλήματα, είχα 

προβλήματα ύδρευσης, οδοποιίας, αγωνιστικών χώρων, σχολείων, κατασκευή 

κτιρίων κλπ., παιδικού σταθμού και όλα αυτά. Ε, προτίμησα να γίνουν αυτά και 

να μείνει λίγο πίσω η διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας. Στις 22 Νοεμβρίου 

το Τοπικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση. Στην απόφαση αυτή, μάλιστα 

κατηγορήθηκε κιόλας από τον κ.Δήμαρχο ότι εσκεμμένα καθυστερεί το έργο 

και είναι αυτός ο λόγος μόνο, το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για να 

ψηφίσει ναι στο έργο θα έπρεπε να διορθωθούν 10 σημεία, όσον αφορά το 

έργο. Συμφώνησε να γίνει αλλά είχανε 10 παρατηρήσεις. Σ' αυτές τις 

παρατηρήσεις συμφώνησε και το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου που ανήκει 

στην παράταξη του κ.Οικονομάκου, συμφώνησε σε 3 από τις 10. Ούτε αυτές 

δεν έλαβε υπ' όψη του ο κ.Οικονομάκος και η Επιτροπή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. 

 Δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος από εδώ που νομίζει ότι ξέρει καλύτερα το 

Συκάμινο απ' ότι το Τοπικό Συμβούλιο του Συκαμίνου. Μίλησε με τους 

δημότες, μίλησε με τους οικιστές, μίλησε με τους επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στην κεντρική πλατεία και προτείνανε ορισμένα πράγματα 

για να τροποποιηθεί η μελέτη. Αυτό δεν έγινε δεκτό και ειλικρινά σας μιλάω, 

είμαι στη δυσάρεστη θέση να μην το ψηφίσω. Θα ήθελα πολύ να το ψηφίσω 

αλλά εφόσον δεν γίνονται αυτές οι τροποποιήσεις που πρότεινε το Τοπικό 

Συμβούλιο δεν μπορώ να το ψηφίσω. Εύχομαι να μην διαψευστώ, εύχομαι να 

γίνει ένα πολύ ωραίο έργο και λειτουργικό για το Συκάμινο και τους 

Συκανιναίους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. Να αναφέρουμε ότι στη συζήτηση του 

3ου θέματος επανήλθε ο κ.Πέππας. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, για το συγκεκριμένο 

έργο, για το συγκεκριμένο έργο και στην έγκριση του τεχνικού προγράμματος 

είχα υπογραμμίσει και θα το υπογραμμίσω και πάλι, ότι τέτοια έργα χρειάζονται 

συναίνεση, συναίνεση από τους κατοίκους και αν πρέπει και είναι κάτι που θα 

πρέπει να γίνει γιατί ίσως οι κάτοικοι δεν βλέπουνε τη χρησιμότητα του, θα 

πρέπει να υπάρχει και πολιτική απόφαση για να ολοκληρώσουμε ένα έργο 

σωστά. Αυτό το υπογραμμίζω συμβουλευτικά, επειδή πριν στο τεχνικό 

πρόγραμμα σχολιάζαμε τις πλατείες που ξηλώνονται και ξαναξηλώνονται και 

επειδή το οικονομικό κόστος είναι αρκετά μεγάλο, γι' αυτό σας υπογραμμίζω 

πάλι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη συναίνεση των κατοίκων, εάν κάπου 

πρέπει να τα σπάσετε θα πρέπει να είσαστε αποφασισμένοι να κάνετε ρήξη, να 

κάνετε ρήξη, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος για να κατασκευαστεί ένα 

έργο σωστά. Αυτό ήθελα να πω μόνο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι 

συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι και εγώ θέλω, και εγώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο τοποθετηθήκατε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, δεν τοποθετήθηκα, όχι, ερώτηση έκανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήσατε προηγουένως, σας παρακαλώ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εκανα ερώτηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ κ.Πρόεδρε, 

ερώτηση έκανα. Ερώτηση έκανα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί σας δόθηκε ο λόγος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ερώτηση έκανα, ερώτηση. Μου δόθηκε πριν από τους 

Προέδρους, τους αρχηγούς; Σας παρακαλώ. Ηθελα να πω σ' αυτά που είπε ο 
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κ.Ρούσσης, ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ο τρόπος με τον οποίον 

συντάσσονται οι μελέτες, συζητούνται κλπ., είναι απαράδεκτος. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ είναι μια Επιτροπή η οποία καλείται να ευλογήσει τα γένια τα 

κ.Δημάρχου. Ο,τι έχει αποφασίσει ο κ.Δήμαρχος, ούτε τα σχέδια δε μας δίνει 

να δούμε. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Λοιπόν και εγώ λυπάμαι, μολονότι θεωρώ 

ότι πρέπει να γίνονται κάποια έργα κλπ., δε θα το ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. Η μελέτη είναι ακόμα εδώ, ήταν και 

στην Τεχνική Υπηρεσία. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σαμπάνη, δεν αναφέρομαι σε σας. Λοιπόν, έχετε .. 

........: Συγνώμη, Βαγγέλη θα μιλήσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εχουμε φτάσει στην ψηφοφορία κύριοι 

συνάδελφοι και θέλετε να επιβαρύνετε το θέμα; Ωραία, να καθίσουμε εδώ. 

Κύριε Σαμπάνη, μισό λεπτό, θα μιλήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μετά 

εσείς. 

 Κύριε Λεμπούση. 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το έργο το έχουμε προσέξει 

πάρα πολύ καλά, έχουμε καλέσει τα μαγαζιά, τα μαγαζιά έχουνε δει τη μελέτη, 

έχουνε συμφωνήσει. Τώρα που ο Πρόεδρος Τοπικού είδε ότι δεν συμφωνούνε 

τα μαγαζιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε τους πολίτες έχει βρει, 

κανέναν δεν έχει βρει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. Κύριε Ρούσση, αφήστε να προχωρήσει η 

διαδικασία. 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Ορίστε; Πως, πως; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα θα μιλήσετε; Δεν είναι διάλογος τώρα αυτό. Κύριε 

Λεμπούση, σας παρακαλώ.  

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Με ποιους δημότες έχει μιλήσει; Αφού δεν ήξερα κατ' αρχήν 

ποιο ήτανε το έργο. Δεν έψαξε να το βρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λεμπούση, έχει δοθεί ο λόγος στον κ.Λέκκα, δίπλα σας.  

ΛΕΚΚΑΣ: Τώρα να σας πω την αλήθεια εγώ είμαι σε μεγάλο δίλημμα. Ναι στα 

έργα, ναι στο συγκεκριμένο έργο αλλά δεν ξέρω αν είναι επί της παρούσης, 

δηλαδή αυτή την εποχή να κάνουμε πλατείες. Προχθές τη Δευτέρα, προχθές 

τη Δευτέρα, ήμουν σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ. Εχουνε γίνει 60% περικοπές 

στους Δήμους, όλοι οι Δήμοι κλαίγανε, απειλούνε μια διάλυση, κλείνουνε τα 

πάντα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους, δεν 

ξέρουμε αν θα έχουμε, ο Χρήστου είναι εδώ, με δικιά του προσπάθει κατάφερε 

ο άνθρωπος και έβαλε πετρέλαιο στα σχολεία, με δικιά του προσπάθεια, δεν 

εγκρίνανε, ο Επίτροπος δεν ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

το να χρηματοδοτήσουμε, την χρηματοδότηση που κάναμε στην Α' βάθμια και 

στη Β' βάθμια. Τα πράγματα αγριεύουνε πολύ. Δεν ξέρω αν είναι καιρός για 

πλατείες, αν είναι πρώτη προτεραιότητα τώρα η πλατεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη μελέτη είμαστε ακόμα.  

 Κύριε Πέππα.       

ΛΕΚΚΑΣ: Τουλάχιστον να μην βιαστούμε. Αυτά, ευχαριστώ. 

........: Μα δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι επειδή αναφερθήκανε στην 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ .. 

........: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει εδώ μέσα δηλαδή; Λένε τις κουβέντες και 

τελειώνει. Δε θα μιλήσουμε; 
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ΠΕΠΠΑΣ: Επειδή πραγματικά στο συνέδριο της ΚΕΔΕ είπανε πάρα πολλά και 

πραγματικά η χώρα μας βρίσκεται υπό πτώχευση και το γνωρίζει όλος ο κόσμος 

αυτό, αλλά δεν είναι της παρούσης αν οι Δήμοι είναι υπό πτώχευση ή αν η 

χώρα μας είναι υπό πτώχευση. Εμείς εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να 

εξετάσουμε ένα έργο το οποίο το ζητάει και το Τοπικό και η κοινωνία του 

Συκαμίνου, αν εμείς θέλουμε να το εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα και αν 

αυτό πρέπει να το κάνουμε. 

Ηρθε στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, πραγματικά, εμείς το είδαμε, εγώ όχι μόνο εκείνη 

την ημέρα είδα το έργο, δηλαδή είχα πάει στην Τεχνική Υπηρεσία από κάτω και 

είδα τα σχέδια και πως θα γίνει και όλα αυτά, είχα πάει και άλλη μέρα και το 

είδα. Θέλω να ρωτήσω τον κ.Γιαμαρέλο αν είχε προσπαθήσει κάποια στιγμή και 

αν έχει δει αυτά τα σχέδια, γιατί όντως είναι στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΗΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ και απουσίαζε εκείνη την ημέρα.  

 Αρα λοιπόν δεν μπορεί να λέει ότι αυτή η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ευλογεί τα γένια 

του Δημάρχου και όλα αυτά. Είμαστε υποχρεωμένοι είτε θέλουμε να είμαστε 

με το Δήμαρχο, είτε δε θέλουμε να είμαστε με το Δήμαρχο, να 

παρουσιαζόμαστε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, πριν από αυτό να  

κάνουμε την έρευνα μας και αν δε μας αρέσει να ψηφίζουμε ναι ή όχι και να 

αιτιολογούμε, να αιτιολογούμε αυτό που κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Επί προσωπικού κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας έθιξε. Τώρα απουσιάζατε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πολύ με έχει θίξει, σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αν σας έχω θίξει κ.Γιαμαρέλο, παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε 

γιατί είναι η ώρα να γελάσουμε και λίγο γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε κάτι υποτιμητικό για σας κ.Γιαμαρέλο; 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι κ.Πέππα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την προσωπικότητα σας είπε αυτή τη στιγμή κάτι; Ποιο είναι 

το προσωπικό; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είπε ότι εγώ δεν έχω δει τα σχέδια. Ετσι δεν είπατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό είναι .. ; Σας θίγει; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ. Δεν ήμουνα στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ. Αυτό δεν είπατε; Ε, αυτό θέλω να πω και εγώ, γιατί δεν ήρθα. Γιατί δεν 

ήρθα. Γιατί την προηγούμενη φορά ζήτησα τα σχέδια και ο Δήμαρχος μας είπε 

ότι δεν τα δίνω. Δεν τα έχουμε. Επρεπε να τα δείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κάνουμε σχέδια και δεν έχουμε δικαίωμα ούτε μια 

τροποποίηση να κάνουμε. Πρέπει να γίνει αυτό που θέλει ο Δήμαρχος, 

οπωσδήποτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Τσεκρεζή. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να πω, γιατί είμαι στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ και εγώ κλήθηκα κανονικά τη Δευτέρα, ψηφίσαμε αυτή την πλατεία του 

Συκαμίνου, που είναι κ.Θωμά ένα πολύ ωραίο έργο, λειτουργικό για το 

Συκάμινο, μπορεί εσείς να έχετε άλλη άποψη και εμείς ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Τα μαγαζιά είπατε ότι δεν ρωτηθήκανε. Ετσι δεν είπατε; Οτι 

κάναμε ένα σχέδιο χωρίς .. Είπατε ότι, είπατε ότι δε συμφωνήσανε τα μαγαζιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετηθείτε κ.Τσεκρεζή. Οχι το διάλογο τώρα αυτό. 
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ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μια φορά μιλάμε και εμείς και θα 

μας πάρετε και το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας πήρα το λόγο. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δεν το αφήνετε κ.Ρούσση, εσείς δεν τον αφήνετε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρόεδρε, έχετε μόνιμα, έχετε μόνιμα αυτή τη βιασύνη να 

διακόπτετε. Αφήστε να μιλήσει, αφήστε λίγο .. Μην αγχώνεστε. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εν πάση περιπτώσει κ.Πρόεδρε θα σας κάνω τη χάρη και θα 

σταματήσω. Να μην πω άλλα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα σταματήσετε. Μιλήστε για το έργο. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Αλλά θέλω να πω ότι στους φίλους συναδέλφους .. Για το έργο 

θα μιλήσω βέβαια. Τι θα μιλήσω; Για το Χαλκούτσι; Για το Συκάμινο θα 

μιλήσουμε. Πρέπει να είμαστε γαμπροί 30 χρόνια εκεί πάνω και γνωρίζουμε πιο 

καλά και από τον καθέναν. Δεν είμαστε χθεσινοί, γιατί είμαστε στην 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και πήρα και εγώ απόφαση για το έργο του Συκαμίνου. Ετσι; 

Λοιπόν και κύριοι Σύμβουλοι, είναι ωραίο το έργο, είναι με μελέτη, είναι όπως 

είπα λειτουργικό για το Συκάμινο και θέλω να το ψηφίσετε κ.Θωμά.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσεκρεζή. Επί προσωπικού, ναι βέβαια. Κύριε 

Σαμπάνη, επειδή συμμετέχετε στο Τοπικό, δύο λόγια, δύο λόγια. 

ΣΑΜΠΑΝΗΣ: Δύο λόγια ήθελα να πω σχετικά γι' αυτό το έργο το οποίο θα 

γίνει η διαμόρφωση της πλατείας του Συκαμίνου, του χωριού μας. Είναι ένα 

έργο που το θέλουν όλοι οι πολίτες .. Ναι Θωμά έχουν γίνει πολλά έργα στο 

Συκάμινο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογο τέτοιο, όχι διάλογο. Για το έργο. 
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ΣΑΜΠΑΝΗΣ: Είμαστε ένα χωριό στο οποίο όσοι περάσανε στο Συκάμινο 

κάνανε κάποιο έργο. Ολοι βοηθήσανε στο Συκάμινο και ο Γιώργος ο Σαμπάνης 

και ο Αλέκος ο Τσεβελέκος και εσύ. Εμείς θα κοιτάξουμε να το προχωρήσουμε, 

να κάνουμε κάτι καλύτερο και όσο για την απόφαση που θα κάνει κανένας, που 

θα πάρει ο καθένας εδώ μέσα, αν θα το ψηφίσει ή όχι, θα κριθεί βάσει την 

απόφαση που θα πάρει. Αν είναι κάτι το καλό θα το χρεωθούμε εμείς. Αν δεν 

είναι κάτι το καλό, θα πεις εσύ ότι, κοίταξε τι κάνανε στην πλατεία του χωριού 

μας. Στο τέλος θα βγάλουμε τα συμπεράσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κάθε συνάδελφος ψηφίζει κατά συνείδηση. Επί της 

ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση τώρα, είστε έμπειρος. Να πείτε δύο κουβέντες για 

ποιο θέμα τώρα; Επειδή έκανε μια εκτίμηση; Δεν είπε κάτι κακό.  

Σας επαίνεσε μάλιστα.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω δημοσίως.  

(γέλιο) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ευχαριστώ Δημήτρη για τα καλά σου λόγια. Αυτό .. Θα μου 

επιτρέψετε, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι τροποποιήσεις που ενέκριναν 

οι επαγγελματίες, τις ενέκριναν, τις είδανε και τους άρεσε καλύτερα, ότι είναι 

καλύτερα το έργο να γίνει με τις τροποποιήσεις. Τώρα, αυτό που είπατε και 

εσείς, εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί εγώ έχω πονέσει το 

Συκάμινο, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γίνει το έργο, να γίνει σωστό 
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και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εχω όμως την εντύπωση ότι αν γίνει με τις 

τροποποιήσεις θα γίνει ακόμα καλύτερο. Τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς λέμε ναι στο έργο αλλά να σεβαστούνε όμως την απόφαση του 

Τοπικού Συμβουλίου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. και να γίνουν οι τροποποιήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο έργο λέμε ναι αλλά θέλουμε να γίνουνε οι τροποποιήσεις για το 

καλύτερο του έργου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς συμφωνείτε και οι συνάδελφοι της παράταξης. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι και εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι η κα Βαρνάβα. Ναι ο κ.Κιούσης. Η κα Στεργίου; Οχι η κα 

Στεργίου. 

ΔΑΒΡΗΣ: Πάλι όχι; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιαμαρέλος.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 265/2012 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου με τίτλο "Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών 

της μελέτης 'Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων 

Μαρκόπουλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα' 

του Δήμου Ωρωπού". 

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΔΕΔΕΣ: Πρόεδρε, συγνώμη, κ.Πρόεδρε συγνώμη, μια .. Το καλοκαίρι 

πεθάναμε από τη ζέστη, το χειμώνα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα .. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Βλέπω την κα Μαναβέλη και 

εμείς και καθόμαστε όλοι έτσι και όλος εδώ μέσα ο κόσμος. Δηλαδή το χειμώνα 

θα πεθάνουμε από το κρύο, συν το κάπνισμα. Ε τέλος πάντων κάντε κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το τελευταίο έχετε απόλυτο δίκιο. 

ΔΕΔΕΣ: Για το κρύο δεν έχω δίκιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι και όχι μόνο εκεί στην πόρτα, με το κάπνισμα 

η ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα είναι αποπνικτική. Θα παρακαλέσω, για 

όσους θέλουνε να καπνίσουνε να βγούνε έξω. Είναι δημόσιος χώρος και αν μη 

τι άλλο πρέπει να σεβαστούμε και τον εαυτό μας και την ιδιότητα που έχουμε. 

Οσο για το πετρέλαιο της αίθουσας κ.Δέδε νομίζω ότι θα πρέπει να 

συνεισφέρουμε και εμείς στην οικονομία. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Στο σχολείο 

παίρναμε και ξύλο από το σπίτι.  
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 Λοιπόν, το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.   Η 

εισήγηση έχει διανεμηθεί κύριοι συνάδελφοι. Δε νομίζω ότι είναι κάτι το .. 

Αφορά το υπο-έργο των μελετών, έτσι; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. να γραφτεί ακριβώς ο τίτλος όπως είναι το υπο-έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατά, για τους γνωστούς λόγους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Λίτσας. Μάλιστα, και η παράταξη του.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου "Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.   

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι τελικός Ανακεφαλαιωτικός, τακτοποιητικός, είναι σε ισοζύγιο, 

έχει και κάποιες νέες τιμές που χρειαστήκανε, που δεν τις είχε η μελέτη. Δεν 

έχει αύξηση συμβατικού αντικειμένου. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

 Κυρία Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λέτε ότι η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

ανέρχεται στο ποσό 3 τάδε, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναθεώρησης 

πλέον ΦΠΑ 23% και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

Τελειώνει δηλαδή μ' αυτό; Είναι κατά 32.000 και τελειώνει; Είναι μειωτικό .. ; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, επειδή λέτε από πάνω, συμπεριλαμβανομένου πιθανής 

αναθεώρησης. Θα έχει και άλλη αναθεώρηση;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. αν υλοποιηθεί αυτή η αναθεώρηση, που δεν το ξέρουμε ακόμη, 

το πιο πιθανόν είναι ναι είναι και αυτή μικρότερη, θα είναι και μειωτικός 32, 

αλλά θα είναι περισσότερο μειωτικός γιατί αποκλείεται να τις απορροφήσει όλες 

τις αναθεωρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι προεκτίμηση αναθεώρησης μεγάλη, που δε θα μπορέσει να 

την απορροφήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι Πρόεδρε, κάνεις λάθος. Δε με ρωτάς ποτέ και προηγουμένως, 

στο έχω πει θα με ρωτάς. Εσύ τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, είπα επί λέξη, είπα επί λέξη, υπάρχουν αντιρρήσεις 

και δεν εκφράσατε αντίρρηση. 

ΔΑΒΡΗΣ: Σηκώνω το χέρι και λες κατά πλειοψηφία, κοιτάς κάτω και κατά 

πλειοψηφία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όχι λοιπόν ο κ.Δάβρης.  

ΔΑΒΡΗΣ: Και το 4, το 5 και το 6 και το 7 όχι. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 30η 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

  113 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όχι ο κ.Δάβρης, όχι ο κ.Κιούσης.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Δεν έχω θέμα εγώ να πω αν 

είναι κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι οι συνάδελφοι. Τώρα μην .. Εντάξει. Ε και τα 

σουβλάκια είναι ανάγκη. 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Εργα αναβάθμισης και βελτίωσης 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα (Α' Φάση). 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα αναβάλλεται.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. κάποιες διορθώσεις που έχουμε ζητήσει στον Ανακεφαλαιωτικό 

δεν μας τις έφερε, δεν πρόλαβαν να ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι και αλλιώς θα έρθει κάποια στιγμή. Μην ανησυχείτε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Θα ξανάρθει αργότερα. 
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο κ.Χρήστου. Μας έφυγε ο κ.Χρήστου;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν είναι εδώ να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πάμε στο 8ο; 

Είναι όλο χαρά ο Ζώης, είναι έτοιμος για εστιατόριο και ταβέρνα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει χορηγηθεί η εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια μεταβολή; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει κάποια ερώτηση, παρατήρηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας θέλει να ρωτήσει. Ο κ.Βελτανιώτης. Αλλος 

συνάδελφος; Οχι. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εδώ στα έσοδα λέει, κράτηση 20%, χρήση αιγιαλού. Θέλω να 

ρωτήσω κάτι. Εάν έχουμε πάρει έσοδα από τη χρήση αιγιαλού. Ας πούμε για 

παράδειγμα στην παραλία Μαρκοπούλου. Εάν αυτό γίνεται φέτος κανονικά, 

όπως γινότανε από την πρώην Κοινότητα Μαρκοπούλου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο ερώτημα υπάρχει; Αν είναι να γίνουν συνολικά να 

απαντήσει ο κ.Χρήστου. Οχι. 

 Κύριε Χρήστου. 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Για να υπάρχει κράτηση κ.Λίτσα, προφανώς έχει γίνει, υπάρχει 

έσοδο δηλαδή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, επειδή έχω μια ενημέρωση και θα ήθελα να το γνωρίζω, ότι δεν 

έχουνε γίνει κρατήσεις σχετικά όπως γινόντουσαν τις προηγούμενες χρονιές και 

ότι χάνονται κάποια έσοδα του Δήμου και τα παίρνει κατευθείαν η Κτηματική 

Υπηρεσία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ηθελα να το ρωτήσω.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτήν τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Πρέπει να 

δω το φάκελο το σχετικό. Απλά υπάρχει έσοδο και γι' αυτόν το λόγο υπάρχει 

κράτηση. Μπορώ να το δω και να σας ενημερώσω αύριο, μεθαύριο, όποτε 

θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η ερώτηση μου είναι επί της ουσίας και όχι επί του 

προϋπολογισμού. Υπάρχει ο κωδικός, προμήθεια αλατιού για χειρισμό δρόμων. 

Επειδή είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό, 65.000 ευρώ, επειδή απ' ότι ξέρω αυτή 

η διαδικασία μέχρι πριν από μερικά χρόνια καλυπτότανε από την Περιφέρεια 

και επίσης και επίσης πέρσι, απ' ότι διαπίστωσα, προμηθεύτηκε αλάτι ο Δήμος, 

το οποίο πιθανόν να μην το χρησιμοποίησε γιατί δεν είχαμε χιονοπτώσεις. Αυτό 

το αλάτι .. Με συγχωρείτε κ.Αντιδήμαρχε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Βελτανιώτη. Κάντε το ερώτημα, κάντε το 

ερώτημα. Σας παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εριξε χιόνι στο Καπανδρίτι πέρσι; Επειδή χρεώσατε 

μηχανήματα σημαίνει ότι έριξε και χιόνι; Ε που ζούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το ερώτημα τώρα κ.Βελτανιώτη; 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ερώτημα, λέω, εάν το αλάτι που προμηθευτήκατε πέρσι, 

εάν το αλάτι που προμηθεύτηκε ο Δήμος πέρσι έχει συγκεντρωθεί για να 

αξιοποιηθεί φέτος ή θα ξαναγοράσουμε πάλι αλάτι και θα δίνουμε 65.000 ευρώ 

στον αέρα. Αυτό είναι το ερώτημα και υπάρχει αλάτι στο πάρκινγκ του 

Καπανδριτίου, να πάει να το επισκεφτεί ο κ.Αντιδήμαρχος και να δει αν δεν 

υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνει και για ελιές αυτό; 

ΔΑΒΡΗΣ: Περίσσεψε Δημήτρη, περίσσεψε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μπορείτε να απαντήσετε κ.Βλάχο; 

ΒΛΑΧΟΣ: Φυσικά μπορώ να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΒΛΑΧΟΣ: Κατ' αρχήν, ένα, η Περιφέρεια και μάλιστα είχα και σήμερα 

τηλεφώνημα, δεν προμηθεύει αλάτι. Αρα .. και αυτό έγινε και πέρσι. Με 

επανειλημμένες προσπάθειες δικές μου να μας προμηθεύσει αλάτι, είτε η 

Περιφέρεια, είτε η ΔΕΣΕ. Δεν έχουνε, δεν δίνουνε. Μάλιστα η Περιφέρεια δεν 

έχει δικό της καθόλου. Πέρσι πήραμε αλάτι και μάλιστα είχαμε κρατήσει και 

από πρόπερσι που μας είχανε δώσει της προηγούμενης χρονιάς και ακούω 

ορισμένα πράγματα και τρελαίνομαι και λένε ότι δεν έπεσε χιόνι φέτος. Ειδικά 

ήταν την περίοδο που θυμάμαι που ήτανε ο Βαγγέλης στο νοσοκομείο και είχε 

αναλάβει βασικά τη διαδικασία, συγνώμη σε παρακαλώ, άκουσε με. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ανακαλώ, ανακαλώ έριξε πάχνη. Ξέρεις τι σημαίνει 

κ.Αντιδήμαρχε; 

ΒΛΑΧΟΣ: Ακουσε με Δημήτρη, άκουσε με Δημήτρη, άκουσε με. Αλάτι δεν 

πέφτει μόνο στο .. Συγνώμη, χιόνι δεν πέφτει μόνο στη δικιά σου την περιοχή, 

στο δικό σου το σπίτι, πηγαίνετε και παραπέρα να δείτε. Πέρσι ήτανε, το 

χειμώνα ήτανε, δυό μερόνυχτα ο Δημήτρης ο Σωτήρχος, που αντικαθιστούσε 
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τον Βαγγέλη τον Πάντο. Ηρθε αλάτι και μάλιστα έχουμε και κάτι λίγο έχει 

μείνει στο γήπεδο του Καλάμου. Το υπόλοιπο είχε αποθηκευτεί στο, ξέρει να 

σας απαντήσει ο Δημήτρης ο Σωτήρχος και επίσης μπορεί να σας απαντήσει και 

ο Γιώργος ο Παπαγιάννης για το αλάτι που είχε ρίξει και πόσες ποσότητες είχε 

ρίξει στην περιοχή του. Δε θα τρελαθούμε τελείως ότι δεν έπεσε χιόνι και 

πέρσι. Τρεις φορές βγήκανε τα μηχανήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, εντάξει.   

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Δεν έχετε χιόνι εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε, έκλεισε. Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι 

συνάδελφοι;  

 Ορίστε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ ακούστε τι θέλω να σας πω, δυστυχώς αλλά θα διαψεύσω τον 

Αντιδήμαρχο. Χωρίς να ξέρω που υπάρχει αλάτι, δεν υπάρχει, πριν 2 μέρες 

στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ψηφίσαμε και μάλιστα ψήφισα και ναι, να 

έχουμε έναν προϋπολογισμό για να πάρουμε αλάτι και λέει ο Δήμαρχος, επί 

λέξη, παιδιά, υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν. Δεν ξέρω, το λέω καλά κύριε 

.. ; Αρα, όπως πήραμε και πέρσι. Ετσι είπε ο Αντιδήμαρχος, ο κ.Δήμαρχος. 

Υπάρχει περίπτωση λέει, να μας δώσουν, όπως πήραμε και πέρσι, αλλά για το 

καλό του Δήμου, καλό είναι να έχουμε έναν προϋπολογισμό για να .. Ναι, σε 

προϋπολογιστική βάση καλό είναι να υπάρχει, αλλά πέρσι μας δώσανε, είπε ο 

Δήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δούμε. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μας δώσανε πρόπερσι Δημήτρη .. 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Συγνώμη, εμείς, συγνώμη κ.Βλάχο, εμείς πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι. 

ΒΛΑΧΟΣ: Σωστά, αλλά μας έδωσε πρόπερσι η ΔΕΣΕ, πέρσι αν δεν κάνω 

λάθος, μας έδωσε λίγους τόνους, μας έδωσε 5, 10 τόνους, και οι υπόλοιποι 

αναγκαστήκαμε  και τους αγοράσαμε. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν υπάρχει θέμα λοιπόν, εντάξει. 

ΒΛΑΧΟΣ: Φέτος, επειδή μίλησα σήμερα, επειδή μίλησα σήμερα και δεν έχω 

ενημερώσει το Δήμαρχο ακόμα γιατί δεν τον έχω δει, μίλησα σήμερα με την 

Περιφέρεια, δε θα μας δώσει ούτε γραμμάριο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις; Είπε όχι ο κ.Δάβρης. Παρών ο κ. Λίτσας και η .. Παρών ο 

κ.Κιούσης.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, εγώ θέλω ένα λεπτό το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού μιλήσατε τώρα κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, μίλησα για το αλάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα μιλήσετε για το πιπέρι; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι. 

(γέλιο) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ηρθε η ώρα για το πιπέρι. Θέλω να πω κ.Αντιδήμαρχε, .. μια και 

λείπει ο Δήμαρχος, ότι θεωρώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. Θεωρώ άτυχο στις 5 Δεκεμβρίου να 

κάνουμε 13ο αναμόρφωση προϋπολογισμού. Σας επαναλαμβάνω, εγώ έτσι έχω 

μάθει να δουλεύω, δεν τα ξέρω τα αυτοδιοικητικά Βαγγέλη, δε σε θεωρώ και 
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υπεύθυνο, ούτε τον κ.Χρήστου θεωρώ υπεύθυνο, γιατί ο κ.Χρήστου είναι 

Διευθυντής, δεν είναι το πολιτικό πρόσωπο, ότι αν ήσασταν σε μια πολυεθνική 

επιχείρηση, γιατί ο προϋπολογισμός είναι το περιβόητο budget μιας 

πολυεθνικής επιχείρησης, στο δεύτερο, στη δεύτερη αναθεώρηση θα είχατε 

απολυθεί όλοι. Στη δεύτερη. Εμείς φτάνουμε και κάνουμε την 13η. Ξέρετε τι 

σημαίνει αυτό; Οτι ο προϋπολογισμός που θα κάνουμε σε 1, σε 2 μήνες, θα 

είναι πλήρη αναξιόπιστος. Θα είναι πλήρη αναξιόπιστος. Εδώ δηλώνουμε την 

αναξιοπιστία μας και το διασκεδάζουμε.  

 Ευχαριστώ. Εγώ όχι παρών, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο λοιπόν κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ όχι, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λέκκας, εντάξει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν υπάρχει άλλη αντίρρηση. 

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Συκαμίνου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Η εισήγηση έχει διανεμηθεί. Συζητήθηκε εν μέρει και το θέμα στο 

τεχνικό πρόγραμμα. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι γνωστό το θέμα αυτό. Εχουμε κάποιο αίτημα ενός πολίτη εκεί 

ο οποίος ταλαιπωρείται και γι' αυτό λέμε να ξεκινήσει η διαδικασία για να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση;  

 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα το οποίο κατ' ουσίαν δεν ταλαιπωρεί 

μόνο τον συγκεκριμένο ιδιώτη που έχει ένα οικόπεδο στο Συκάμινο, αυτό θέλω 

να το προσέξουμε. Ακούστε με λίγο κύριοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σ' ακούει και ο αρχηγός της παράταξης. Τι να κάνουμε; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι. Ναι συγνώμη τώρα .. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλω να 

πω ότι σύμφωνα με το Νόμο της Μπιρμπίλη και την απόφαση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, της κας Υπουργού, και την απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, κανένα οικόπεδο, κανένα οικόπεδο, επαναλαμβάνω, που βρίσκεται 

εντός του οικισμού προ του '23, αυτήν τη στιγμή δεν οικοδομείται, κανένα. 

Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Κανένα οικόπεδο δεν οικοδομείται σε 

οικισμό προ του '23.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε και το λόγο κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατί. Κατ' αρχήν υπάρχουνε οικισμοί του '23 εδώ στο Δήμο μας, 

απ' ότι γνωρίζω Καπανδρίτι, Κιούρκα .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κανένας, κανένας Δημήτρη. Σε παρακαλώ, ας με διορθώσει ο 

Διευθυντής. Σε οικισμό, επιμένω, σε οικισμό προ του '23 δεν οικοδομείται ούτε 

μισό οικόπεδο, τίποτα, ούτε ένα τετραγωνικό. 

........: Το Καπανδρίτι χτίζει, το Πολυδένδρι όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα. Ωραία, ακούστηκε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ακουσε Δημήτρη, σε παρακαλώ. Το έχω ψάξει, το έχω ψάξει πολύ.  
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........: Κάνεις λάθος. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εντάξει. Ας με διορθώσει .. Μετά θα ζητήσουμε την άποψη .. 

........: Μόνο όσοι έχουνε οριοθετήσει οικισμό. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο οικισμός του Συκαμίνου είναι δύο 

φορές οριοθετημένος και το '71 και το '91, δύο φορές οριοθετημένος και αυτήν 

τη στιγμή αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μπορεί να οικοδομήσει. Λοιπόν 

.. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είναι το ίδιο Θωμά, κάνεις λάθος. Δεν είναι το ίδιο Θωμά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσει το συλλογισμό του ο κ.Ρούσσης. 

Επιτέλους.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο το Συκάμινο 

και το συγκεκριμένο ιδιώτη που θέλει να οικοδομήσει. Θα πρέπει η Δημοτική 

Αρχή να αναλάβει και να κυρώσει τους κοινόχρηστους χώρους σε όλους, σε 

όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Εδώ, επειδή ασχολήθηκα σήμερα, 

έχω αποφάσεις άλλων Δήμων, όπως το Δήμο Κορινθίων, το οποίο σε μια 

ημερήσια διάταξη πέρασε όλους τους οικισμούς προ του '23, που δεν 

οικοδομούνται, γιατί δεν οικοδομούνται. Εχω ο οικισμός Λευκάδας, το ίδιο, ο 

Δήμος Λευκάδας, ο Δήμος Κιλελέρ το ίδιο, ο Δήμος Χερσονήσου το ίδιο, ο 

Δήμος Ωραιοκάστρου το ίδιο. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να μπορούν 

όλοι οι οικισμοί προ του '23 να οικοδομούνται. Λέμε ναι, υπάρχει και 

συγκεκριμένη απόφαση Τοπικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο και αυτός ο 

άνθρωπος τώρα σ' αυτή την οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, θα 

δαπανήσει χρήματα από την τσέπη του, να κάνει το οικόπεδο του 

οικοδομήσιμο, άρτιο και οικοδομήσιμο, χωρίς να φταίει.  2 χρόνια 

προσπαθεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και παρακαλά τη Δημοτική Αρχή για να 

γίνει αυτό και είδε και αποείδε και βάζει χρήματα από την τσέπη του, για να 
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μπορεί να κάνει το οικόπεδο του άρτιο και οικοδομήσιμο. Θέλω να παρακαλέσω 

τη Δημοτική Αρχή, αυτό πρέπει να το κάνει για όλο το Συκάμινο, αυτό πρέπει 

να το κάνει για το Καπανδρίτι, πρέπει να το κάνει για τον Ωρωπό, πρέπει να το 

κάνει για τον Κάλαμο, πρέπει να το κάνει για το Μαρκόπουλο, για το, δεν ξέρω 

τις Αφίδνες, δεν ξέρω τι καθεστώς επικρατεί πολεοδομικό, λοιπόν, πρέπει σε 

όλους τους οικισμούς προ του '23 να γίνει αυτή η συγκεκριμένη δουλειά και 

είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ενας .. που πάνω θα σχηματιστούν οι οδοί και οι 

κοινόχρηστοι χώροι, θα εγκριθεί από την Περιφέρεια και πλέον δε θα έχουνε 

πρόβλημα τα οικόπεδα του καθενός. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση.  

 Κύριε Γιαμαρέλο. Μισό λεπτό. Εντάξει, ναι. Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό το θέμα είχε έρθει σαν εκτός ημερήσιας διάταξης στην 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, υπάρχει απόφαση.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ δεν το ψήφισα διότι σεβάστηκα την απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Ετσι όπως έχει θέσει το θέμα ο κ.Ρούσσης θα 

ψηφίσω ναι, εάν δηλαδή ακολουθήσουμε την άποψη του κ.Ρούσση. 

Διαφορετικά, ατομικά έτσι διευκολύνσεις δε νομίζω ότι είναι του Συμβουλίου η 

δουλεία να τακτοποιεί. Είναι θέμα αν θέλετε, αν έχει ένας πολίτης ένα 

πρόβλημα, του Συμπαραστάτη του Δημότη, τον οποίο δεν έχετε ακόμη 

κατορθώσει να εκλέξετε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και δεν είναι ακριβώς έτσι τα 

πράγματα και με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Γιατί είναι μια ξεχωριστή, 

μια ιδιαίτερη περίπτωση και μάλιστα από έναν δρόμο ο οποίος προέκυψε από 

την κατάτμηση που έκανε ο πρώτος ιδιοκτήτης του ενιαίου αγροτεμαχίου ή 
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οικοπέδου. Νόμιμα, δε λέει κανείς το παράνομο. Είναι ένας δρόμος λοιπόν ο 

οποίος προέκυψε από την κατάτμηση για να μπορέσουνε και αφήσανε ιδιωτικό 

δρόμο, για να μπορέσει το οικόπεδο να έχει πρόσοψη επάνω στο δρόμο και να 

είναι και οικοδομήσιμο. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ναι μεν μετά το Νόμο της 

Μπιρμπίλη έχει φρενάρει την έκδοση αδειών, αλλά δε σημαίνει ότι φρενάρει και 

την έκδοση αδειών σε οικισμούς οι οποίοι είναι οριοθετημένοι και 

οριοθετημένοι με ΦΕΚ. Γιατί εμείς έχουμε οικισμούς, έχουμε οικισμούς προ του 

'23, οι οποίοι .. Τώρα, άκουσε με λιγάκι και μίλα και με τον ίδιο τον ιδιώτη και 

με τον μηχανικό του ο οποίος είναι και καθηγητής ο άνθρωπος στο 

Πολυτεχνείο και ο οποίος και αυτός μας προέτρεψε να πάμε σ' αυτή τη 

διαδικασία, καλύτερα.  

 Οι οικισμοί, οι οικισμοί λοιπόν .. Τώρα Θωμά να σου πω κάτι; Να 

τελειώσω, να τελειώσω τη σκέψη μου και ο καθένας να πει ό,τι θέλει. Δεν είναι 

συζήτηση, δεν είναι τρόπος συζήτησης όμως αυτός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα 

όμως να κινδυνολογούμε και να λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το 

κάνουμε σε όλους τους οικισμούς, ναι, θα πρέπει να το κάνουμε και θα πρέπει 

να το κάνουμε από τη στιγμή που θα έχουμε οχλήσεις από τους ιδιώτες οι 

οποίοι είναι σ' αυτή την κατάσταση. Γιατί σύμφωνα και με τα λεγόμενα του 

μηχανικού που καθοδηγούσε τον κύριο, δε θυμάμαι το όνομα του, τον 

κ.Μητρόπουλο, εάν πηγαίναμε σε συνολική, σε συνολικό χαρακτηρισμό των 

κοινοχρήστων χώρων θα καθυστερούσαμε πάνω από 2- 3 χρόνια και ίσως και 

να μην πηγαίναμε και πουθενά. Ξεκινάμε λοιπόν .. Ακουσε με. Ξεκινάμε λοιπόν 

αυτή τη διαδιακασία τώρα για να δούμε αν θα καταλήξει και που θα καταλήξει 

και αν προκύψει το πρόβλημα στην επόμενη φάση θα το λύσουμε. Ομως όσον 

αφορά τα όρια των οικισμών, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Οριοθετημένοι 

οικισμοί υπάρχουνε με ΦΕΚ, δεν υπάρχουνε στο Πολυδένδρι, που δεν έχει 

απόφαση ούτε καν Νομάρχη, δεν υπάρχουν στον Κάλαμο που έχει απόφαση 
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Νομάρχη αλλά αμφισβητείται, όπως επίσης και στο Μαρκόπουλο που επίσης 

είναι το ίδιο. 

 Είμαστε σε μια διαδικασία αυτήν τη στιγμή και με την Περιφέρεια και με 

την Αποκεντρωμένη και με την Β' βάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών 

Διαφορών που αφορά τον Κάλαμο γιατί εκεί έχει πάει το θέμα, εγώ αυτή τη 

βδομάδα θα κάνω και έγγραφο στην Β' βάθμια Επιτροπή, για να επισπεύσει τη 

διαδικασία, αύριο θα είμαι το Δασαρχείο και την άλλη βδομάδα θα πάω στην 

Αποκεντρωμένη για να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα αυτών των οικισμών. 

Δεν είναι απλό το θέμα. Δεν είναι καθόλου απλό το θέμα και δεν έχει βάλει 

κανείς το χέρι του να το λύσει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να επιταχύνουμε 

τη διαδικασία, θα κάνουμε μια προσπάθεια να επιταχύνουμε τη διαδικασία της 

Β' βάθμιας Επιτροπής, για τις δασικές διαφορές, για να τελεσιδικήσει, αλλά να 

ξέρετε ότι αυτό πήγε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του '12 στη Β' βάθμια 

Επιτροπή για τον Κάλαμο από το Δασαρχείο και δεν το έβαλε στην ημερήσια 

διάταξη τον Σεπτέμβριο που συνεδρίασε η Επιτροπή, για να το βάλει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, θέλουμε όμως να το βάλει, θέλουμε να το βάλει, θα κάνω 

εγώ έγγραφο στη Β' βάθμια Επιτροπή, έχω μιλήσει με τον, έχω μιλήσει με τον 

Γραμματέα της Επιτροπής και θα μιλήσω και με τον Εφέτη ο οποίος προϊσταται. 

Είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής και θα στείλουμε έγγραφο για να επισπεύσει 

στην επόμενη συνεδρίαση να το βάλει, αλλά μην κινδυνολογούμε και 

δημιουργούμε εντυπώσεις Θωμά, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Και να το 

πω και αλλιώς, όλες αυτές οι ολιγωρίες που έχουν υπάρξει στο παρελθόν από 

τους οικισμούς οι οποίοι δεν οριοθετηθήκανε τις χρονικές στιγμές που θα 

έπρεπε να το κάνουνε, δεν μπορούμε να τις πληρώνουμε εμείς σήμερα, όταν 

και οι διαδικασίες είναι πολύ δυσκολότερες, εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί το 

έχεις κάνει. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνανε και έχουνε και την ευθύνη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν έχουμε τώρα κάτι άλλο. Για το θέμα μιλάμε, η 

διαδικασία έγινε αποδεκτή. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δυό λεπτά. Οήτως ή άλλως δε μίλαγα .. Βαγγέλη, εγώ δεν 

κινδυνολογώ, λέω τα πράγματα όπως είναι. Κατ' εμέ αυτήν τη στιγμή, έχω 

ρωτήσει, δεν μπορεί κανένα οικόπεδο να οικοδομηθεί σε οικισμούς προ του 

'23. Είμαι κάθετος σ' αυτό, .. αυτές τις αποφάσεις των άλλων Δήμων που έχουν 

ήδη ξεκινήσει και θεωρώ εφόσον φεύγει χωριστά η υπόθεση του 

κ.Μητρόπουλου, τάχιστα, αν είναι δυνατόν και στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, θα πρέπει να μην περιμένουμε έναν δημότη να έρθει πάλι να δώσει 

λεφτά από την τσέπη του για να κάνει το οικόπεδο του άρτιο και 

οικοδομήσιμο. Θέλω να πω ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα πρέπει όλους τους 

οικισμούς προ του '23, αφού το θέλεις έτσι, εάν έχουν πρόβλημα, να το 

διερευνήσουμε που για μένα 100% υπάρχει πρόβλημα και να προχωρήσουμε 

εμείς στην διευθέτηση αυτού του προβλήματος.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Αρα το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα και για το άλλο του τι θα 

επακολουθήσει δε νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσεις, ομόφωνα εγκρίνει. Το 9 

θέμα .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα λεπτό, με συγχωρείτε, όχι ομόφωνα, εγώ παρών ψηφίζω 

γιατί σέβομαι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

126 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

 Την εισήγηση στο θέμα, μια και έχει προηγηθεί αίτηση προς το Δήμο, 

την έχει ο κ.Δάβρης. 

 Κύριε Δάβρη, σας ακούμε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ναι. Λοιπόν, κύριοι Σύμβουλοι στις 27.8. έκανα μια αίτηση στο Δήμο 

να γίνει το Χαλκούτσι Δημοτική Κοινότητα διότι έχει απογραφεί από το 1830 

έως σήμερα σε όλες τις απογραφές ως αυτοτελής οικισμός. Αυτό προκύπτει 

από διάφορα στοιχεία που έχουμε μέσα. Εν πάση περιπτώσει αυτήν τη στιγμή 

ισχύει η απογραφή του 2001, όπου έγινε 18 Μάρτη 2001, κατά Νομούς, 

Δήμους, Κοινότητες, Δημοτικά, Κοινοτικά Διαμερίσματα και οικισμούς. 

Κυρώθηκε με την 6821/Γ5-908/4.6.2002, Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Αυτή τη στιγμή με την απογραφή του 2001 είμαστε ένας αυτοτελής οικισμός 

της Σκάλας Ωρωπού, σύνολον κάτοικοι 3.775, Σκάλα Ωρωπού 1.282, Νέα 

Πολιτεία 404, Χαλκούτσι 2.082. Επομένως είμαστε ένας οικισμός πριν του '23 

και πρέπει να γίνουμε βάσει του "Καλλικρατικού" Νόμου Δημοτική Κοινότητα.  

 Το Χαλκούτσι έχει δικά του διοικητικά όρια από παλιά, έχει νηπιαγωγείο, 

δημοτικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, γυμνάσιο, 

ΚΑΠΗ, ιατρείο, ΙΚΑ, πολιτιστικό, πνευματικό σύλλογο, σύλλογο γυναικών, δική 

του Ενορία, δικό του νεκροταφείο, αυτόνομο αθλητικό κέντρο, γήπεδο 

ποδοσφαίρου, γήπεδο βόλλει, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις, γήπεδο 5 χ 5, 12 

παιδικές χαρές, η παραλία του ξεπερνά τα 8 χλμ. Οι μόνιμοι κάτοικοι 
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Χαλκουτσίου ξεπερνούν τους 2.000 και τους καλοκαιρινούς μήνες τους 15. 17 

εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, οικιστικοί. Μετά τη δεκαετία του '60 .. στα 

διοικητικά όρια του Χαλκουτσίου. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι και οικιστές του 

Χαλκουτσίου σε ποσοστό που αγγίζει 90% επιθυμεί όπως ο αυτετελής οικισμός 

Χαλκουτσίου της Σκάλας Ωρωπού να γίνει αυτόνομη Δημοτική Κοινότητα. Οι 

οικισμοί είναι αυτοί: Ακρωτήρι, Αγκίστρι, Πρόοδος, Ακτή .., Αγριλέζα, 

Πανόραμα Αγριλέζας, Δροσιάς Χαλκουτσίου, Νέας Εκάλης, Ανω Χαλκούτσι 

Πευκιάς, Αετοφωλιά, Καμάρι, Εφέδρων Αξιωματικών, Πανόρμου Χαλκουτσίου, 

Αγ.Αθανάσιος, Χρυσοπηγή, Κοιλάδα και Αγ.Αικατερίνη.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι οικισμοί αυτοί, είναι περιοχές γιατί τότε τι οικισμός θα 

ήταν το Χαλκούτσι. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ναι, δεν είναι οικιστική περιοχή του '60, πολιτιστική, οικιστική. Μετά 

το '60. Ενώ το Χαλκούτσι είναι πριν το '23 οικισμός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προς ενημέρωση του Σώματος στην απογραφή του 2011 ακόμα 

 δεν έχει καταγραφεί το Χαλκούτσι ως αυτετελής οικισμός. Εάν απογραφεί θα 

πάει απόφαση .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Αυτήν τη στιγμή ισχύει η απογραφή αυτή και βάσει του Νόμου, 

νομικά ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον, ναι, δεν έχει προκύψει .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ισχύει αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει βγει ΦΕΚ για την απογραφή του 2011, θα 

προχωρήσουμε την απογραφή του '1. Φυσικά αν βγει του '11 θα στείλουμε το 

ΦΕΚ στον αρμόδιο Υπουργό .. 
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ΔΑΒΡΗΣ: Μετά από 3, 4 μήνες όταν θα βγει, θα προωθήσουμε και την 

καινούργια απογραφή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει πιστεύω κάποια αντίρρηση.  

 Ορίστε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχήν με το Γιώργο είμαστε σε ευθεία 

γραμμή, αυτό θέλω να δηλώσω. Οντως την προηγούμενη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι είδηση. Δηλαδή στις εκλογές θα τον έχετε κοντά σας 

κ.Ρούσση; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Θα το συζητήσουμε αυτό, θα το δούμε. Στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο η ανακοίνωση μου είχε να κάνει με αυτό το θέμα.  

Οσον αφορά ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, σας ακούμε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Λοιπόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ανακοίνωση 

μου είχε να κάνει, η ανακοίνωση μου είχε να κάνει μ' αυτό το θέμα, για τον 

οικισμό του Χαλκουτσίου και ότι θα μπορούσε σύμφωνα με τον "Καλλικρατικό" 

Νόμο να αποτελεί δική του αυτόνομη Δημοτική Κοινότητα. Σύμφωνα όμως με 

τον ίδιο, το ίδιο άρθρο, και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 δε θα 

μπορούσε μόνο το Χαλκούτσι να αποτελέσει Δημοτική Κοινότητα, θα μπορούσε 

το κάθε χωριό, η κάθε Δημοτική Κοινότητα, που έχει απογραφεί και έχει 

οικισμούς μέσα, θα μπορούσε .. Παραδείγματος χάρη το Συκάμινο. Λέει, με την 

απογραφή του 2001, 1.522 κάτοικοι, το Καμάρι 104, οικισμός, το Κατηφόρι 78, 

το Νέα Συκάμινο .. και ο Πευκιάς 205. Σύμφωνα με τον "Καλλικρατικό" Νόμο 

θα μπορούσε και από εκεί να υπάρχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας. 

Είναι κάτω από 1.000 κάτοικους και θα μπορούσαν να υπάρχουν εκπρόσωποι.  
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 Θα πρότεινα το εξής: Ξέχωρα με το Χαλκούτσι που θα προχωρήσει μόνο 

του θα πρότεινα να γίνουν εκλογές Τοπικού Συμβουλίου σε κάθε Δημοτική 

Κοινότητα ή Τοπική Κοινότητα, να γίνουν εκλογές, για να αποφασίσουν αν 

θέλουν εκπροσώπους απ' αυτούς τους οικισμούς. Αν θέλουνε να έχουνε 

υποψήφιο και μετά τις εκλογές εκπροσώπους από..  

ΔΑΒΡΗΣ: Υποψήφιοι από πολλές περιοχές μπαίνουνε. Αυτό άμα θα γίνει τώρα, 

θα γίνουνε χιλιάδες Τοπικές Κοινότητες.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ο εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οσοι είναι οικισμοί πριν το 1923. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα. Εντάξει, εντάξει. 

ΔΑΒΡΗΣ: Αυτοί οι οικισμοί, το Κατηφόρι είναι τώρα, του '60 οικισμοί. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΑΒΡΗΣ: Εκπρόσωποι μπαίνουνε και τώρα. Δεν μπαίνουνε; 

ΡΟΥΣΣΗΣ Για να επαναφέρω την τάξη, λοιπόν, όχι, εγώ λέω, ξέχωρα από το 

Χαλκούτσι, το Χαλκούτσι είναι μια ειδική περίπτωση, είναι πάνω από 2.000 

κατοίκους, αλλά και σε όλους τους άλλους οικισμούς που υπάρχουν στα χωριά 

μας, θα πρέπει να ρωτηθούν τα Τοπικά Συμβούλια τουλάχιστον, ας μη γίνει και 

δημοψήφισμα, να ρωτηθούν αν θα μπορούν, αν θέλουν να έχουν 

εκπροσώπους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Χαλκούτσι ψηφίζουμε πάντως τώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 10ο 

 

Ορισμός αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική 

Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο και τελευταίο μάλλον θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Εχει διανεμηθεί η εισήγηση. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις εδώ;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, αναπληρωτές ορίζουμε, αναπληρωτές. Δεν είχαμε 

ορίσει. Δεν είχαν αναγραφεί στην απόφαση.  

 Λοιπόν, 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 
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ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑ-ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (απών)  ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ    ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών)  ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (απών) 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 
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