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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός αυτοτελών 

οικισμών του Δήμου Ωρωπού. 

2. Ορισμός ενός Δημοτικού 

Συμβουλίου με τον 

αναπληρωτή του, ως μέλος 

της επιτροπής ελέγχου, 

πιστοποίησης και βεβαίωσης 

της καλής εκτέλεσης εργασιών 

και υπηρεσιών οικονομικού 

έτους 2011. 

3. Συγκρότηση Επιτροπής 

Παραλαβής μικρών έργων και 

εργασιών συντήρησης βάση 

του άρθρου 15, παρ. 2 του 

Π.Δ. 171/87 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

παρ. 1 του 229/99 για το έτος 

2011.

4. Ορισμός μέλους που θα 

μετέχει στην Επιτροπή 

Παραλαβής Εργων βάση του 

άρθρου 16 του Π.Δ.. 171/87 

για το έτος 2011. 

5. Συγκρότηση "Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών 

Προμηθειών και Αξιολόγησης 

των Προσφορών και την 

γνωμοδότηση επί αυτών στις 

περιπτώσεις διαγωνισμών και 

στις περιπτώσεις απευθείας 

ανάθεσης για το οικονομικό 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ομόφωνα καθορίζονται οι 

οικισμοί. 

Ομόφωνα ορίζεται ο δημοτικός 

σύμβουλος Β. Φοργιάρης με 

αναπληρωτή τον Σ. Τσάδαρη. 

Ομόφωνα ορίζονται οι δημ. 

Σύμβουλοι Α. Μακρής και Π. 

Πέππας με αναπληρωτές 

Κολιαστάση και Γιαννά. 

Ομόφωνα ορίζεται ο δημ. 

σύμβουλος Ε. Ηλιάσκος με 

αναπληρωτή τον Τσεκερζή 

Χρήστο. 

Ομόφωνα ορίζονται οι 

υπάλληλοι: Λάτσας Σταμάτιος, 

Χρήστου Σπύρος, Μπουτσικάκη 

Νίκη. 

ΣΕΛ.
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έτος 2011 (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 46 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

6. Συγκρότηση Επιτροπής 

Παραλαβής απευθείας 

ανάθεσης προμηθειών 

οικονομικού έτους 2011 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

7. Ορισμός εκπροσώπου του 

Δήμου με τον αναπληρωτή 

του, προκειμένου να 

συμμετέχει στην υπό 

συγκρότηση Γνωμοδοτική 

Επιτροπή για θέματα 

ανέλκυσης ναυαγίων. 

8. Ορισμός εκπροσώπου του 

Δήμου με τον αναπληρωτή 

του, προκειμένου να 

συμμετέχει σε Επιτροπή του 

κεντρικού Λιμεναρχείου 

Χαλκίδας. 

9. Αποδοχή ποσού 4.476,00 Ε για 

αποζημίωση εθελοντών 

Σχολικών Τροχονόμων για το 

έτος 2010. 

10. Εγκριση 2ου Ανακεφ. Πίνακα 

(τακτοποιητικού) του έργου 

"Τσιμεντόστρωση οδού Φάρου 

(Χαλκούτσι)". 

Ομόφωνα ορίζονται οι 

υπάλληλοι Σάλλαρης, 

Κεντρωτής, Κανελλόπουλος. 

Ομόφωνα ορίζεται ο δημοτικός 

σύμβουλος Π. Βασιλάκος με 

αναπληρωτή τον Β. Μπόρση. 

Ομόφωνα ορίζεται ο δημοτικός 

σύμβουλος Π. Βασιλάκος με 

αναπληρωτή τον Β. Μπόρση. 

Ομόφωνα εγκρίνεται. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τους κυρίους Συμβούλους να προσθέλθουνε στις 

θέσεις τους για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αρχεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ 

την κα Βαρνάβα Ελένη να αναγνώσει τον κατάλογο των Συμβούλων που 

παρίστανται. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Καληπέρα και από μένα, ξεκινάμε. Ηλιάσκος 

Ευάγγελος παρών. Φοργιάρης Βασίλειος παρών. Παπαγιάννης Γεώργιος. Δώστε 

μου λίγο χρόνο για να σας συνηθίσω. Γιαννάς Ιωάννης. Μακρής Αθανάσιος. 

Κοντογιάννη Αλέκα. Τσεκρεζής Χρήστος. Δάβρης Γεώργιος. Λεμπούσης 

Ευάγγελος. Λέκκας Ανδρέας. Πέππας Παναγιώτης. Νικολάου Χρήστος. 

Ανυφαντής Κωνσταντίνος. Βλάχος Δημήτριος. Γιαμαρέλος Γεώργιος. Βασιλάκος 

Παναγιώτης. Πάντος Ευάγγελος. Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη. Λάμπρου 

Δημήτριος. Μπόρσης Βασίλειος. Σωτήρχος Δημήτριος. Τσάδαρης Σωτήριος. 

Μπατζάκας Στυλιανός. Οικονόμου Γρηγόριος. Λίτσας Κωνσταντίνος. Ρούσσης 

Θωμάς. Βελτανιώτης Δημήτριος. Δέδες Κωνσταντίνος. Καραγιάννης Βασίλειος. 

Ζαχαριάς Ιωάννης. Γιασημάκης Γεώργιος. Αρμυριώτης Γεώργιος. Καλύβας 

Ευάγγελος. Οικονόμου Βασίλειος. Βαρνάβα Ελένη. Σιδέρης Φίλιππος. Τσάκωνας 

Ανδρέας. Κιούσης Δημήτριος. Μαργέτα Ελένη. Χασιώτης Μιχαήλ. Στεργίου 

Ιωάννα. Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε και ο κ.Γιαμαρέλος. Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη 

κατ' αρχάς από τους εκπροσώπους του Τύπου που ταλαιπωρούνται απόψε. Θα 

μεριμνήσουμε από το επόμενο Συμβούλιο να τοποθετηθεί ένα τραπέζι με 

κάποιες καρέκλες, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και πάλι ζητώ συγνώμη 

για την ταλαιπωρία σας. Εχω μια επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προς το γραφείο του Δημάρχου και το γραφείο 

των αιρετών, με ημερ. 26.1.2011 που αφορά ενημέρωση των Συμβούλων. 

Διαβάζω την επιστολή. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, σας στέλνω την επιστολή με 

την οποία παρακαλούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου σας στην 
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ημερίδα της εταιρείας μας στις 29 Ιανουαρίου 2011. Επισυνάπτουμε και το 

πρόγραμμα της ημερίδας. Παρακαλώ θερμά να ενημερωθούν όλοι οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι προκειμένου να συμμετάσχουν. Για το πρόγραμμα της ημερίδας 

μπορούν να περάσουνε οι Σύμβουλοι από το γραφείο του Προέδρου, ώστε να 

ενημερωθούν.  

 Επίσης θα ήθελα να αναγνώσω προς το Σώμα την επιστολή 

ανεξαρτητοποίησης του κ.Δάβρη Γιώργου η οποία κατετέθη στις 2 Ιανουαρίου 

2011. Αξιότιμε κ.Πρόεδρε, κατ' αρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή 

σας στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια να σας ζητήσω 

να γνωρίσετε στο Σώμα ότι θεωρώ τον εαυτό μου ανεξάρτητο δημοτικών 

παρατάξεων. Συγχρόνων καταγγέλω στο Σώμα πως αν και εκλέχτηκα με την 

δημοτική παράταξη "ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ", η εικόνα που παρουσιάστηκε από 

τον επικεφαλής της αμέσως μετά τις πρώτες ημέρες της εκλογής μας είναι 

εικόνα καινοδοξίας, αυθαιρεσίας, αναξιοπιστίας και ενός ανδρός αρχή. 

Παραμερίστηκαν οι αγωνιστές της παράταξης, καταργήθηκαν οι προεκλογικές 

δεσμεύσεις και ο προσανατολισμός της παράταξης. Ο επικεφαλής έχει 

συγκεντρώσει γύρω του μια ομάδα ανθρώπων (Συμβούλων - συνεργατών) και 

παρατρεχάμενων με άγνωστες επιδιώξεις που ασκούν όμως δημοτική εξουσία 

πριν ακόμα αναλάβουμε ουσιαστικά το Δήμο και  κατευθύνουμε το έργο της 

παράταξης, χωρίς αυτοί να έχουν ουδεμία ευθύνη, ενώ απεναντίας γι' αυτά θα 

λογοδοτούμε εμείς που μας εμπιστεύτηκαν οι συνδημότες μας. Δεν θα ήθελα 

να είμαι μάντης των κακών. Επειδή όμως βλέπω πως αυτά θα εξελιχθούν μετά 

βεβαιότητας, θα κρατήσω τον εαυτό μου έξω από αυτήν την μορφή διοίκησης 

και θα παραμείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπερασπίσω τις αξίες που 

πιστεύω και τον τόπο μου. Παρακαλώ κ.Πρόεδρε να μου επιτρέψετε να κάνω 

χρήση του άρθρου 66, παρ. 4 του νόμου 3852 περί προγράμματος 
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"Καλλικράτη" και να πράξετε τα της αρμοδιότητας σας. Μετά τιμής Γεώργιος 

Δάβρης.  

 Ημερολογιακά ακολουθεί μια επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου, του 

κ.Χασιώτη Μιχάλη που ζητά να συζητηθούν προ ημερησίας διάταξης τα 

παρακάτω θέματα: 1) Στελέχωση με γιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων και 

γενικότερα προβλήματα στην Α' βάθμια Υγεία στο Δήμο Ωρωπίων και 2) 

Εργαζόμενοι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δήμου Ωρωπίων. Πρέπει να 

αναφέρω στον κ.Χασιώτη ότι ο Δήμος τουλάχιστον δεν έχει ενημερωθεί 

πλήρως για όλα τα περιφερειακά θέματα υγείας. Οσα είναι τοπικού χαρακτήρα, 

όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον γιατρό, τον αγροτικό γιατρό στον 

Κάλαμο ή τον γιατρό του ΙΚΑ και του ΟΓΑ στον Αυλώνα για τον οποίο έχω και 

σχετική επιστολή κατοίκων του Αυλώνα. Είναι θέματα που αντιμετωπίζονται 

παρ' αυτά από το Δήμο. Εδικά για την περιοχή του Αυλώνα υπάρχει μια 

επιστολή κατοίκων του Αυλώνα, ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Θέμα: Θέση .. ιατρού 

στο ΙΚΑ στον Αυλώνα Αττικής. Ο Αυλώνας απαρτίζεται από σχεδόν ή πλέον 

6.000 κατοίκους που τους καλοκαιρινούς μήνες ανέρχονται στις πλέον των 

10.000 ατόμων. Στερείται ιατρού παθολόγου με αποτέλεσμα τα διάφορα 

περιστατικά που συμβαίνουν να μην μπορούν να επιλυθούν. Μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2010 υπήρχε γιατρός παθολόγος ο κ.Προκόπης Πέτρος με 

σύμβαση. Μετά από διάφορες τηλεφωνικές επικοινωνίες προς την Γεν. Δ/νση 

του ΙΚΑ μας διαβεβαίωσαν ότι θα προσληφθεί και θα τοποθετηθεί στο γραφείο 

του ΙΚΑ Αυλώνος παθολόγος ιατρός. Παρόλα αυτά και ενώ πέρασαν 3 μήνες, 

δεν έχει ληφθεί εκ μέρους του ΙΚΑ καμία μέριμνα. Παρακαλούμε όπως 

εξετάσετε το αίτημα μας για την κάλυψη των θέσεων του παθολόγου ιατρού 

στο ΙΚΑ Αυλώνας. Ακολουθούν υπογραφές των κατοίκων.  

 Θα ήθελα τον Αντιδήμαρχο του Αυλώνα επειδή έχουν γίνει κάποιες 

σχετικές ενέργειες να ενημερώσει το Σώμα σχετικά με το θέμα αυτό.  
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΛΩΝΑ: Είναι θέμα ημερών και του ΙΚΑ και του ΟΓΑ να 

επανέλθουνε. Είναι οι συμβάσεις να υπογραφούνε από τον Υπουργό απ' ότι μας 

είπανε, γιατί μιλήσαμε με τον Δ/ντη του ΙΚΑ και τον Δ/ντη του ΟΓΑ και είναι 

θέμα ημερών να υπογραφούν οι συμβάσεις και να γυρίσουν οι γιατροί στις 

θέσεις τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, θέλετε να επιχειρηματολογήσετε για το επείγον 

του θέματος;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: .. η οποία δε διαβάστηκε. Νομίζω ότι σας έχει δοθεί κ.Πρόεδρε 

ακόμα μια, ένα υπόμνημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αφορά άλλα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας την διαβάσω. Παρόλα αυτά, τα θέματα στα οποία 

αναφέρεται η επιστολή είναι χρονίζοντα και ο Δήμος τουλάχιστον σ' αυτήν την 

επιστολή θα απαντήσει αρμοδίως. Κύριοι, μετά από αίτημα των κατοίκων 

Αυλώνας στη συγκέντρωση της Λαϊκής Επιτροπής Κατοίκων Αυλώνας στις 

23.1.2011, ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να ενεργήσει τα δέοντα ώστε 1) να 

έρθουν οι ιατροί του ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ. στον Αυλώνα. Η σύμβαση του ιατρού του 

ΙΚΑ, κ.Πέτρου Προκόπη έληξε τέλος Οκτώβρη 2010 και ο ιατρός που 

εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ έφυγε. Η ταλαιπωρία των 

ασφαλισμένων στον Αυλώνα έχει γίνει αφόρητη. Πρέπει να τρεχει κάποιος στο 

Καπανδρίτι, στον Αγ.Στέφανο, στα Οινόφοιτα, στον Ωρωπό και ποιος ξέρει που 

αλλού. Ζητάμε από τους αρμόδιους φορείς να στείλουν άμεσα γιατρούς του 

ΙΚΑ και του ΟΓΑ. 2) Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να μπει μπροστά στον 

αγώνα των κατοίκων για δημόσιες συγχρονες και φτηνές συγκοινωνίες, να 

υπάρχει ένα τοπικό λεωφορείο όπου θα συνδέει περιφερειακά τα χωριά του 

Δήμου Ωρωπού για τις ανάγκες κυρίως των μαθητών, χωρίς οικονομική 
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επιβάρυνση. Οι νέες αυξήσεις από 1.1.2011 στα εισιτήρια του ΟΣΕ ανέρχονται 

από 50% έως και 200%. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις δρομολογίων θα 

δυσκολέψουν πολύ την ζωή μας, με δεδομένο ότι η πόλη μας δεν έχει άλλο 

Μέσο Μαζικής Μεταφοράς από τον σιδηρόδρομο. Με την ιδιωτικοποίηση δε των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό, Τρόλεϊ, 

Λεωφορεία, διαλύονται οι αστικές συγκοινωνίες της χώρας μας και τσακίζονται 

τα δικαιώματα των εργαζομενων σε αυτές. Οι αυξήσεις είναι "φωτιά" στα 

εισητήρια και δεν αντέχουν άλλο οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα 

του λαού μας άλλα βάρη. 3) Επειδή η πολιτεία αφήνει αυτήν την επικίνδυνη 

βόμβα από εξασθενές χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα στο νερό να 

υποθηκεύουν την υγεία των κατοίκων της περιοχής, ζητάμε από την Δημοτική 

Αρχή να κάνει μέτρηση του νερού στο Δήμο Ωρωπού κάθε μήνα και τα 

αποτελέσματα της μέτρησης να αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Ο 

αγώνας των κατοίκων της περιοχής για τη λύση αυτού του σοβαρού 

προβλήματος συνεχίζεται, συντονίζεται και δυναμώνει, με στόχο να καθαρισθεί 

ο υδροφόρος ορίζοντας από τον καρκίνο που πίνουμε, τρώμε, αναπνέουμε. 4) 

Η Δημοτική Αρχή να μπει μπροστά μαζι με όλο τον λαό του Δήμου μας και να 

καταργήσουμε τώρα τα διόδια. Οι συνεχείς προκλητικές αυξήσεις στα διόδια, η 

πρόσθεση νέων και η δημιουργία των παράπλευρων διοδίων έχει ως 

αποτέλεσμα να μετατρέπουν και το πιο μικρό ταξίδι μέσα στην χώρα σε είδος 

πολυτελείας για όλους μας. Για μας το πέρασμα από τα διόδια είναι μεγάλη 

ληστεία της εποχής μας και η μεγάλη κατασκευαστικοί όμιλοι κάνουν πανηγύρι. 

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας ληστεύουν μέσω των διοδίων οι μεγάλοι 

κατασκευαστικοί όμιλοι. Να καταργηθούν τώρα όλα. Περιμένοντας από τον 

Δήμαρχο προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο προώθηση και λύση των 

παραπάνω σοβαρών προβλήματων μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση Η Λαϊκή Επιτροπή Κατοίκων Αυλώνα.  
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 Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται τα θέματα αυτά - είναι μεν σοβαρά, 

έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν, θα απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο 

αρκετές φορές απ' ότι φαίνεται και στο μέλλον. Παρόλα αυτά σε όλα αυτά τα 

θέματα ο Δήμος έχει κάνει τις ενέργειες του και όσον αφορά το θέμα των 

συγκοινωνιών όπου είναι ένα γενικότερο θέμα, αφορά το ΚΤΕΛ και θα πρέπει 

να πάρουμε υπ' όψιν μας και τις .. των συγκοινονιολόγων. Στο θέμα των 

διοδίων υπάρχει θέση και του Δημάρχου και του Δήμου και οι αγώνες του είναι 

γνωστοί και απομένει το θέμα του νερού. Νομίζω έχει ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή να δεχθούμε προσφορές από εργαστήρια, ώστε να γίνεται 

ανάλυση του νερού και να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κάθε μήνα στο Δήμο. Ορίστε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε, ναι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω αλλά εδώ μπήκανε 

ορισμένα ζητήματα σοβαρά. Δίνετε απαντήσεις σε ένα .. Θα ήταν πιο σοβαρό 

να πούμε ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα ζητήματα θα τα βάλουμε στα 

επόμενα .. σαν θέματα .. και ως τακτικά και να αποφασίσουμε και να 

συναποφασίσουμε να τα .. Δηλαδή τι λύθηκε; Είναι δυνατόν μέσα σε 20 μέρες 

να έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα; Το πιο σωστό είναι αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία αντίρρηση κα Στεργίου. Απλά συζητάμε το θέμα του 

κατεπείγοντος και της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης. Εντάξει; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η επιστολή αυτή βάζει τα ζητήματα. Αρα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνω σ' αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, κανείς άλλος .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε γιατί έβαλα δύο θέματα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο σήμερα και .. (τεχνικό πρόβλημα στην μαγνητοφώνηση) ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σε άλλες περιοχές έχουμε πρόβλημα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι ευκαιριακό το ζήτημα ότι δεν υπαρχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με κ.Πρόεδρε, μου ζητήσατε να .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, θέλετε να το βάλουμε το θέμα σε ψηφορορία 

όπως προβλέπει ο κανονισμός; Πολύ ευχαρίστως. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ξέρουμε για να καταλαβαίνουμε .. αυτήν τη 

στιγμή στην περιοχή μας, είναι προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά 

μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτήν τη στιγμή .. εμπορευματοποίηση της 

υγείας από την κυβέρνηση το οποίο θα επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία .. 

ιατρείων, των δημοτικών ιατρείων παντού. Αυτήν τη στιγμή μεθοδεύεται το 

κλείσιμο .. περιφερειακών ιατρείων και .. για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία 

θα .. από εδώ και πέρα καθημερινά .. το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή 

και ο Δήμαρχος για να .. το τι έχει σκοπό να κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να μην 

υπάρχει ένας ιατρός στην Αυλώνα, πηγαίνουν από την Χαλκίδα μέχρι την 

Αρτάκη .. Υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορώ να μιλήσω με το μικρόφωνο. Ναι, για 

να βρουν γιατρό, όμως .. (τεχνικό πρόβλημα στην μαγνητοφώνηση) .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Χασιώτη, ολοκληρώστε.  

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 

.......: Δεν κάνουμε πολιτικό διάλογο εδώ πέρα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, τοποθετούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ ολοκληρώστε κ.Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω.  

(παρεμβάση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Χασιώτη, ολοκληρώστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κάθε απόλυση συμβασιούχου θα σημαίνει υποβάθμιση των 

κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει η Δημοτική Αρχή στον τόπο εδώ πέρα και 

καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο .. 

(τεχνικό πρόβλημα στην μαγνητοφώνηση)...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. .. (τεχνικό πρόβλημα στην μαγνητοφώνηση) Κλείνει 

μόνο του. Λοιπόν .. (τεχνικό πρόβλημα στην μαγνητοφώνηση)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ είπα. Είναι 

ανακοίνωση. Εχει όλο το δικαίωμα ο κ.Λίτσας να την κάνει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε αίτημα από τον κ.Γιασημάκη.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακόπτουμε για 5 λεπτά. 

5 λεπτά διάλειμμα 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι να επιστρέψουνε στις 

θέσεις τους. Αποκαταστάθηκε η βλάβη. Να προσέχουμε λιγάκι τα καλώδια. Μην 

καθυστερείτε κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Κύριε Γιασημάκη ακούμε την 

ανακοίνωση σας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ και εγώ με την σειρά μου σε 

κάποια θέματα. Βέβαια όχι τόσο σημαντικά όσο τα προηγούμενα τα οποία 

θίχτηκαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ανοίγουμε και άλλα θέματα. Ανακοίνωση κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, το 1ο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η 

δεξίωση που έγινε στον Μαρκόπουλο και είχε το κόστος της. Καταλαβαίνω ότι 

θα πρέπει να διατηρήσουμε τις εκδηλώσεις του κάθε τόπου ξεχωριστά αλλά θα 

πρέπει να καταλάβουμε και όλοι μας ότι οι εποχές έχουνε αλλάξει. Οικονομικά 

είμαστε δύσκολα. Θα πρέπει να ξαναδούμε όλες τις εκδηλώσεις σε κάθε χωριό 

σύμφωνα με τις συνθήκες του σήμερα, σύμφωνα με την σημερινή οικονομική 

κατάσταση. Δεν θα πάθει τίποτα κανείς μας εάν οι εκδηλώσεις αυτές είναι πιο 

λητές ή ακόμα και αν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν γίνουν. Δεν ζητάμε να 

καταργηθούν, αλλά θα μπορέσουμε να κάνουμε λίγο οικονομία παραπάνω. Ενα 

δεύτερο θέμα συναφές με το πρώτο βέβαια έχει να κάνει με τα οικονομικά και 

αυτό, είναι το κόστος που έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να 

αναλογιστούμε όλοι ότι κάθε Δημοτικό Συμβούλιο στοιχίζει 5.000 ευρώ και θα 

πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα το οργανώσουμε, χωρίς να δημιουργούμε 

πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου, ώστε να γίνονται .. Ενα τρίτο θέμα 

αφορά την Μαρμαρά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν οι παρεμβάσεις και 

η πιο απλή παρέμβαση που μπορεί να γίνει άμεσα, είναι να τοποθετηθούν 

πινακίδες για περιορισμένη στάθμευση και συγχρόνως η Δημοτική Αστυνομία 

να ελέγχει, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν οι μαγαζάτορες. Και τέλος, για 

να μην σας καθυστερώ, .. θέλω να ζητήσω από τον κ.Δήμαρχο να μας πει πότε 
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θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι παρέλαβε από τους Δήμους και τις 

Κοινότητες. Τι χρήματα υπάρχουν στα ταμεία, τι υποχρεώσεις σε προμηθευτές, 

τι υποχρεώσεις σε δάνεια, τι υποχρεώσεις σε εργολάβους, τι μελέτες βρήκατε 

στα συρτάρια, τι έργα είναι σε εξέλιξη, ποια είναι τα τακτικά έσοδα του κάθε 

ΟΤΑ, πρώνη ΟΤΑ ξεχωριστά, τι προσωπικό υπάρχει, τι ανάγκες έχουμε. Θα 

πρέπει κ.Δήμαρχε να τα γνωρίζουμε και εμείς αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε τις απαντήσεις σας κ.Δήμαρχε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ουσιαστικά είναι το 

πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο .. Ενώ τα θέματα μας είναι καθαρά τυπικά, όσοι 

έχουν κάνει Τοπική Αυτοδιοίκηση για Επιτροπές, σήμερα ετέθησαν σχεδόν όλες 

οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρώτο Συμβούλιο. Αν αυτό 

δείχνει ζήλο, αν αυτό δείχνει πάθος για την λύση των προβλημάτων, καλώς. Αν 

δείχνει ενδιαφέρον για τον τόπο, καλώς. Αν δείχνει κάτι άλλο όμως, λαϊκισμό ή 

πίεση σε κάποια ομάδα ανθρώπων για να λύσουν τα προβλήματα σε 20 μέρες, 

κάνουνε λάθος κάποιοι και κάνουνε πολύ κακό στον τόπο ξεκινώντας έτσι. Δεν 

καταλαβαίνουν που βρίσκονται και που πατάνε. Το μέγεθος του εγχειρήματος 

του "Καλλικρατικού" Δήμου του νέου Ορωπού δεν το έχουν καταλάβει. Είμαστε 

σε μια μέγγενη και προσπαθούμε να επιβιώσουμε σαν Δήμος και σαν χώρα. Δεν 

επιτρέπεται 20 μέρες μετά να έρχονται εδώ πέρα να λύσουμε όλα τα 

προβλήματα. Καθόμαστε σε μια ηλεκτρική καρέκλα από το πρωί μέχρι το βράδι 

και παίζεται η τύχη των παιδιών μας καθημερινά. Είναι πολύ κρίσημη η 

κατάσταση, το 1ο τρίμηνο αυτού του "Καλλικρατικού" Δήμου. Είναι μια 

πρόκληση, είναι ένα στοίχημα για μια επιτυχία της χώρας μας και της νέας 

διοικητικής δομής. Ολα τα προβλήματα που είπατε είναι σωστά. Είμαστε μαζί 

σας απόλυτα και ήμασταν μαζί σας και το γνωρίζετε αυτό. Μερικοί μπήκαν και 
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επί της ουσίας των θεμάτων όπως ο Γιασημάκης και θα του απαντήσω 

συγκεκριμένα σε κάποια θέματα αλλά τα γενικότερα θέματα, μόλυνση του 

περιβάλλοντος, Ασωπός, χρώμιο, υγεία. Τι άλλο ..;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμβασιούχοι. Ολα αυτά τα προβλήματα .. Σήμερα στο 

IMPERIAL συζητούσανε για τους συμβασιούχους που ήμουν εκεί, η ΚΕΔΚΕ 3 

ώρες. Θα ανοίξουμε θέματα τώρα εμείς για αυτά τα θέματα τα οποία - ναι, 

είμαστε υπέρ των συμβασιούχων, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε 

συμβασιούχους. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα το κρατικό, της κεντρικής 

διοίκησης σήμερα εδώ; Στο πρώτο Συμβούλιο, 20 μέρες, του "Καλλικρατικού" 

Δήμου; Ζητώ ακόμη μια φορά απ' όλους να ξεχάσουμε τις διαφορές μας. Να 

ξεχάσουμε τα πάντα. Ζητάω συναίνεση, βοηθεια, αλληλεγγύη στην λύση των 

προβλημάτων. Ο Δήμος είναι ανοιχτός σ' αυτήν την κατεύθυνση. Θα είναι 

αυστηρός σε οποιαδήποτε άλλη. Δεν θα μπω σε απαντήσεις επί των θεμάτων 

όλων αυτών γιατί δε θα τελειώσουμε ποτέ. Και βέβαια ο Αυλώνας έχει 

πρόβλημα, και βέβαια ο Αντιδήμαρχος είναι κάθε μέρα εκεί και .. τηλέφωνα για 

να πιέσει να' ρθούνε οι γιατροί. Και βέβαια η ιατρική του Αυλώνα με έναν του 

ΟΓΑ και με έναν του ΙΚΑ δε φτάνει. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε την 4ετία 

αυτή να ανεβάσουμε την υγεία στον Αυλώνα και να μπορέσουμε να κάνουμε 

ό,τι μπορούμε. Αλλά δεν είναι θέματα στον πρώτο μήνα. Να είστε σίγουροι ότι 

προσπαθούμε κάθε μέρα. Συγχαρητήρια στους περιφερειακούς βοηθούς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απλούς Συμβούλους και Αντιδημάρχους, γιατί κάνουνε 

αγώνα και πάσχουνε και ξενυχτούν και αγωνιούν για να μπορέσει να κρατηθεί 

αυτό το μεγάλο δημιούργημα το οποίο δεν ήταν και υπό την έγκριση μας, το 

οποίο είναι πιο μεγάλο απ' ότι το περιμέναμε.  

 Διόδια. Ημασταν μαζί, θα συνεχίσουμε. Ηρθε η Συντονιστική Επιτροπή, 

ήρθαν οι Επιτροπές, συζητήσαμε, είπαμε ότι θα ξανασυναντηθούμε, θα 
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ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα πάμε μπροστά. Είμαστε από την αρχή μέλη 

της Συντονιστικής Επιτροπής. Αλλο θέμα. Ας μιλήσω για απλά θέματα της 

καθημερινότητας που αυτά μας απασχολούνε περισσότερο. Θα πω στον 

Γιασημάκη τον φιλο μου ότι η δεξίωση στον Μαρκόπουλο δεν πρόλαβα καν να 

την σκεφτώ Γιώργο μου. Την κάνανε 20 χρόνια και είπα, θα κάνουνε το ίδιο 

πράγμα. Να είσαι σίγουρος όμως ότι η δεξίωση στον Μαρκόπουλο στοίχισε 

3.500 ευρώ και πέρσι η ίδια δεξίωση, ήμουν εγώ, όλα τα χρόνια είχα την τιμή 

να είμαι καλεσμένος, στοίχισε 7.700.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, μου το είπαν τα παιδιά από τον Μαρκόπουλο. Ναι. Εάν 

κ.Κιούση έχετε καμία αμφιβολία .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αν μπορώ να πάρω το λόγο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν μπορείτε να τον πάρετε το λόγο. Αλλά αν έχετε καμία 

αμφιβολία, μαζί αύριο ελάτε να το ψάξουμε, έτσι; Και θα το επανορθώσω την 

επόμενη φορά. Το κόστος στο Δημοτικό Συμβούλιο Γιώργο μου δεν μπορούμε 

να κάνουμε τίποτα. Εχουμε κάνει και λίγα Συμβούλια. Επρεπε να είχαμε κάνει 

και άλλα για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Σε διαβεβαιώνω είναι πολύ 

δύσκολα τα προβλήματα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την Μαρμαρά το πρόβλημα το γνωρίζουμε, έχεις απόλυτο 

δίκιο για την Δημοτική Αστυνομία και την στάθμευση, που θα αρχίσει και η 

Δημοτική Αστυνομία να δουλεύει στον Δήμο μας. Αυτά είναι θέματα της 

καθημερινότητας που μπορούνε να συζητηθούν. Οσον αφορά για την 

απογραφή, για τα θέματα τα υπόλοιπα, τι χρωστάμε, τι παραλάβαμε, τι μέλλει 

γενέσθαι σ' αυτόν το Δήμο, απ' ότι γνωρίζουμε έχουν ορισθεί 7μελή Επιτροπή 

και έχουνε μπει και οικονομολόγοι μέσα και Επιτροπή άλλη η οποία ψάχνει το 
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θέμα. Μέχρι 28.2. είναι καταλυτική ημερομηνία που υποτίθεται πρέπει να 

καταθέσει σε μας και στην Οικονομική Επιτροπή αυτή η Επιτροπή όλοι και οι 

Τεχνικοί Σύμβουλοι της Επιτροπής, που έχουμε ορίσει, και ξεκινάνε τον αγώνα 

τους να καταγράψουνε την μισή Αττική τι έχουμε και τι δεν έχουμε και τι 

χρωστάμε και κινητή και ακίνητη περιουσία και 28.2. υποτίθεται ότι είναι 

καταλυτική ημερομηνία. Εκεί θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα το τι έχουμε. Ξέρεις 

ότι άλλη Κοινότητα δεν είχε διπλογραφικό, άλλη το πήραμε προχθές 

παραλάβαμε από τον Αγ.Στέφανο, έχουμε πολλά προβλήματα. Αυτά έχουνε 

υπομονή. Θα ξεκαθαριστούνε τελείως, σας υπόσχομαι. Αυτός είναι ο αγώνας 

Γιώργο. Να οργανώσουμε το Δήμο, να βρούμε το .. να μπει σε ένα σύστημα 

όλος ο Δήμος, να ενοποιηθεί. Είναι ένα στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα είναι η 

οργάνωση του "Καλλικρατικού" Δήμου. Η καθημερινότητα του πολίτη, η 

εξυπηρέτησητου πολίτη. Δεν μπορεί ο Δήμος αυτός σε έναν μήνα να λύσει όλα 

τα προβλήματα. Ναι, στα διόδια, ναι στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος, αλλά με την σειρά που πρέπει. Ξέχασα τίποτα; 

 Εχω να πω εγώ όμως μια ανακοινωση δική μου σήμερα. Εμένα με 

απασχολεί εδώ και καιρό και επί της προηγούμενης Διοίκησης η διαχείριση 

απορριμμάτων. Μια καθαρή πόλη δηλαδή. Η διαχείριση απορριμμάτων, θα 

μιλήσουμε πολλές φορές γι' αυτή. Είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο στοίχημα σε 

400.000 περίπου στρέμματα, με έναν, δεν ντρέπομαι να το πω, σε παρένθεση, 

κακομαθημένο πολίτη, όσον αφορά την καθαριότητα. Ξεκινώντας με μεγάλο 

ζήλο ο Αντιδήμαρχος, ο Γιαννάς και τα επιτελεία να καθαρρίσουνε την περιοχή, 

αποφασίσανε κάποια στιγμή επειδή βρήκανε πάρα πολλές χωματερές στην 

περιοχή μας να κάψουν τα κλαδιά, κάποια κλαδιά και επειδή πήρανε άδεια από 

την Αστυνομία, από την Πυροσβεστική, είναι η εποχή που μπορούμε να καίμε 

κλαδιά. Βρήκανε έναν χώρο πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό, στο 

Συκάμηνο από πάνω, που ανήκει στην πρώην Κοινότητα Συκαμήνου, μια 
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χωματερή και βάλανε κάποια κλαδιά μέσα σε μια χωματερή που είναι τώρα και 

έχει δεκάδες φορτηγά μπαζοσκούπιδα, έτσι την κληρονομήσαμε, έτσι είναι, 

καλώς ή κακώς, δε μας ενδιαφέρει, έκανε δουλειά η Κοινότητα Συκαμήνου, τα 

άφηνε προς το παρόν, τα μεταφόρτωνε, δεν ξέρω τι έκανε, καλώς τα έκανε, και 

αφού κάψαμε τα κλαδιά μια φορά, την επόμενη μέρα ο κ.Ρούσσης παίρνει 

τηλεφωνο και λέει, γιατί πάτε στην χωματερή; Το χωράφι του δρόμου που 

περνάει για την χωματερή είναι του θείου μου και δε σας επιτρέπει, ενώ 

λειτουργούσε σαν βοηθητικός χώρος στην Κοινότητα Συκαμήνου επί διάστημα. 

Πολύ καλά, εμείς δεν το πήραμε και τόσο σοβαρά, ο Αντιδήμαρχος, πήγε την 

άλλη μέρα ξαναέκαψε τα κλαδιά και το βράδι, το απόγευμα, μπουλντόζα του 

πρώτου ξαδέλφου του πάει και χαλάει το δρόμο για να μην έχουμε πρόσβαση 

στην χωματερή. Σε μια παράνομη χωματερή, που για μένα, για το καλό του 

τόπου του, καλώς την είχε. Ομως χάλασε το δρόμο για να μην εξυπηρετηθεί η 

καθαριότητα της περιοχής μας. Ε, αυτό δεν το δέχομαι και γι' αυτό το 

ανακοινώνω και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. ∞ θέλετε το καλό του 

τόπου και .. ή δεν το θέλετε και δεν έχετε θέση σ' αυτήν την αίθουσα εδώ 

μέσα.  

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κ.Λίτσα. Το θέμα αφορά .. 

.......: Λοιπόν, για να μαθαίνετε κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

.......: .. υπάρχει κλαδοθρυμματιστής. Δεν καίμε τα κλαδιά το 2011. 

Κλαδοθρυμματιστής λέγεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην γράφετε στα πρακτικά. Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα απαντήσει. Είναι άξιος να απαντήσει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με τον κανονισμό, ο καθένας εδώ θα λέει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με τις διαδικασίες, με τις διαδικασίες, όχι τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε απόλυτο δίκιο. Επί της διαδικασίας και επί του κανονισμού, 

ο κ.Ρούσσης δε δικαιούται .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, όχι. Μου κάνει εντύπωση και παρακαλώ και παρακαλώ.. 

(εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο ο κ.Οικονόμου. Πράγματι και οι επιδοκιμασίες 

απαγορεύονται και οι αποδοκιμασίες. Εχετε απόλυτο δίκιο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ' αρχήν ήθελα να πάρω προηγουμένως το 

λόγο, πριν μπω στο θέμα θέλω να αναφέρω το εξής: δεν είναι κατάσταση αυτή. 

Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου "Καλλικράτειου" Δήμου της 

Αττικής. Δεν είναι δυνατόν όλος αυτός ο κόσμος να είναι όρθιοι. Υπαρχει λύση. 

Υπάρχει η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου, υπάρχει το Πνευματικό 

Μαρκοπούλου και δεν ξέρω τι άλλο. Κανονίστε το επόμενο Συμβούλιο να μην 

είναι εδώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου. Ναι, μια χαρά είναι 

και το Πνευματικό Μαρκοπούλου. Αυτά για την ιστορία. Κύριε νυν Δήμαρχε 

μαθήματα Αυτοδιοικησης δε δέχομαι. Είμαι 12 χρόνια Κοινοτάρχης Συκαμήνου 

και μάλιστα την τελευταία 4ετία με 100%. Οταν.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Δε δέχομαι από σας κ.Δήμαρχε, θα φάτε πολλά ψωμιά ακόμα. 

Λοιπόν, όσον αφορά για τα σκουπίδια, αυτό που εντόπισα ήταν όλα τα 

σκουπίδια του Ωρωπού που ήτανε 5 χρόνια πίσω από το περίπτερο. Εν μια 

νυκτί φύγανε και πήγανε στην χωματερή του Συκαμήνου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πάρε το λόγο μετά, πάρε το λόγο μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι παρεμβολές κ.Γιαννά.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιάννη, πάρε το λόγο μετά. Πάρε το λόγο μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι παρεμβολές. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Λοιπόν, κλαριά από το Χαλκούτσι ήρθανε στο Συκάμηνο. Μιλάω με 

τον κ.Αντιδήμαρχο και του λέω, αυτό δεν το θέλω και κατ' αρχήν του λέω σε 

ενημερώνω ότι αυτό δεν είναι δρόμος. Αυτό είναι ένα χωράφι που κάποιος 

θείος μου με άφησε εμένα σαν Πρόεδρο και εξυπηρετούσε μια κατάσταση και 

του είχα υποσχεθεί ότι μόλις φύγω από την Κοινότητα αυτό θα κλείσει. Το είπα 

στον Γιάννη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τη σύμφωνη γνώμη του. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Φυσικά, της οικογενείας του. Γιατί αυτός έχει πεθάνει τώρα, έτσι; Ο 

συγχωρεμένος. Λοιπόν, με τη σύμφωνη γνώμη της οικογενείας του έκλεισε ο 

δρόμος. Μόνοι τους με πήρανε .. Σε παρακαλώ να ολοκληρώσω και να πεις ό,τι 

θέλεις.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εδω έχω μια υπεύθυνη δήλωση .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Δήμαρχε, Δήμαρχε να τελειώσω και πες ό,τι θέλεις. Εντάξει; Να 

τελειώσω και πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, με την σύμφωνη γνώμη της οικογενείας, 

με την θεία μου η οποία μου είπε, ναι Θωμά, να κλείσει ο δρόμος γιατί δεν 

ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο και δε με ενδιαφέρει .. ο Δήμαρχος. Εντάξει; Αυτό 

είναι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ απλά έτσι σαν ουδέτερος, θα μπορούσα να πω ότι μπορούσε 

να δοθεί μια περίοδος χάριτος, δηλαδή ένα χρονικό διάστημα, να το πω έτσι ..  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ενημέρωσα Πρόεδρε τον κ.Γιαννά και του είπα ότι ο δρόμος αυτός 

θα κλείσει. Ενημέρωσα. Υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί δεν τον ανοίγετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι χωματερές τελειώνουνε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Υπάρχει δρόμος Γιάννη. Γιατί δεν τον ανοίγετε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ; Εγώ βρήκα την εύκολη λύση, το έκανα. Αυτό τι σημαίνει;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ε τότε, κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. Ορίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ρούσση, κ.Ρούσση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν προηγούμενα τα περάσαμε έτσι 

και συζητάμε τώρα για το δρόμο και το χωράφι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι, δεν είναι μικρό αυτό. Δεν είναι μικρό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρέπει να δούμε σοβαρότερα ζητήματα. Δεν είναι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι μικρό αυτό το πρόβλημα. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρέπει να είμαστε σοβαροί εν πάση περιπτώσει και να έχουμε και 

μια διαδικασία και η διαδικασία σημαίνει, δε σηκώνεται ο καθένας και λέει ας 

πούμε την τοποθέτηση του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου και το θέμα των απορριμμάτων δεν είναι 

αμελητέο. Είναι σοβαρότατο πιστεύω ζήτημα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι αλλά έτσι όπως μπήκε το ζήτημα, συγνώμη, έτσι όπως μπήκε 

το ζήτημα, είναι ένα επιμέρους θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το θέμα των απορριμμάτων, η διαχείριση, να το συζητήσουμε 

συγκεκριμένα με προτάσεις και να μιλήσουμε όλοι. Εχουμε όλοι προτάσεις γι' 

αυτά τα ζητήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Καταθέστε την ένσταση σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω στο Προεδρείο μια υπεύθυνη δήλωση 

του ιδιοκτήτη του κτήματος αυτού που περνάει ο δρόμος, κατά τον Σύμβουλο 

του Συκαμήνου, των Συμβούλων, και γράφει το εξής: επιτρέπω στα οχήματα 

του Δήμου Ωρωπού να χρησιμοποιούν το χωράφι μου ως δρόμο στη θέση .. 

εντός του 2011. Το καταθέτω.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ο θείος μου Δήμαρχε έχει αποβιώσει. Ο θείος μου .. Ποιος το 

υπογράφει παρακαλώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέκος Ρούσσης, επώνυμο πατέρα: Γεώργιος. Ονομα και 

επώνυμο .. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αν είναι έτσι, αποσύρω. Αν είναι έτσι. Τι ημερομηνία έχει; Τι 

ημερομηνία έχει; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 15.1.2011. Νομίζω το θέμα .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πολύ σοβαρό το θέμα, πολύ. Γελάστε λίγο ρε παιδιά, γελάστε. 

Γελάστε, αυτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσαν, τελείωσαν. Ο,τι ανακοινώσεις ήτανε, τις κάνατε. 

Προχωρούμε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δύο υπομνήματα σου κατέθεσα Πρόεδρε. Σε παρακαλώ τώρα. Δύο 

υπομνήματα σου κατέθεσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα υπομνήματα αφορούν το επόμενο Συμβούλιο.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, κάνετε λάθος. Για σήμερα είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν με ενημερώσατε κ.Ρούσση για σήμερα. Μιλήσαμε για το 

θέμα της χωροθέτησης και μου είπατε, σας καταθέτω δύο υπομνήματα και να 

συζητήσουμε το θέμα. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα το ανακοινώσουμε στο επόμενο Συμβούλιο κ.Ρούσση. 

Τώρα, άμα θέλετε, άμα θέλετε συνεχώς να φρενάρετε τη διαδικασία και να μην 

μπούμε στα κυρίως θέματα, κάντε το. Τι να πω άλλο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας ξεπετά κανείς κ.Ρούσση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ρούσση, είπαμε, θέλει κανείς άλλη ανακοίνωση και είπατε 

όχι. Μίλησα εγώ ο τελευταίος.  Τώρα ανακοινώσεις το ξαναθυμηθήκαμε; 

Προχώρα Πρόεδρε. 
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κ.Λίτσα. Τέλειωσαν οι ανακοινώσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε γίνεται διάλογος τώρα, τελείωσε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δύο ανακοινώσεις έχω να κάνω. Κύριε 

Πρόεδρε, έχω δύο ανακοινώσεις να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κάντε τις ανακοινώσεις σας και για μια ακόμη φορά 

κ.Ρούσση θα διαβάσω και τα υπομνήματα σας. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτά το .. τα δύο θέματα που έχω να θέσω είναι τα εξής: όπως 

.. επιστολή προς το Δήμαρχο έχω ζητήσει, παρακαλώ και δεν έχω λάβει 

απάντηση και παρακαλώ εντός, άμεσα κ.Δήμαρχε να τηρούμε το νόμο, να έχω 

την, τα εξής δεδομένα: Ποια είναι τα τέλη που πληρώνει ο πολίτης του Δήμου 

μας σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Τέλη. Υδρευσης ας πούμε, τα δημοτικά 

τέλη, τα τέλη για το νεκροταφείο, για το κάθε τέλος πάντων, για κάθε 

Υπηρεσία, γιατί όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να βρούμε μια ενιαία τιμή αύριο για 

όλο το Δήμο. Θέλω να τα γνωρίζω αυτά και βέβαια θα τα κοινοποιήσω μέσα και 

από το blog του συνδυασμού μας προς όλες τους πολίτες. Αλλά τουλάχιστον 

εμείς, η δημοτική ομάδα της "ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ" θέλουμε να 

ξέρουμε ποια είναι αυτήν τη στιγμή, ποιες είναι οι τιμές. Ενα είναι αυτό. 

Παρακαλώ όπως έχω μια απάντηση - μια απάντηση λίαν συντόμως. Δεύτερο 

θέμα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η Επιτροπή, όπως είπατε. Αυτή η 
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Επιτροπή μέχρι 28.2. θα πρέπει να αποτυπώσει την κατάσταση. Δηλώνω εγώ, 

εκ μέρους και των δύο ακόμα .. ότι δε θα επικυρώσω τίποτα, θα παραμείνω 

μέχρι τις 28.2. σε επιφυλακτική στάση για οτιδήποτε έχει συμβεί μέχρι σήμερα 

στο Δήμο, δηλαδή όταν λέω Δήμο, Κοινότητες και Δήμους του ενιαίου πλέον 

Δήμου Ωροπού. Θα πάρω το κείμενο, το αποτέλεσμα, το πόρισμα αυτή της 

Επιτροπής. Αν δεν πράξετε εσείς τα κατά του νόμου θα τα φέρω εγώ μέσα από 

διαχειριστικό έλεγχο που ως μέλος της Βουλής μπορώ να επιτύχω, δυστυχώς ή 

ευτυχώς, και να ξέρετε ότι κάθε Κοινότητα και κάθε Δήμος του μέχρι τώρα, που 

λειτουργούσε ανεξάρτητα, θα ελεγχθεί μέχρι τελευταίου σεντς. Ο διαχειριστικός 

έλεγχος που ζητάω εγώ και για τον οποίο δε θα βάλω υπογραφή για κανένα 

κείμενο και για καμία απόφαση αν δεν ξέρω την νομιμότητα των μέχρι σήμερα 

θεμάτων και για να μην μπερδευτεί κανένας, θα ζητήσω, θα ξεκινήσω τον 

έλεγχο, θα ζητήσω πρώτα τον έλεγχο από το Δήμο Καλάμου και την Κοινότητα 

Πολυδεντρίου και μιλάω ενδεικτικά γι' αυτές τις δύο, το Δήμο και την 

Κοινότητα που ήτανε οι Πρόεδροι, οι επικεφαλείς ήτανε οι υποψήφιοι μου. Θα 

ζητήσω βέβαια και για τους 9 διαχειριστικό έλεγχο. Νομίζω ότι ομοφώνως θα 

πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τον διαχειριστικό έλεγχο. Η 

Επιτροπή που είπατε, κατά το νόμο, όντως μέχρι 28.2., δηλαδή τον 

Φεβρουάριο θα πρέπει να μας δώσει το πόρισμα, πρέπει να επιτυχύνουμε, δε 

μιλάω για ορκωτούς λογιστές ή για οικονομολόγους, ομιλώ επίσημο έλεγχο από 

το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δώσω μια απάντηση στον κ.Οικονόμου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το πρώτο υπόμνημα του κ.Ρούσση. Κύριε Δήμαρχε, 

κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι. Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 "Καλλικράτης" 

και συγκεκριμένα στο άρθρο 84, παρ. 9, που αναφέρει τις αρμοδιότητες του 
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Συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας, είστε υποχρεωμένοι να ορίσετε υπάλληλο 

του Δήμου για την γραμματιακή υποστήριξη της τοπικής Κοινότητας 

Συκαμήνου, καθώς και για την παροχή διοικητικής βοήθειας των κατοίκων, 

διαθέτοντας κατάλληλους χώρους (γραφείο, αίθουσα συμβουλίυο και 

εξοπλισμό για τις ανάγκες της τοπικής μας Κοινότητας). Σας κάνω γνωστό 

λοιπόν με όλη την καλή θέληση μου, ότι ακόμα μέχρι και σήμερα ο Δημοτικός 

Σύμβουλος στον οποίο και έχετε αναθέσει αρμοδιότητες στην τοπική Κοινότητα 

Συκαμήνου, κ.Λεμπούσης Ευάγγελος, δεν έχει ορίσει γραφείο του Προέδρου 

της τοπικής Κοινότητας και αίθουσα Συμβουλίου. Θέλω να πιστεύω ότι όλα 

αυτά δε γίνονται εσκεμμένα για να υποβαθμίσουν την προσωπικότητα και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας. Θέλω να πιστεύω ότι όλα 

αυτά δε γίνονται γιατί ο εν λόγο Πρόεδρος, κ.Τζεβελέκος Δημήτριος, δεν ανήκει 

στο συνδυασμό σας. Πάντως έτσι φημολογείται. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είστε 

τόσο κακώς και εκδικητικός Δήμαρχος. Θέλω τέλος να πιστεύω ότι ο Δήμαρχος 

Ωρωπού δεν είναι υποχείριο ορισμένων κακοπροαίρετων ανθρώπων.  

 Κύριε Δήμαρχε, μην δραστηριοποιείστε σαν να είστε ακόμα στην 

αντιπολίτευση. Είστε πλέον Δήμαρχος Ωρωπού και αυτό σημαίνει όλων των 

κατοίκων του Ωρωπού και αυτών που σας ψήφισαν και αυτών που δε σας 

ψήφισαν. Αν όλα αυτά έγιναν χωρίς εσείς να γνωρίζετε κάτι, παρακαλώ όπως 

επαναφέρετε στην τάξη τους κακούς Συμβούλους σας και άμεσα να τους 

επιβάλλετε να εφαρμόσουν τις οδηγίες σας. Διαφορετικά πρέπει να εφαρμόσετε 

το νόμο και να υποβάλλετε πειθαρχικές ευθύνες. Οι εκλογές τελείωσαν, ας 

κοιτάξουμε μπροστά για το καλό του τόπου μας, για το καλό των παιδιών μας.  

 Στο δεύτερο υπόμνημα ο κ.Ρούσσης αναφέρει: Κύριε Δήμαρχε, κύριε 

Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

κύριε Αντιδήμαρχε Γιαννά Ιωάννη, ως υπεύθυνο της τοπικής Κοινότητας 

Συκαμήνου, θέλω να σας κώνω γνωστό και να σας ενημερώσω ότι την 
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Δευτέρα, 24.1.2011 ένας απλός δημότης του Συκαμήνου, ο κ.Σαμπάνης 

Γεώργιος, πατέρας του τρίτου Συμβούλου της τοπικής Κοινότητας Συκαμήνου, 

κου Σαμπάνη Δημητρίου, εκλεγμένου με τον συνδυασμό σας, υπεξαίρεσε χωρίς 

την έγκριση κανενός τα βεβαιωτικά σημειώματα (οίκοθεν) της Κοινότητας 

Συκαμήνου, των ετών από 1.1.1999 έως 31.12.2010. Σε ερώτηση που του 

απηύθυνε υπάλληλος, απάντησε ότι τα συγκεκριμένα σημειώματα τα πήρε για 

να ελέγξει, για να τα ελέγξει στο σπίτι του. Σας ερωτώ κ.Δήμαρχε και 

κ.Αντιδήμαρχε, έχετε δώσει εσείς την εντολή και την αρμοδιότητα του ελεγκτή 

στον εν λόγο κύριο; Και μάλιστα να ελέγχει έγγραφα της πρώην Κοινότητας 

Συκαμήνου στο σπίτι του; Αν όχι, με ποιο δικαίωμα κ.Δήμαρχε ένας πολίτης 

έχει κάνει μαγαζί του την Κοινότητα Συκαμήνου;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να παίρνει ό,τι θέλει και 

να τρομοκρατεί τους υπαλλήλους της; Υπάρχει κάποιος να βάλει σε τάξη αυτόν 

τον κύριο; Για την ιστορία σας ενημερώνω ότι είχε υπεξαιρέσει όταν ήταν 

Κοινοτικός Σύμβουλος την 4ετία 1999 - 2002 το πρόχειρο βιβλίο των 

αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου και μετά από μήνυση που του είχα 

υποβάλλει, το επέστρεψε. Τέλος, σας προειδοποιώ και σας καθιστώ 

υπεύθυνους για την οποιαδήποτε δολιοφθορά ή απώλεια ανακαλυφθεί μετά απ' 

αυτήν την υπεξαίρεση.  

Κύριε Δήμαρχε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τους μαζέψουνε; Τι εννοείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, δεν δικαιούστε στον οποιονδήποτε 

χαρακτηρισμό. Παρακαλώ, μην φτάσουμε στο σημείο να βγάζουμε .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι; Γλάστρες είναι;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνω; Να πάω να τον πιάσω από τον λαιμό τώρα;  

..: Να επιβάλλετε την τάξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως επιβάλλεται η τάξη; Να τον βγάλουμε από την αίθουσα. 

Ωραία, ωραία.  

(παρεμβάσεις εκτος μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειπώθηκε. Πιστεύω το κατάλαβε.  

ΓΙΑΣΙΜΑΚΗΣ: Να σας πω κάτι κ.Πρόεδρε; Επιτρέψτε μου γιατί έχω κάνει 4 

χρόνια Πρόεδρος. Απευθύνεται προσωπικά στον κ.Σαμπάνη, απαντάει ο 

κ.Σαμπάνης και εσείς του λέτε να βγει έξω; Μα εάν είναι δυνατόν δηλαδή. Αντί 

να του δώσετε το λόγο να απαντήσει, του λέτε να περάσει έξω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, δεν είπα αυτό κ.Γιασημάκη, έγινε παρεξήγηση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτά τα πράγματα δε γίνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα, έγινε παρατήρηση στον κύριο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι 

άλλο. Είπα, τι πρέπει να κάνω; Να τον βγάλουμε έξω;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ για την υπομονή σας μέχρι 28.2. 

που όλα τα στοιχεία θα τοποθετηθούν στα τέλη και όλων των Δήμων και 

Κοινοτήτων οι απαντήσεις. Αλλά οποιαδήποτε στιγμή με κάποιον εκπρόσωπο 

σου, όποτε θέλει να έρθει στο Δήμο, μήπως μπορέσει και να τα πάρει και την 

ίδια μέρα όσον αφορά τιμές τελών. Ο διαχειριστικός έλεγχος .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, τα θέλω επισήμως για να μπορώ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επισήμως, ναι.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αλλιώς, ξέρω ότι γίνεται, αλλά .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βασίλη, θέλουμε 5 άτομα με 6 τουλάχιστον στη Διοίκηση και 

έχουμε 2 άτομα και τρέχουμε σαν λάστιχα να οργανώσουμε τον μεγάλο Δήμο. 

Ζητώ λίγο υπομονή. Το μεγάλοι στοιχημα να στηθεί ο Δήμος, είναι τεράστιο. 

Δεν μπορεί .. ελάτε μια μέρα δίπλα μου, μια μέρα μόνο. Οσον αφορά, εκτός 

από την Επιτροπή η οποία θα κάνει την απογραφή, την καταγραφή των 

πάντων, από εκεί και πέρα έχουμε ορκωτούς λογιστές σε όλο το Δήμο και 

Διαχειριστική Επιτροπή. Δεν παραλαμβάνουμε τίποτε. Να είσαι σίγουρος προς 

αυτήν την κατεύθυνση, που τοποθετηθήκατε κ.Οικονόμου και εμείς προς τα 

εκεί βαδίζουμε. Δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε 1 ευρώ. Θα' ρθούνε όλα στην 

επιφάνεια. Τέλος. Η επιστολή σου κ.Ρούσση είναι πάρα πολύ καλή όσον αφορά 

το  θέμα του Τοπικού Συμβουλίου του Συκαμήνου. Πραγματικά έχω στείλει, 

έχω δώσει εντολές. Η κα Στεργίου γραμματική υποστήριξη και είπα να 

συνεννοηθεί με τον αρμόδιο του Συκαμήνου που έχω δώσει να συνεννοηθούν, 

να βρουν το γραφείο κάτω, ένα από τα δύο γραφεία, για να στεγαστεί το 

Τοπικό, έτσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδόθη εντολή, εδόθη, εδόθη. Το γραφείο .. Δεν ξέρω αν δεν έχει 

συνεννοηθεί. Θα συνεννοηθούν τα παιδιά. Αύριο το πρωί θα κανονίσω να το 

πάρουν το γραφείο. Οσον αφορά για τον πολίτη, δεν μπορείτε να φέρνετε 

κύριε εδώ πέρα θέματα των πολιτών. Ο κύριος δεν ανήκει, δεν είναι Δημοτικός 

Σύμβουλος. Δεν είναι θέμα του Δήμου τι κάνει ένας πολίτης. Η Αστυνομία είναι 

εκεί, ο νόμος είναι εκεί. Για μένα, εάν έκανε τέτοια παράβαση, θα έπρεπε να 

πάτε αμέσως στον Εισαγγελέα και στην Αστυνομία για να καταθέσετε αυτά που 

λέτε και να διεκδικήσετε πραγματικά αυτά που υποστηρίζετε. Από εκεί και 

πέρα, δεν είμαστε Εισαγγελείς εμείς εδώ, είναι πολίτες. Είτε πατέρας, είτε μάνα, 

είτε αδελφή, είτε - είναι πολίτης, δεν είναι θεσμικό όργανο ο κύριος τώρα. Δεν 
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μπορείτε να φέρνετε θέματα Δημοτικού Συμβουλίου για πολίτες. Αυτά είναι 

θέματα έξω από εδώ.  

 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Ωρωπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τεθεί στο Σώμα ένα θέμα προ ημερησίας διάταξης. Αφορά 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς τους Γενικούς Γραμματείς των 

αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Ρούσση. Το θέμα αφορά γενικές απογραφές κτιρίων, 

πληθυσμού κατοικιών 2011 και καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμων. Στο 

πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για την οργάνωση και εκτέλεση 

των απογραφών, εκτός των άλλων, είναι απαραίτητος των αυτοτελών οικισμών 

κάθε Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 168/2008 και την υπ' αριθμ. 1 

εγκύκλιο των γενικών απογραφών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η 

οποία θα σας κοινοποιηθεί. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την απρόσκοπτη 

τέλεση των απογραφών σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους της 

χωρικής σας αρμοδιότητας κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με απόφαση του να καθορίσει τους αυτοτελούς οικισμούς της 

περιοχής του Δήμου, σε επίπεδο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 

Επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης εισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του. Θα ήθελα η κα Μαναβιέλα να 

κάνει την ανακοίνωση των οικισμών. Παρακαλώ. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΑ: Λοιπον, είναι κατά δημοτική ενότητα, όπως μας τα έστειλε το 

Υπουργείο. Απλώς πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να τα επιβεβαιώσει 

και να τα στείλουμε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη Δημοτική 

Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα ήρθε παρεμπιπτόντως το έγγραφο.  

ΜΑΝΙΑΒΕΛΑ: Υπάρχουν οικισμοί Σκάλα Ωρωπού, Νέα Πολιτεία και Χαλκούτσι. 

Για την Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων είναι τα Νέα Παλάτια, Αγ. 

Αικατερίνη, Αγ.Αθανάσιος, Αγ.Κωνσταντίνος και .. Τοπική Κοινότητα Ωρωπού: 

Ωρωπός, Κάμπος Ωρωπού, Πλατάνια Ωρωπού. Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος: 

Αυλών και Ασπροχώριον. Δημοτική Ενότητα Αφιδνών: Αμφίδνεια, Αγ.Τριάδα, η 

τέως διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, Δροσοπηγή, Κοκκινόβραχος, Κοσμοθέα, 

Σταθμός Αφιδνών. Δημοτική Ενότητα Καλάμου: Κάλαμος, Αγ.Απόστολοι. 

Δημοτική Ενότητα Καπανδριτίου: Καπανδρίτι, Αγ.Ανάργυροι, Λίμνη Μαραθώνος, 

Μικροχώρι. Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας - Τοπική Κοινότητα Μαλακάσας: 

Μαλακάσα, Μήλεσι, Σφενδάλι. Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού: 

Μαρκόπουλο, Αγ. Βαρβάρα, Μπάθη, Ν.Λεβίσιο. Δημοτική Ενότητα 

Πολυδεντρίου - Τοπική Κοινότητα Πολυδεντρίου: Πολυδέντρι, Αγ.Γεώργιος, 

Ηρακληδείς, Ταξιάρχες. Δημοτική Ενότητα Συκαμήνου - Τοπική Κοινότητα 

Συκαμήνου: Συκάμηνο, Καμάρι, Κατηφόρι, Ν.Συκάμηνο και Πευκιά.  

 Υπάρχει καμία αντίρρηση; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Οικονόμου. Είχε ζητήσει το λόγο κ.Αρμυριώτη 

νωρίτερα. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 36

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι. Θα έκανα μια πρόταση στον Δήμαρχο. Ενόψει αυτής της 

κρίσημης και καινούργιας εξέλιξης και κατάστασης που είναι η απογραφή του 

2011, να πάρει μια πρωτοβουλία ώστε να διαφημιστεί το γεγονός και να 

υπάρξει μια καμπάνια. Ολοι όσοι μένουνε στην περιοχή του Ωρωπού, του νέου 

"Καλλικρατικού" Δήμου να απογραφούν εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν οι 

πρωτοβουλίες, είτε διαφημιστικές μέσα από τον τοπικό τύπο, μέσα από τα 

κανάλια τα τοπικά, μέσα από τους Εξωραϊστικούς Συλλόγους κλπ., να 

καταλάβουν όλοι ότι είναι προς ωφελείαν του Δήμου αλλά και αυτών να 

απογραφούνε εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο Δήμος Ωρωπού να έχει 33.500 κατοίκους 

μόνιμους, να παίρνει τα έσοδα αυτών των κατοίκων, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι 

είναι πάρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι που μένουν εδώ. Οχι ψηφίζουν, που 

μένουν τουλάχιστον εδώ. Αρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάρετε μια τέτοια 

πρωτοβουλία κ.Δήμαρχε, να βοηθήσουμε και εμείς, ο καθένας όπως μπορεί, να 

διαφημίσουμε το γεγονός και να καλέσουμε τον κόσμο να απογραφεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ και πάλι. Είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουμε προς 

αυτήν την κατεύθυνση, γι' αυτό και φέραμε και σήμερα το θέμα μόλις μας 

ήρθε, για να προχωρήσει η απογραφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιδιά. Σε 1 

χρόνο τουλάχιστον θα εξεταζόμαστε σε όλα τα Υπουργεία Οικονομικών, 

Εσωτερικών κλπ., με τη νέα απογραφή του 2011. Είναι πάρα πολύ σημαντικό 

και αυτό δε χρειάζεται ένας και δύο, χρειαζόμαστε όλοι και με πάθος αυτή την 

απογραφή, για να ανεβάσουμε τον πληθυσμό μας. Χρειαζόμαστε πολλοί να 

δουλέψουμε γι' αυτήν την περιοχή. Περιοχές, οικισμοί, αυθαίρετα, όλα να 

καταγραφούνε, είναι υπέρ μας. Συμφωνώ απολύτως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, το θέμα της απογραφής και ο 

καθορισμός των οικισμών είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το μέλλον του 

Δήμου. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αναφερθήκατε στον Μαρκόπουλο που 
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γνωρίζω και πιστεύω που μπορεί να γίνεται και σε άλλα Δημοτικά 

Διαμερίσματα. Εναν οικισμό Μαρκόπουλο και παραλία Μαρκοπούλου - Ωρωπού. 

Του Μαρκόπουλου είναι οικισμός προ του '23, αμιγούς κατοικίας, μόνιμης 

κατοικίας. Η παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού έχει χαρακτηριστεί από το '85 με 

Π.Δ. παραθεριστική κατοικία. Δεν μπορεί να είναι ένας οικισμός. Πιστεύω ότι 

μελλοντικά στην προσπάθεια μας για Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου 

θα βρούμε εμπόδια. Οικισμούς που δεν θα τους χαρακτηρίσουμε τώρα στην 

απογραφή του '11, θα τους θεωρούν ο ΟΡΣΑ, ο Οργανισμός Αθήνας και όλη η 

κεντρική εξουσία περιαστικά πράσινα, ψηλά δάση και γεωργικές γαίες. Αυτά θα 

πρέπει να .. Είναι πολύ σοβαρό θέμα για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα να 

ξεκαθαρίσουμε και να καθορίσουμε οικισμούς, αν υπάρχουν και εκεί που 

υπάρχουν βασικά, έτσι; Παρακαλώ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ έχει έρθει από το Υπουργείο για τους ήδη 

χαρακτηρισμένους οικισμούς με ΦΕΚ.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Της προηγούμενης .. Συγνώμη, Δήμαρχε, της προηγούμενης. 

Αν άκουσα καλά και διάβασα, το φέρουν σήμερα για να ορίσουμε εμείς. Αν έχει 

δημιουργηθεί καινούργιος οικισμός, δεν περνάει; Είναι της προηγούμενης 

απογραφής. Παρακαλώ. Είναι της προηγούμενης απογραφής, του '91, του 

2001. Πάμε να κερδίσουμε καινούργιους, να ορίσουμε καινούργιους ή να 

καταργήσουμε αν έχουν καταργηθεί, έχουν ενσωματωθεί ή βρίσκονται ο ένας 

δίπλα στον άλλον, έχουν ενοποιηθεί.  Θα πρέπει να προτείνουμε καινούργιους, 

Δήμαρχε. Αν έχουμε. Αλλαγές. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ε δεν την έχει, αυτό λέω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γενικότερο το πρόβλημα κ.Αρμυριώτη. Και στον Κάλαμο 

έχουν δημιουργηθεί καινούργιοι οικισμοί .. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, αυτό λέω. Οτι δεν είναι απλό το θέμα να ορίσουμε 

αυτά που λέει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι βέβαια. Εντάξει. Κύριε Λιάσκο. 

ΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, εγώ έχω ένα .., έχω ειδικό μικρόφωνο, ασύρματο.   Με 

προλάβατε οι περισσότεροι, οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ακριβώς γιατί αυτό 

το θέμα συζητήθηκε πριν από λίγες μέρες σε μια συνάντηση. Εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τους αναγνωρισμένους οικισμούς. Σύμφωνα με 

το ΦΕΚ, απ' ότι βλέπω μέσα στο 2008, και παλαιότερα που τους ξέρετε οι 

περισσότεροι για την απογραφή του 2001. Είναι δύσκολο αλλά θα πρέπει να 

κανουμε την προσπάθεια όπως είπε και ο κ.Αρμυριώτης, για να ορίσουμε νέους 

και να αναγνωρίσουμε νέους οικισμούς. Είναι δύσκολο. Θα το κάνουμε εμείς 

αυτό το πράγμα, σαν πρόταση, θα το συζητήσουμε με την ΑΕΤΑ για να δούμε 

και να θα μπορεί να γίνει. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι .. στην 

απογραφή αυτή δε θα μπορέσει, ίσως να καταγραφεί, ίσως στην απογραφή 

αυτή να γίνει σύμφωνα με τα δεδεμένα που υπάρχουν. Αυτό είναι το 

πιθανότερο και δε θα μπορείς να αλλάξεις κάτι. Ισως όμως στην απογραφή 

αυτή που θα γίνει το 2011 να υπάρξει δυνατότητα, επειδή είμαστε και μια 

περιοσή η οποία εξελίσσεται ραγδαία και έχει ήδη διογκωθεί πολύ σε πολλά 

κομμάτια απ' αυτά, ίσως να μπορέσουμε να το κάνουμε και να ξεκινήσουμε τη 

διαδικασία για καθορισμό νέων οικισμών. Δεν είναι εύκολο. Σας το λέω αυτό 

ανεπίσημα σε μια κουβέντα που έγινε. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα 

είναι να καταθέσουμε αυτό και να κοιτάξουμε για τον ορισμό οικισμών. Από 

εκεί και πέρα τα προβλήματα όντως είναι μεγάλα σε οικισμούς οι οποίοι πλέον 

είναι, όπως είπε και ο κ.Αρμυριώτης, σε παραθεριστική κατοικία και πλέον 

έχουν γίνει μόνιμοι. Πολλές περιοχές έχουν ξεκινήσει αυτό το πράγμα να το 
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αλλάζουνε και δεν έχει αλλάξει ακόμα, όπως τα Καλύβια, τα Σπάτα κλπ. Β' 

παραθεριστικές πλέον γίνονται Α' κατοικία ή μόνιμη κατοικία.  

 Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, ξέρετε, να μην τις αναφέρω, και βέβαια και με τα σχέδια που είναι 

σε εξέλιξη ή το είδος των σχεδίων τα οποία έχουν εφαρμοστεί είναι σε ισχύ. Η 

Β' δηλαδή παραθεριστική να γίνει Α' κατοικία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το 

δούμε στην πορεία. Εμείς αυτήν τη στιγμή, γιατί σήμερα έλειπα όλη μέρα, δεν 

είχα, δεν το ήξερα το θέμα, αλλά σας είπα, σας λέω μια πληροφόρηση η οποία 

είχα σε μια κουβέντα ανεπίσημη πριν από λίγες μέρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει 

είναι ένα θέμα σημαντικό Δήμαρχε για να δείξουμε και το πληθυσμιακό μας και 

προσέχτε, το πληθυσμιακό σ' αυτήν την απογραφή θα είναι αυστηρό και θα 

είναι αυστηρά για τους μόνιμους κατοίκους. Οχι αυτό που γινόταν παλιά, 

25.000 μόνιμοι κάτοικοι και 33 απογραμένοι, απογραφέντες. Θα είναι αυστηρό 

το κριτήριο. Θα καταγράψει δηλαδή η απογραφή αυτή τους μόνιμους κατοίκους 

του Δήμου Ωρωπού, που φυσικά θα είναι μεγαλύτερη. Αυτά είναι τα δεδομένα 

και σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψηφοφορία. Εγκρίνει το Συμβούλιο; Ορίστε κα 

Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θα έλεγα να διαβάστε πάλι την εισήγηση γιατί αυτό είναι 

ερμηνεία που κάνουμε, που λέμε. Οταν λέει να ορίσετε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, και σ' αυτόν το νόμο αναφέρονται αυτά που είναι ήδη 

θεσμοθετημένα και που έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ; Τότε γιατί να το ορίσουμε 

αφού το γνωρίζει;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, είναι κάτι .. ερχόμαστε να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο 

είναι ασαφές αυτήν τη στιγμή.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξαναδιαβάζω. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Σε κάθε 10ετή απογραφή, απ' όσο γνωρίζω, οι Δημοτικές 

Αρχές και οι Κοινοτικές Αρχές ορίζουν, γιατί αυτές γνωρίζουν, τους 

καινούργιους ή μη οικισμούς. Η πρόταση είναι να ορίσουμε καινούργιους, αν 

υπάρχουν. Εγώ έθεσα ένα ιδιαίτερο θέμα όσον αφορά τον Μαρκόπουλο γιατί 

έχει Π.Δ. για παραθεριστική κατοικία και φέρεται ως ένας οικισμός μαζί με τον 

οικισμό Μαρκοπούλου - Ωρωπού που είναι οικισμός προ του '23. Θα πρέπει να 

διαχωριστεί. Ενα αυτό. Και δεύτερον να ορίσουμε καινούργιους, αν υπάρχουν ή 

αν δεχόμαστε αυτούς. Εάν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όπως του 

Μαρκοπούλου και σε άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα. Δεν είναι απόφαση της μιας 

.. των 10 λεπτών να πάρουμε εδώ και να δεχτούμε αυτό που λέει, με βάση την 

απογραφή του '11. Αυτή είναι του 2001. Αυτά προτάθηκαν το 2001. Εάν, λέω 

παράδειγμα, ένας οικισμός, ένα Δημοτικό Διαμέρισμα, έχει ενωθεί με κάποιο 

άλλο και έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος οικισμός, δε θα πρέπει εμείς να το 

δούμε; Καινούργιες προτάσεις θα κάνουμε. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Προτείνουμε. Ενώνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαναδιαβάζω. Μισό λεπτό. Ξαναδιαβάζω το έγγραφο όπως 

ζήτησε η κα Στεργίου.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λιάσκο. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω το έγγραφο. Σύμφωνα με τα 

ανωτέρω και για την απρόσκοπτη τέλεση των απογραφών σας, παρακαλούμε 

να ενημερώσετε τους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας κατά την πρώτη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με απόφαση του να καθορίσει τους 
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αυτοτελούς οικισμούς της περιοχής του Δήμου, σε επίπεδο Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας. Επισημαίνεται η ανάγκη της άμεσης εισαγωγής στο 

Δημοτικό Συμβούλιο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του. Τα φύλλα 

αυτοτελών οικισμών θα σας παραδοθούν από τους ανώτερους επόπτες και 

επόπτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε 4 αντίτυπα στα οποία θα 

αναγράφονται οι αυτοτελείς οικισμοί του Δήμου σας. Δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε εμείς .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε .. Συγνώμη Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα 

συμφωνήσω και με τον κ.Αρμυριώτη και με τον κ.Ρούσση ότι είναι ευκαιρία να 

θέσουμε εμείς τους νέους οικισμούς για να έχουμε και διαπραγματευτικό μετά 

στόχο, αυτό που λέει και ο Αντιδήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Λιάσκος, να 

μπορέσουμε να τους φέρουμε στο φως και να τους νομιμοποιήσουμε αυτούς 

τους οικισμούς. Να επιδιώξουμε την αναβάθμιση τους από Β' παραθεριστική, 

παραδείγματος χάρη όπως είναι η παραλία Μαρκοπούλου, σε Α' και πάει 

λέγοντας. Αλλωστε, ο λόγος ο αποψινός εδώ, αυτό που λέτε το εκτός, το θέμα 

αυτό, είναι για την Στατιστική Υπηρεσία. Δε δίνουμε, δε νομοθετούμε εμείς εάν 

θα γίνει ένας οικισμός, ναι ή όχι με βάση τα Προεδρικά Διατάγματα και τις 

ρυθμίσεις. Είναι για στατιστικούς καθαρά λόγους. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να 

εισηγηθούμε το ίδιο πράγμα που λέει και ο κ.Αρμυριώτης για την παραλία 

Μαρκοπούλου και όποιο άλλο χωριό έχει αντίστοιχη περίπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που μας διαβάσατε είναι το έγγραφο που στέλνει το 

Υπουργείο των Εσωτερικών στις Περιφέρειες για να ενημερώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, ναι. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μήπως πρέπει να περιμένουμε την διευκρίνιση από την Περιφέρεια 

προς το Δήμο που να λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουμε; Γιατί αυτήν τη 

στιγμή, στο πόδι να αποφασίσουμε, νομίζω ότι δε βοηθάει. Στο επόμενο 

Συμβούλιο βάλτε το θέμα να το λύσουμε. Δεν είναι το έγγραφο που 

απευθύνεται στο Δήμο, απ' ότι κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αν εγκρίνουμε τους οικισμούς που μας έχουν στείλει τελικά 

ή όχι. Ορίστε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάθε 10 χρόνια την έχω ξαναζήσει αυτήν τη 

λειτουργία. Κάθε 10 χρόνια τα κατά τόπους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι 

προηγούμενοι, έπαιρνε απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου ή Δημοτικού 

Συμβουλίου με τις οποίες καθαρίζανε τους οικισμούς που θέλανε να 

απογραφούν σαν οικισμοί, ξεχωριστά από τον οικισμό Συκαμήνου. Καμάρι, 

Κατηφόρι, Καντήλι κλπ. Αυτό μας ζητάει και τώρα. Δε μας ζητάει να 

καθορίσουμε τους ίδιους. Αν είναι να καθορίσουμε τους ίδιους, δε χρειάζεται να 

πάρουμε απόφαση. Στο ΦΕΚ που θα βγει, στο ΦΕΚ που θα βγει μεθαύριο μετά 

την απογραφή θα λέει, οικισμός Συκαμήνου 500 κάτοικοι, οικισμός Καμάρι 10 

κάτοικοι, οικισμός Καντήλι 3 κάτοικοι. Να συμπληρώσουμε οικισμούς είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε να αφήσουμε να το ξαναδούμε το θέμα με ερμηνευτική 

εγκύκλιο;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα επανέλθουμε .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Καλό θα είναι, καλό θα είναι οι κατά τόπους Αντιδήμαρχοι να 

ρωτήσουν τα .. αν θέλουν και εμείς να βοηθήσουμε, τα Τοπικά Συμβούλια, για 

επιπλέον οικισμούς που θέλουνε να απογραφούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε θα επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν ξέρω, συγνώμη, αν υπάρχουνε περιθώρια γιατι εδώ πέρα μας 

έχουνε βάλει ότι πρέπει για να ασχοληθεί ο επόπτης της Στατιστικής Υπηρεσίας 

πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ώστε να 

καταρτιστεί έγκαιρα από την κεντρική Υπηρεσία ο Κώδικας Δήμων και Οικισμών 

της χώρας ο οποίος στη συνέχεια θα χρησιμεύσει για την .. των απογραφικών 

δελτίων και την πινακοποίηση και εμφάνιση των αντίστοιχων στατιστικών 

στοιχείων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό το φέραμε παιδιά σήμερα. Γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχουν προτάσεις, να κάνουμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν υπάρχουν προτάσεις να τις πείτε να τελειώνουμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αμα είναι κάποιες προτάσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν υπάρχουν προτάσεις, να .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς το έγγραφο σήμερα έφτασε κα Στεργίου. Εχει αριθμό 

πρωτοκόλλου, μπορείτε να το δείτε.  

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Συγνώμη, συγνώμη, να σας διευκολύνω, μήπως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Μαναβιέλη. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Ο αυτοτελής οικισμός, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 168 

ορίζεται: ένα σύνολο οικοδομών οι οποίες γειτονεύουν και τα κτίρια των οποίων 

δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 200 μ., όταν δεν υπάρχει 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή 1000 μ. όταν υπάρχει εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο και περιλαμβάνουν 10 τουλάχιστον κατοικίες νοικοκυριών ή 

μια συλλογική κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες στις 

οποίες μπορούν να κατοικίσουν κανονικά 50 τουλάχιστον άτομα, ανεξάρτητα 
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αν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή μόνο μια ορισμένη εποχή. Δηλαδή, ο 

αυτοτελής οικισμός καθορίζεται απ' αυτά τα στοιχεία.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, εμείς σήμερα τώρα εδώ θα ορίσουμε 

ποιος είναι ο οικισμός και την έννοια του οικισμού; Δηλαδή για να μην 

τρελαθούμε σ' αυτόν τον τόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, γι' αυτό πρέπει να .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ούτε, ούτε .. Εδώ ήρθε ένα έγγραφο της Στατιστικής Υπηρεσίας η 

οποία δεν είναι αρμόδια Υπηρεσία να ορίσει οικισμούς και τέλος πάντων, αν 

θέλουμε να ορίσουμε άλλους 50 οικισμούς στο Δήμο μας, έχουμε τα αρμόδια 

όργανα του Ελληνικού κράτους να απευθυνθούμε. Εδώ σας είπανε δύο απλά 

πράγματα. Βάσει των ήδη ορισμένων από το ότι είχαμε μέχρι τώρα 

λειτουργούντες Δημους και Κοινότητες και οικισμούς, να κάνουμε την 

απογραφή. Κάντε μια καμπάνια σας παρακαλώ να' ρθούν να απογράψουμε 

κόσμο γιατί υπάρχει κόσμος που μένει και ζητάει, ζητάει υπηρεσίες και δεν 

παίρνουμε τις χορηγίες από το κράτος και να κάνουμε τα έγγραφα μας και τα 

αιτήματα μας για νέους οικισμούς. Η Στατιστική Υπηρεσία είναι αναρμόδια, 

όπως και είμαστε αναρμόδιοι να ορίσουμε το θέμα. Μην τρελαθούμε τώρα. 

Αυτά είναι απλά ελληνικά τώρα. Ελεος. Ελεος τώρα, εδώ .. 

.......: Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση για τους οικισμούς. Μου 

επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πόση ώρα δηλαδή θα ακούμε .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δούμε αν θα πάρουμε απόφαση σήμερα ή θα παραπέμψουμε 

το θέμα. Σας ακούμε.  

.......: Περιμένω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την πρόταση σας. 

.......: 3 οικισμούς θέλω να απογραφούν για το Συκάμηνο, στην Τοπική 

Κοινότητα Συκαμήνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, εδώ πέρα; 

.......: Αν είναι να πάρουμε απόφαση. Θα μου πείτε. Εσείς πρέπει να μου πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Μανιαβέλη, έχουμε το χρονικό περιθώριο να γίνει το 

επόμενο Συμβούλιο;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τότε να αρχίσω να βάλουμε ψηφοφορία. .. την πρόταση του 

κ.Οικονόμου να εγκριθεί ο πίνακας ο υπάρχων ή η πρόταση του κ.Ρούσση να 

συμπληρωθεί ο πίνακας.                   

.......: Να κάνω μια πρόταση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

.......: Εγώ λέω επειδή υπάρχει, επειδή υπάρχει το κατεπείγον, να πάρουμε την 

απόφαση αυτή σήμερα και να καταγραφεί μέσα στην απόφαση, ότι θα θέλαμε 

να έρθουμε σε συνεργασία ή σε συνεννόηση με την ΑΕΤΑ για το αν έχουμε 

δικαίωμα να καθορίσουμε και νέους αυτοτελείς οικισμούς μέσα στη νέα 

απογραφή. Εφόσον υπάρχει το κατεπείγον, να πάρουμε την απόφαση για 

αυτούς τους οικισμούς που καταγράφονται μέσα στο έγγραφο της ΑΕΤΑ και 

στην επόμενη εβδομάδα να έρθουμε σε σενεννόηση με την ΑΕΤΑ για το αν 

έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε αναγνώριση νέων αυτοτελών οικισμών.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

.......: Νομίζω ότι αυτό μπορεί να λυθεί γιατί αυτήν τη στιγμή όλοι συζητάμε 

στον αέρα για το θέμα του ορισμού, του αυτοτελούς οικισμού και το πως αυτό 

μπορεί να οριστεί, να εγκριθεί.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Συμφωνεί το Σώμα σ' αυτό;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τελειώνουμε. Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πολλά τα θέματα, θα το ξενυχτήσουμε.  

ΗΛΙΑΚΟΣ: Λόγω του επείγοντος θα παρακαλούσα .. Λόγω του επείγοντος του 

θέματος και του σημαντικού θέματος γιατί απ' αυτό θα εξαρτηθεί η οργάνωση, 

η καλή οργάνωση της απογραφής, καταθέτω την πρόταση, αύριο ή το Σάββατο 

μερίμνει των Αντιδημάρχων να συνεδριάσουν κατά τόπους οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι με τα Τοπικά Συμβούλια, μέχρι την Κυριακή ή την Δευτέρα το πρωί 

να υπάρξει στο Δήμο η συνολική πρόταση η οποία και θα σταλεί στην 

Στατιστική Υπηρεσία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι σας καλύπτει η πρόταση του κ.Ηλιάσκου. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ζαφείρη. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αυτό δεν αναστέλλει τώρα τη διαδικασία και νομίζω ότι 

και η πρόταση του κ.Οικονόμου είναι σε σωστή βάση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

να επεκτείνουμε τους οικισμούς μας. Δεν ξέρω εάν έχει αντίρρηση το Σώμα.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου)    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, εγκρίνουμε, εγκρίνουμε λοιπον τους 

υφιστάμενους οικισμούς που αναφέρονται στον πίνακα, με την προσδοκία ώστε 

να έρθουμε σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επέκταση του αριθμού 

των οικισμών. 
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ΑΡΜΑΡΥΩΤΗΣ: Δεν υπάρχει τέτοια ευκαιρία, Πρόεδρε, με συγχωρείς, εγώ 

θέλω να κανω παρατήρηση. Εγκρίνω, εγκρίνω τους άλλους οικισμούς για τους 

οποίους δε γνωρίζω αλλά για το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαρκοπούλου παρακαλώ 

να σημειωθεί στα πρακτικά, Μαρκόπουλο οικισμός προ του '23, παραλία 

Μαρκοπούλου οικισμός παραθεριστικές κατοικίες. Να διαχωριστεί η παραλία 

Μαρκοπούλου - Ωρωπού γιατί υπάρχει Π.Δ. από έναν οικισμό σε δύο. Τον 

οικισμό Μαρκόπουλο προ του '23 και η παραλία Μαρκοπούλου - Ωρωπού, 

ξεχωριστός οικισμός. Για τα υπόλοιπα, ας αποφασίσουνε οι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμαρυώτη, αν μπορεί να γίνει αυτό, θα γίνει για όλους.  

ΑΡΜΑΡΥΩΤΗΣ: Τι σας εμποδίζει εσάς να το βάλετε στην απόφαση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας εμποδίζει. 

ΑΡΜΑΡΥΩΤΗΣ: Και ας το κρίνουνε άλλοι εάν επιτρέπεται ή όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ακριβώς .. 

ΑΡΜΑΡΥΩΤΗΣ: Ας αποφασίσει το Συμβούλιο την πρόταση μου και ας το 

αποφασίσουνε άλλοι αν το ακυρώσουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μα η πρόταση είναι, εγκρίνουμε τον πίνακα με την 

προϋπόθεση, εφόσον αυτό είναι εφικτό να προστεθούν νέοι οικισμοί. Δεν ξέρω, 

δεν καταλαβαίνω που διαφωνούμε.  

.......: Και εγώ παρακαλώ να γραφτεί στα πρακτικά για το Συκάμηνο, για την 

τοπική Κοινότητα Συκαμήνου, οικισμός Γούρνας, Βένιας και Μαδαρό, 3 

επιπλέον. Ευχαριστώ πολύ. Ας γραφτεί και ας γίνει ό,τι θέλει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Αμα αρχίσουμε λιγάκι τα πατριωτικά μας, δε θα 

τελειώσουμε ποτέ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, συγνώμη, Πρόεδρε, εδώ είναι θέμα 

ουσίας, δεν είναι πατριωτικό. Συγνώμη, δεν είναι πατριωτικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, ό,τι θα συμβεί για τον Μαρκόπουλο, θα συμβεί 

για όλες τις περιοχές του Δήμου.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενημερωτικά το λέω. Η απογραφή κάθε 10ετία 

αλλάζει το καθεστώς κάθε τόπου. Το '91 υπήρχε οικισμός Μαρκοπούλου, 

οικισμός παραλίας. Το 2001 το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπαμε αυτά κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και τα έκανε ένα και κατά τη γνώμη μου έκανε λάθος. 

Αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγομένων μου και προτείνω δύο οικισμούς. 

Απλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανείς μας δεν έχει τη διάθεση να μειώσει οικισμούς. Ο,τι μπορεί 

να γίνει, θα γίνει. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ακριβώς. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αποσύρω την έκφραση. Λοιπόν, ακούστε. Εχετε κάτι 

κ.Δέδε; Ορίστε. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως είναι σίγουρο, αυτό που είπε ο κ.Οικονόμου, ότι η 

Στατιστική Υπηρεσία δε θα αυξήσει τους οικισμούς μας. Υπάρχουν άλλες 

αρμόδιες Υπηρεσίες. Μπορούμε να απευθυνθούμε και δε νομίζω ότι πρέπει να 

υπάρχει τέτοιος φόβος. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, αν αρχίσουμε να διαφωνούμε μεταξύ μας τώρα για 

το αν έχει δίκιο ή ο ένας ή ο άλλος, δε θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ διαφωνώ με 

την πρόταση του κ.Οικονόμου. Εμείς ορίζουμε σήμερα. Η Στατιστική Υπηρεσία 

θα ορίζει υπαλλήλους σε ποιους οικισμούς θα κάνει απογραφή. Εάν δεν τους 
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ορίσουμε εμείς, σε ποιους θα στείλει να κάνει απογραφή; Ποιος κάνει την 

απογραφή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε τα χρονικά περιθώρια να το ξαναφέρουμε το θέμα;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Απογραφή κτιρίων, αγαπητέ Βασίλη.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Σε ποιους οικισμούς θα πάει;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γίνει μια καταγραφή γιατί αλλιώς δεν τελειώνουμε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γούρνας, Βένιας και Μαδαρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή, επειδή ορισμένοι συνάδελφοι δεν είναι έτοιμοι να 

προτείνουν οικισμούς, κάνω μια πρόταση να συγκληθούν εκτάκτως αύριο τα 

Τοπικά Συμβούλια με την βοήθεια και των Δημοτικών Συμβούλων .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε την Κοινότητα σας κ.Ρούσση, έχετε την Κοινότητα σας. Και 

στην καφετέρια μπορεί να γίνει αυτό.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Στεργίου, δε θα τελειώσουμε ποτέ. Εχουμε το χρονικό 

περιθώριο μέχρι την Δευτέρα που θα φύγει η απόφαση να συμπληρώσουμε 

τους οικισμούς. Εντάξει; Ορίστε, σας ακούμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γεγονός είναι ότι για να χαρακτηριστεί ένας οικισμός, πρέπει να 

προηγηθεί η απογραφή. Γι' αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικό αυτό που κάνουμε. Η 

πρόταση μου λοιπόν είναι και συμφωνώ μ' αυτό που είπατε, εμείς να 
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αποφασίσουμε .. Κατ' αρχήν, αυτοί που υπάρχουν οι οικισμοί με τον 

διαχωρισμό μου κάνει ο κ.Αρμυριώτης και έχει απόλυτα δίκια, και αν θέλετε και 

την άποψη μου, ότι πιθανόν να μην είναι μόνο η παραλία Μαρκοπούλου ένας 

ενιαίος, αλλά μπορεί να είναι .. χωριστά και η παραλία Μαρκοπούλου να είναι 

χωριστά, ώστε να πάμε μεθαύριο σε παραθεριστική και μη παραθεριστική 

κατοικία, που θα είναι δικό μας ζήτημα πως θα το καθορίσουμε. Από εκεί και 

πέρα όμως, εμείς θα δεχτούμε όχι την πρόταση τώρα ότι ο καθένας ό,τι 

θυμάται χαίρεται, αλλά όπως λέτε να συγκλιθούν τα Τοπικα Συμβούλια να 

αποφασίσουν και την Δευτέρα να μας πείτε, να μας πάρετε τηλέφωνο ή να 

περάσουμε από το Δήμο, να δούμε την απόφαση που έχει, που έχουν πάρει τα 

Συμβούλια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κάθε Τοπικό Συμβούλιο. 

ΣΤΕΡΙΟΥ: .. και να την συνυπογράψουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να την 

υπογράψουμε και να είναι ομόφωνο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνούμε με την πρόταση της κας Στεργίου. Παιδιά, σήμερα 

ήρθε αυτό, το βράδι μαζευτήκαμε, δεν το γνωρίζαμε το θέμα και το φέραμε 

όμως για να περάσει. Ετσι; Μας συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα θα γίνει ο τελικός πίνακας μετά και την έκτακτη πιστεύω 

σύγκλιση, την αυριανή δηλαδή, των Τοπικών Συμβουλίων για τους οικισμούς. 

Προχωρούμε. Το επόμενο θέμα αφορά τον ορισμό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω συμφωνούμε. Θα το θέσουμε σε ψηφοφορία; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Ωραία, ωραία. Ομόφωνα λοιπόν.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, με την δίνη των γεγονότων αν θέλετε να γίνει η 

ψηφοφορία, το δικαιούστε να γίνει. Απλώς υπενθυμίστε το θέμα γιατί εγώ δε 

θυμάμαι τίποτα πάνω στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Ενα θέμα Επιτροπής που 

αφορά το νερό, αν θυμάμαι καλα. Αλλά ήτανε, δεν ήτανε θέμα, ήτανε 

ανακοίνωση.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χάνεται ο κόσμος κ.Λίτσα. Θα επανέλθουμε, θα το 

ξανασυζητήσουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ κρατούνται .. Εχετε άδικο κ.Λίτσα. Κρατούνται πρακτικά 

πρόχειρα και μιλάτε για σύσταση Επιτροπής. Ωραία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δε ζητήσατε ψηφοφορία. Οταν τελειώσατε το λόγο σας, δε 

ζητήσατε ψηφοφορία. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, δε χάθηκε ο κόσμος. Είναι 

ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε σύντομα. Λοιπόν, παρακαλώ κ.Λίτσα. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας είπα, δε θα μπει το θέμα σε ψηφοφορία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε ζητήσατε ψηφοφορία κ.Λίτσα. Αφήστε να προχωρήσει η 

διαδικασία. Παρακαλώ. Κύριε Λίτσα, ουδέποτε ζητήσατε ψηφοφορία. Κάνατε 

μια πρόταση, μια ανακοίνωση. Δε ζητήσατε ψηφοφορία. Ο κ.Χασιώτης ζήτησε 

να γίνει ψηφοφορία για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση και την απέσυρε.  

(αρ. αποφ. 5/2011) 

ΘΕΜΑ 2ο
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Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, ως 

μέλος της επιτροπής ελέγχου, πιστοποίησης και βεβαίωσης της καλής 

εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, στο 1ο θέμα της κανονικής ημερήσιας διάταξης. 

Παρακαλώ κα Στεργίου, παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα ήθελα από την κα 

Μανιαβέλη να κάνει μια σύντομη εισήγηση για το θέμα. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Π.Δ. 28/1980 το 

οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 273, του νόμου 3463/2006, 

η παραλαβή εργασιών παροχή υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται 

από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και από έναν Δημοτικό Σύμβουλο. Ο Δημοτικός 

Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρόταση του 

Δήμου για τον Δημοτικό Σύμβουλο είναι σαν τακτικό μέλος ο κ.Φοργιάρης και 

αναπληρωτικός ο κ.Τσάδαρης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο εγκρίνει; Διαφωνεί κανείς από την συμπολίτευση; 

Από την αντιπολίτευση; Συνεχίζουμε. Αρα ομόφωνα λοιπόν το Σώμα δέχεται 

την συγκρότηση επιτροπής.  

(αρ. αποφ. 6/2011) 
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ΘΕΜΑ 3ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών 

συντήρησης βάση του άρθρου 15, παρ. 2 του Π.Δ. 171/87 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του 229/99 για το έτος 2011.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεύτερη συγκρότηση επιτροπής. Κυρία Μανιαβέλη δύο λόγια για 

να ενημερωθούν οι συνάδελφοι. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Για μικρά έργα ή εργασία συντήρησης που η δαπάνη του 

καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει 5.869 ευρώ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση ή 

ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό. Δίνεται με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 

στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Τα 

στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται 

στην παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984. Τα έργα αυτά 

παραλαμβάνονται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται απο το 

Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίες συντάσσουν βεβαίως και την καλή εκτέλεση και 

το εύλογο της δαπάνης του έργου. Οι Σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την 

παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 

Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει προκειμένου για Δήμους που 

έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία και κάποιος τεχνικός υπάλληλος του Δήμου. 

Τη στιγμή αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τους δύο Δημοτικούς 

Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν σ' αυτή την 

επιτροπή. Η πρόταση του Δήμου είναι ως τακτικό μέλος ο κ.Μακρής με 

αναπληρωτή την κα Κολιαστάση και ο κ.Πέππας με αναπληρωτή τον κ.Γιαννά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Υπάλληλος. Θα ορίσει ο Δήμαρχος με απόφαση του, γιατί 

ακόμη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει συγκροτηθεί.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Θα βάλουμε τότε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Και ο κ.Μακρής με αναπληρώτρια την κα Κολιαστάση. Ωραία, να 

βάλουμε έναν υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, να βάλουμε τον κ.Μπαρδάκα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Τους υπαλλήλους τους ορίζει το Συμβούλιο. Οχι. Αυτό είναι με 

απόφαση Δημάρχου. Ο νόμος λέει, οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι πάντα ορίζονται 

με τον αναπληρωτή του. Γιατί .. 

.......: Να ρωτήσω, να πω κάτι;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Από το Δήμαρχο, ναι, από το Δήμαρχο. 

.......: Πρόεδρε, όσον αφορά τον .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Από το Δήμαρχο ορίζεται ο υπάλληλος.  

.......: Κυρία Μανιαβέλη μια παρατήρηση. Στις Κοινότητες ήτανε μέχρι 6.000 

ευρώ. Στο Δήμο παραμένει το ίδιο ποσό; 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Οχι, δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος, είναι ο 

ίδιος.  

(αρ. αποφ. 7/2011) 
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ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός μέλους που θα μετέχει στην επιτροπή παραλαβής έργων 

βάση του άρθρου 16 του Π.Δ.. 171/87 για το έτος 2011.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3. Κυρία Μανιαβέλη. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 

609/1985, επιτροπές παραλαβής των έργων συνιστώνται από την επιβλέπουσα 

αρχή και από έναν Δημοτικό Σύμβουλο. Αυτήν τη στιγμή δηλαδή, πάντα εμείς 

θα ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η 

επιβλέπουσα αρχή. Δηλαδή πρώτα ήτανε, συγκροτιόταν η επιτροπη από τον 

προϊστάμενο της ΤΙΔΚ μέχρι τώρα και το Δημοτικό Συμβούλιο όριζε έναν 

Σύμβουλο που παρελάμβανε τα έργα. Εμείς τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα 

ορίσει τον Δημοτικό Σύμβουλο μέχρι να μας ορίσουν από την Περιφέρεια ποιοι 

θα είναι οι άλλοι .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μήπως κάνουμε κάποιο λάθος; 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Για ποιο λόγο; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Για τον ορισμό των υπαλλήλων. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Οχι, αυτήν τη στιγμή δε μιλάμε για υπάλληλο. Δημοτικό 

Σύμβουλο και με το 171 του '87 .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Στην απόφαση δε θα αναφέρεται και ο υπάλληλος; 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Δε χρειάζεται. Πάντα ορίζαμε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και 

ήτανε .. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Οταν εγώ έκανε τέτοιες επιτροπές έστελνα έγγραφο στην ΤΙΔΚ, 

μου όριζε υπάλληλο η ΤΙΔΚ γιατί δεν είχα Τεχνική Υπηρεσία.. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Δεν υπάρχει ΤΙΔΚ αυτήν τη στιγμή. 

.......: Υπάλληλοι του Δήμου. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Υπάλληλοι του Δήμου, αυτό λέω ρε παιδιά. Μου όριζε υπάλληλο η 

ΤΙΔΚ και στην ίδια απόφαση έμπαινε και ο υπάλληλος της ΤΙΔΚ και ο 

Σύμβουλος. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Δεν είναι η αξιολόγηση αυτή κ.Ρούσση. Οταν κάναμε 

αξιολόγηση προσφορών ζητούσαμε και εμείς από την ΤΙΔΚ γιατί δεν είχαμε 

μηχανολόγο και μηχανικό και μας όριζε. Αυτό είναι για τα έργα παραλαβής, 

παραλαβή έργων είναι αυτό. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εντάξει, εγώ αυτό έκανα γιατί είχα και υπάλληλο στην παραλαβή. 

Ευχαριστώ. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Για τα έργα είναι ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Δηλαδή με το 171 

το Διάταγμα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Είναι ο κ.Ηλιάσκος με αναπληρωτή τον κ.Τσεκρεζή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Επειδή υπάρχει μια σύγχιση γι' αυτές τις επιτροπές και τα τεχνικά 

έργα, η ΤΙΔΚ όπως ξέρετε δεν υπάρχει σήμερα, διαλύθηκε. Δεν έχουμε δηλαδή 

τεχνική υποστήριξη και δεν έχουμε και στημένη Τεχνική Υπηρεσία. Εμείς 

διαδικαστικά παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις, εν ευθέτω χρόνο θα δούμε τι θα 

κάνουμε γιατί ίσως λειτουργήσουμε υποστηρικτικά με το κομμάτι της ΤΙΔΚ το 

οποίο έχει πάει αυτήν τη στιγμή στο Δήμο της Παλλήνης. Ισως καταφέρουμε, 

γιατί όπως ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να βρούμε υπαλλήλους από μετατάξεις 
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για να συγκροτήσουμε την Τεχνική μας Υπηρεσία. Εάν αυτό το καταφέρουμε 

σε 2, 3 ή 4 μήνες και έχουμε ολοκληρωμένη Τεχνική Υπηρεσία, θα ξεκινήσουμε 

και τη διαδικασία για να πάρουμε νέα πιστοποίηση όπως είχε ο Δήμος του 

Ωρωπού, ο Δήμος Ωρωπίων και ο Δήμος Αυλώνα γιατί σήμερα δεν έχουμε σαν 

νεοσύστατος Δήμος, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για πιστοποίηση για να 

μπορέσουμε να συγκροτήσουμε την Τεχνική μας Υπηρεσία και να ορίσουμε όλα 

αυτά τα μέλη που χρειάζονται και για τις επιτροπές παραλαβής και για τις 

επιτροπές αξιολόγησης και για τις προκηρύξεις και για τις επιτροπές που 

χρειάζονται για τις προκηρύξεις, για τις διακηρύξεις. Ολα αυτά γινόντουσαν από 

την ΤΙΔΚ όπως ξέρετε οι παλιότεροι. Σήμερα η ΤΙΔΚ δεν υπάρχει. ∞ θα γίνει το 

ένα σενάριο που είπα, υποστήριξη δηλαδή ή θα κάνουμε εμείς Τεχνική 

Υπηρεσία για να το κάνουμε αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι κάτι που 

είναι στον αέρα σήμερα και όσοι το ξέρουνε, το ξερουνε. Είναι απλά πράγματα.  

 Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ορίσουμε το μέλος της επιτροπής 

παραλαβής. Ενα μέλος είχαμε πάντα, οι υπόλοιποι οριζόντουσαν από την ΤΙΔΚ. 

Αυτό κάναμε πάντα. Ενα μέλος είχε ο Δήμος και οι υπόλοιποι ήταν από την 

ΤΙΔΚ. Σήμερα δεν έχουμε ΤΙΔΚ. Εμείς θα ορίσουμε το μέλος και από εκεί και 

πέρα τα υπόλοιπα μέλη θα δούμε στην πορεία πως θα το κάνουμε.  

.......: Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει μια διαφορά, άλλο η πιστοποίηση και άλλο 

να έχει η Υπηρεσία υπάλληλο που έχει τα προσόντα για να είναι προϊστάμενος, 

για να έχει το δικαίωμα αυτό να ορίζει υπαλλήλους. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είπα ότι θα κάνουμε και αυτήν τη διαδικασία, δεν το έβαλα μέσα, 

απλά το δήλωσα. 

.......: Αλλο η πιστοποίηση .. Αλλά για να λειτουργήσει η Υπηρεσία και να 

μπορεί να ορίζει επιτροπές διαγωνισμών, επιβλέποντες παραλαβών, απλώς 

πρέπει να έχει η Υπηρεσία έναν υπάλληλο ο οποίος μπορεί να έχει .. 

προϊστάμενο και να οριστεί από τον Δήμαρχο σαν προϊστάμενος.. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εμείς έχουμε έναν υπάλληλο .. και δεν είναι και πολιτικός 

μηχανικός, είναι υπομηχανικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνει το Σώμα; Ομόφωνα.  

(αρ. αποφ. 8/2011) 

ΘΕΜΑ 5ο

Συγκρότηση "Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και 

Αξιολόγησης των Προσφορών και την γνωμοδότηση επί αυτών στις 

περιπτώσεις διαγωνισμών και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

για το οικονομικό έτος 2011 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 4. Κυρία Μανιαβέλη. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων διαγωνισμών, την απευθείας ανάθεση προμηθειών των Δήμων 

οι οποίοι εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις, γίνεται απο 

επιτροπές οι οποίες μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός 

έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης για κάθε .. που 

προκύπτει για την εκτέλεση των συμβάσεων. Οι επιτροπές συγκροτούνται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούνται ανεξαρτήτως του 

τρόπου της προμήθειας από 3 δημοτικούς υπαλλήλους. Για προμήθειες 

προϋπολογισθείσες άνω των 200.000 ευρώ στην παραπάνω επιτροπή της 

παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να συμμετέχουνε επιπλέον ως μέλη δύο 

δημοτικοί, ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. Με απόφαση - 
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τέλος πάντων, αυτό ήταν όπως σας είπα, του Περιφερειάρχη, συγκροτιότανε 

και επιτροπή από ομάδες που μπορούσανε να συμμετέχουνε όταν δεν είχε ο 

Δήμος τον αρμόδιο υπάλληλο, ζητούσε να ορίσει η Περιφέρεια. Τέλος πάντων, 

το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, βάσει των υπαλλήλων που έχει, θα 

συγκροτήσει την επιτροπή με 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά τα οποία 

είναι ο κ.Σπύρος Χρήστου από την Οικονομική Υπηρεσία, ο κ.Λάτσας Σταμάτιος 

που είναι ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και η κα Μπουτσικάκη Νίκη, με 

αναπληρωματικά τον κ.Ζώη Καρίνο, την κα Σαμπάνη Αλεξάνδρα και την κα 

Πατρινέλη Μαρία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, Σπύρος Χρήστου, Λάτσας Σταμάτιος, Μπουτσικάκη 

Νίκη, τακτικά μέλη και αναπληρωματικοί .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Ζώης Καρίνος, Σαμπάνη Αλεξάνδρα, Πατρινέλη Μαρία. 

Αναπληρωματικοί αυτοί, έτσι; ' 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε το θέμα τώρα.  

.......: Επιτρέψτε μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ακούμε.  

.......: Δεν έχω σκοπό να ταλαιπωρήσω τους συναδέλφους. Ηθελα μια 

ουσιαστική παρατήρηση. Δεν έχω καμία διαφωνία για τον ορισμό των 

επιτροπών αλλά επειδή η διαδικασία αυτή ξέρουμε όλοι ότι είναι αυτή που θέλει 

ιδιαίτερη προσοχή, θα πρέπει σε επόμενη συνεδρίαση και αφού γίνουν οι 

διαγωνισμοί, να πληροφορηθεί το Σώμα, να ενημερωθεί το Σώμα με ποια 

διαδικασία θα γίνονται οι προσλήψεις. Δηλαδή, γίνονται σταδιακή .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

.......: Οι προμήθειες. Γίνεται σταδιακή η προμήθεια; Γίνεται συγκεντρωτική η 

προμήθεια; Οταν γίνεται συγκεντρωτική προμήθεια, ποιος είναι αυτός που κάνει 

την διαχείριση; Ευχαριστώ. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Οταν θα γίνει η προμήθεια μετά τον προϋπολογισμό, θα 

γίνονται συνήθως με ανοιχτό διαγωνισμό, οπότε θα περάσει η μελέτη από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Ναι, εντάξει.  

(αρ. αποφ. 9/2011) 

ΘΕΜΑ 6ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής απευθείας ανάθεσης προμηθειών 

οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Το 5.  

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από την 

σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή όταν στο Συμβούλιο έρχεται 

μια έγκριση μιας μελέτης, ταυτόχρονα ορίζεται και η επιτροπή που είναι 
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ανάλογα με το προϊόν που θα προμηθευτούμε. Δηλαδή, όταν είναι καύσιμα 

βάζουμε τους ανάλογους υπαλλήλους, όταν είναι γραφική ύλη, άλλοι 

υπάλληλοι. Αυτή η επιτροπή τώρα που συγκροτείται είναι επειδή μέχρι να 

κάνουμε προϋπολογισμό, ο Δήμος λειτουργεί μέχρι τέλος Μαρτίου με τους 

προϋπογισμούς των πρώην Κοινοτήτων, με ό,τι κωδικούς υπήρχαν που είναι το 

ένα δωδεκαρτημόριο του προϋπολογισμού των συνενούμενων Δήμων. 

Χρειαζόμαστε να κάνουμε κάποεις προμήθειες αυτήν τη στιγμή για να 

λειτουργήσει ο Δήμος. Από γραφική ύλη, από χαρτικά, από πετρέλαιο, από 

αυτά τα οποία έχουνε γίνει από την Οικονομική Επιτροπή οι αναθέσεις, λοιπόν, 

γι' αυτο για να γίνει η παραλαβή αυτών των υλικών, συγκροτείται αυτή η 

επιτροπή από δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι είναι ο κ.Κανελλόπουλος, ο 

κ.Κιρκιγιάννης και ο κ.Κεντρωτής και αναπληρωτές, Μαναβέλη, Μαργιόλα και 

Σάλαρης Αθανάσιος. Αυτά είναι για μικρά ποσά. Απλώς πρέπει να γίνει, να 

συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής για να μπορέσουνε να .. όταν θα κόψει τα 

τιμολόγια.  Τι είπατε; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Κιρκιγιάννης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα εγκρίνει.  

(αρ. αποφ. 10/2011) 
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ΘΕΜΑ 7ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, 

προκειμένου να συμμετέχει στην υπό συγκρότηση Γνωμοδοτική 

Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 6.  

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδος ήρθε ο έγγραφο 

αυτό. Να σας το διαβάσω; ∞ θέλετε απλώς να ορίσουμε; Ποιον προτείνετε; Ο 

κ.Βασιλάκος με αναπληρωτή τον κ.Μπότση.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα εγκρίνει. 

.......: Κανέναν θαλασσινό δεν έχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θαλασσινός, είναι θαλασσινός ο κ.Βασιλάκος. Εχει και jet 

ski.

(αρ. αποφ. 11/2011) 
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ΘΕΜΑ 8ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, 

προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπή του κεντρικού Λιμεναρχείου 

Χαλκίδας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 7. Για το Λιμεναρχείο στα διοικητικά όρια του οποίου 

ανήκουμε. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Πάλι οι ίδιοι Σύμβουλοι, πάλι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Ναι, θέλετε. Εγώ σας είπα αν θέλετε να σας διαβάσω τα 

έγγραφα. Να σας τα διαβάσω. Η επιτροπή. Λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. του σχετικού προβλέπεται η συγκρότηση 

επιτροπής για τον χαρακτηριμό των λουτρικών εγκαταστάσεων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ως πολυσύχναστων ή όχι, στην οποία μέλος ορίζεται ένας 

εκπρόσωπος του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένας εκπρόσωπος του 

ΕΟΤ και ένας εκπρόσωπος του Λιμενικού Ταμείου. Η επιτροπή πρέπει να 

συνεδριάσει εντός του μηνός Φεβρουαρίου για τον χαρακτηρισμό των 

λουτρικών εγκαταστάσεων. Αυτή την αρμοδιότητα έχει αυτή η επιτροπή. 

Ορίστε;  

.......: Τα ονόματα. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Τα ονόματα είπαμε, ο κ.Βασιλάκος και ο κ.Μπόρσης. Οι ίδιοι, 

ναι.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα εγκρίνει. 

(αρ. αποφ. 12/2011) 
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ΘΕΜΑ 9ο

Αποδοχή ποσού 4.476,00 Ε για αποζημίωση εθελοντών Σχολικών 

Τροχονόμων για το έτος 2010.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 8.  

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Σε ορισμένα από τα σχολεία του Δήμου υπάρχουνε οι Σχολικοί 

Τροχονόμοι που πληρώνονται κάθε εξάμηνο. Βέβαια και το ποσόν είναι 

μηδαμινό, γι' αυτό λέγονται, ονομάζονται και εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι. 

Το ποσό καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, απλώς στο Δήμο έφτασε 

30.12. και αφορά τους Σχολικούς Τροχονόμους, υπάρχουνε 2 στον Ωρωπο, 2 

στα Νέα Παλάτια, 2 στο Συκάμηνο και 1 στον Αυλώνα. Αυτοί οι Σχολικοί 

Τροχονόμοι είναι οι οποίοι, αφού τους αποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο θα τα 

δώσει οι Σχολικές Επιτροπές για να πληρωθούνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα αποδέχεται το ποσό προφανώς. 

.......: Οι δύο στο Συκάμηνο ποιοι είναι; 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

.......: Οι δύο στο Συκάμηνο. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Τα χρήματα ήρθαν από το Υπουργείο 30.12. κ.Φοργιάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα αποδέχεται το ποσό.  

(αρ. αποφ. 13/2011) 
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ΘΕΜΑ 10ο

Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου 

"Τσιμεντόστρωση οδού Φάρου (Χαλκούτσι)".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 9. Ενημέρωστε για το .. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Ναι. Εδώ υπάρχει μια σχετική εισήγηση. Με το υπ' αριθμ. 08 

ΔΤΑ 15670/4.10.2000 έγγραφο η ΤΙΔΚ μας απέστειλε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα του έργου "Τσιμεντόστρωση οδού Φάρου" για να εγκριθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας 

μηχανικού του έργου, ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε κατόπιν 

της δημοσίευσης των συντελεστών αναθεώρησης για το 3ο και 4ο τρίμηνο του 

'9, προκειμένου να συμπεριλάβει την αύξηση στο ποσό της αναθεώρησης του 

ΦΠΑ. Η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 1.982,63 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 23%. Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κατόπιν ενσωμάτωσης της 

δαπάνης αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 66.257,71 ευρώ, εκ των 

οποίων 45.448,71 για εργασίες, 8.170 ευρώ για .. εργολαβικό όφελος, 1.982 

για αναθεώρηση, 10.645 για ΦΠΑ. Δηλαδή, παρουσιάζει υπέρβαση της 

συνολικής δαπάνης κατά 2.438,63 ευρώ οφειλόμενη αποκλειστικά στο ποσό 

της αναθεώρησης του ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΙΟΥ: Το έργο έχει παραληφθεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει τελειώσει το έργο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εχει παραληφθεί, έχει τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει τελειώσει.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
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.......: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει αποπερατωθεί, έχει παραληφθεί.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν παραληφθεί, όχι. Οχι. Ορίστε κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το έργο αποπερατώθηκε το 2009; 

Δεύτερο και τρίτο, τρίτο και τέταρτο .. 

ΜΑΝΙΑΒΕΛΗ: Περάτωση εργασιών γράφει εδώ κ.Αρμυριώτη 3.11.2009. 

Αριθμός πρωτοκόλλου .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: 3.11.2009. Δεύτερη ερώτηση: αναθεώρηση ΦΠΑ έγινε το '10. 

Μέχρι το '9 υπήρχε το ίδιο ΦΠΑ. Γιατί θα το αναθεωρήσουμε και θα του 

δώσουμε λεφτά; Από που προκύπτει; Γιατί δεν πληρώθηκε; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αφού αποπερατώθηκε το έργο. Ενα λεπτό. Αποπεράτωση της 

εργασίας. Γιατί δεν έκοψε τιμολόγιο; Ερωτήσεις θέτω και περιμένω απαντήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ηλιάσκος. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Τιμολόγιο γιατί δεν έκοψε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ηλιάσκος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες γι' αυτό το έργο γιατί και 

σαν πρώην Δημοτικός Σύμβουλος είχα διαφωνήσει στην φιλοσοφία του. Ομως 

σήμερα αυτό το θέμα είναι, ουσιαστικά είναι διαδικαστικό. Δεν ξέρω αυτό που 

ρωτάει ο κ.Αρμυριώτης, δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί όπως ξέρετε την 

επίβλεψη και την θεώρηση των λογαριασμών την είχε η ΤΙΔΚ. Πιθανολογώ ότι 

μετά την αποπεράτωση του έργου ο εργολάβος κατάθεσε, πιθανολογώ, 

κατάθεσε τα ανάλογα στοιχεία και το τιμολόγιο κόπηκε μέσα στο '10. Αυτό 
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θέλω να πω κάτι πάνω σ' αυτό, είναι μια διαδικασία στην οποία έχουμε πονέσει 

κ.Αρμυριώτη και κάποιοι μας πήγανε και στα δικαστήρια παλιότερα γιατί οι 

εργολάβοι κόβανε εν αγνοία μας βέβαια καθυστερημένα τιμολόγια. Είναι βέβαια 

μια παράβαση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων για τα οποία ένας κύριος 

ορκωτός λογιστής μας πήγε εμάς κατηγορούμενους και για τα οποία δε φταίμε 

εμείς, φταίνε οι εργολάβοι και φταίνε βέβαια οι διαδικασίες που ακολουθούνε. 

Μια εξήγηση απλή έδωσα γιατί υπάρχει ένα παρελθόν σ' αυτή την ιστορία και 

υπάρχει ένα κακό προηγούμενο που νομίζω σε όλες τις Κοινότητες. Θα το 

δούμε και μπροστά μας πιθανολογώ και σε άλλες καταστάσεις για τις οποίες 

βέβαια δεν μπορουμε να πούμε ποιος είναι υπεύθυνος, ίσως. Σε έργα δηλαδή 

που έχουνε γίνει ή δεν ξέρω εγώ πότε έχουνε .. θα πληρωθούν αργότερα ή δε 

θα πληρωθούνε. Απλά θέλω να το κάνω σαν δήλωση. Αυτό δυστυχώς 

ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια από την εμπειρία τη δικιά μου και δεν 

μπορώ να πω αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνεται έτσι γιατί οι διαδικασίες 

καθυστερούνε και ίσως να μην μπορούμε να κάνουμε και τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όπως και στην ανακοινωση μου προείπα, δε θα 

συνηγορήσουμε και δε θα εγκρίνουμε κανένα κονδύλι το οποίο δε θα έχει 

περάσει πρώτα από διαχειριστικό έλεγχο, αυτό το έργο και πολλά άλλα που θα 

έρθουνε των προηγούμενων Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών. Απαξ και δεν 

περάσουνε από την αυστηρή, τον αυστηρό έλεγχο των Ελεγκτών της Δημόσιας 

Διοίκησης και των Οικονομικών Ελεγκτων, εγώ και η παράταξη μου δε θα το 

ψηφίζουμε. Θα μας πούνε εγκύρως και εγκαίρως, το εγκαίρως το έχετε πει, 

είναι 28 Φεβρουαρίου, εγκύρως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους ότι ό,τι θα 

ψηφίζουμε είναι νόμιμο και εδώ είμαστε εμείς. Αυτό δεν το ψηφίζουμε εμείς, 

διότι δεν ξέρουμε τι έργο είναι, όπως και δεν ξέρουμε και για κανένα άλλο που 
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έχει προηγηθεί μέχρι σήμερα. Διαφάνεια παντού. Αυτό είναι το σύνθημα της 

παράταξης μας. Διαφάνεια παντού και σε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο εάν εγκρίνει τον 

πίνακα ή όχι. Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τοποθέτηση. Κατ' αρχήν, η εισήγηση της πλειοψηφίας ποια είναι; 

Να το .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πως θα γίνει; Ερχεται ένα θέμα στο Συμβούλιο και τι προτείνετε; 

Να το ψηφίσουμε προτείνει το .. Εσείς σαν Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, η 

παράταξη σας, τι λέτε; Να το ψηφίσουμε ή να μην το ψηφίσουμε; Δεν μας 

κάνατε καμία εισήγηση. Παρεμπιπτόντως, συγνώμη, παρεμπιπτόντως, θέλω να 

κάνω μια παρατήρηση, δεν πήρα το λόγο στην αρχή της διαδικασίας επειδή 

υπήρχαν πολλές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη κ.Ηλιάσκο. Δεν .. ήθελα να πάρω το λόγο σε κανονική ας 

πούμε, σε κανονικό θέμα για να πω ορισμένα πράγματα. Με συγχωρείτε, θα 

κάνω μια παρέμβαση που έχει σχέση με το θέμα ανακοινώσεις και θέματα προ 

ημερήσιας διάταξης. Ανακοίνωση σημαίνει, ανακοινώνω κάτι και τελείωσα, δεν 

έχω συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΣΤΕΡΙΟΥ: Οταν βάζουμε θέματα προ ημερήσιας διάταξης, αποφασίζει το 

Συμβούλιο αν θα το συζητήσουμε. Ετσι θα πρέπει να προχωράμε, αλλιώς θα 

μιλάμε όλοι μαζί και θα τελειώνουμε τα χαράματα. Λοιπόν, συγνώμη, αυτό είναι 

παρένθεση. Δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι το θέμα της ενημέρωσης 

για τα θέματα. Δεν αρκεί μόνο να μας δείχνετε τα θέματα, θα πρέπει να 
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δημιουργηθούνε θυρίδες των Δημοτικών Συμβούλων μέσα, όπως υπήρχαν και 

στο προηγούμενο Συμβούλιο και η υπεύθυνη Γραμματεία να έχει εισηγήσεις, 

αυτές που μας διαβάζετε εδώ και ερχόμαστε αυτήν τη στιγμή και 

ενημερωνόμαστε γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι, δεν μπορούμε να είμαστε στο 

Δήμο όλη μέρα. Θα τα έχετε στη θυρίδα μας, τουλάχιστον 3 μέρες πριν, να 

περάσουμε να τις πάρουμε να ενημερωθούμε. Πρέπει να ξέρουμε τα θέματα και 

τις εισηγήσεις. Δεν αρκεί το θέμα, έτσι; Και καλό θα είναι από Συμβούλιο σε 

Συμβούλιο να ενημερωνόμαστε για το τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος σ' αυτό 

το διάστημα. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, υπάρχει ανοχή, υπάρχει υπομονή, 

να το πω έτσι, αλλά καλό θα είναι αυτά που κάνετε εσείς κ.Δήμαρχε και δύο, 

τρεις άνθρωποι που είναι κοντά σας αυτήν τη στιγμή μαζί με τους υπαλλήλους 

που κάνουνε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια και είναι προς τιμή τους, έτσι; και 

εγώ είμαι μαζί τους. Αλλά θα πρέπει όταν θα ερχόμαστε εδώ στο Συμβούλιο να 

μας πείτε, αυτές τις δυσκολίες που έχετε, ότι αυτό που κάναμε αυτόν τον καιρό 

ήταν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να μας ενημερώνετε, έτσι;  

 Και τώρα, όσον αφορά αυτό το θέμα και εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι 

ένα ζήτημα που αφορά την προηγούμενη Διοίκηση. Δεν έχουμε γνώση, δεν 

έχουμε ενημερωθεί για το ζήτημα και προσωπικά και εγώ δε θα το ψηφίσω. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Ορίστε κύριε ..  

......: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, θα πρέπει να διευκολύνουμε λιγάκι το έργο 

του Δήμου. Ενα έργο το οποίο έχει τελειώσει δε νομίζω ότι θα πρέπει να 

κάτσουμε να το εξετάσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εχει τελειώσει. Ενα 

συνεχιζόμενο έργο όμως, θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε και 

να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι τελειωμένο έργο. Ερχεται εδώ 

πέρα να τακτοποιηθεί λόγω ΦΠΑ γιατί δεν κόπηκε το τιμολόγιο, που δεν τον 
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πληρώσανε, είναι τυπικό το θέμα. Δεν πρέπει να κολλάμε σε τέτοια ζητήματα 

και να μην το ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε. Πρωτού ξεκινήσουμε την 

ψηφοφορία, μια απάντηση θέλω να δώσω στην κα Στεργίου για το θέμα των 

θυρίδων, ότι είναι στις άμεσες ενέργειες του Προεδρείου να τοποθετηθούνε 

στις θυρίδες μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, για να ενημερώνονται για όλα 

τα θέματα .. Ορίστε κ.Ηλιάσκο, να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και την 

ψηφοφορία. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Θέλω να πω και εγώ ένα θέμα όσον αφορά τις ανακοινώσεις 

και τον τρόπο που το έθεσε η κα Στεργίου. Εγώ θα συμφωνήσω να 

συζητήσουμε οποιδήποτε θέμα έρχεται σοβαρό και εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ομως όταν κάποιος φέρει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αυτός 

το έχει σκεφτεί ή το έχει δουλέψει, θα πρέπει και εμείς με κάποιον τροπο να 

εχουμε ενημερωθεί, για να μπορούμε να έχουμε θέση πάνω στο το θέμα, ή να 

τοποθετηθούμε να πάρουμε μια απόφαση. Οταν λοιπόν κάποιος φέρνει μέσα 

από μια ανακοίνωση ένα θέμα και λέει να το συζητήσουμε για να πάρουμε μια 

απόφαση, είναι φυσικό οι περισσότεροι από μας να μην είμαστε  ενημερωμένοι. 

Αρα λοιπόν θα πρέπει να το καταθέσει, είναι προτιμότερο να κατατίθεται το 

θέμα στον Πρόεδρο για να μπαίνει στην επόμενη ημερήσια διάταξη, ίσως και με 

κάποια εισήγηση και με κάποια στοιχεία και φυσικά να συζητηθεί. Δεν μπορεί 

να συζητάμε οποιοδήποτε θέμα γίνεται σαν ανακοίνωση χωρίς να ξέρουμε, ίσως 

κάποιοι μπορεί να μην ξέρουνε για να πάρουνε θέση. Πως θα ψηφίσουνε; Θα 

πρέπει λοιπόν όποιος θέλει να κάνει μια ανακοίνωση και να συζητηθεί ένα θέμα, 

να το φέρνει σαν εισήγηση, να το τεκμηριώνει, να βάζει και τα στοιχεία και 

ίσως να χρειάζεται και εμείς να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να τον 

ενημερώσουμε τι είναι αυτό που θέλει. Και το λέω διαδικαστικά γιατί έτσι δε θα 
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τελειώσουνε ποτέ τα Συμβούλια. Δε θα τελειώνουν. Θα καθόμαστε εδώ πέρα 5 

ώρες, θα τελειώνει το Συμβουλιο και θα φεύγουν και τα μισά θέματα της 

ημερήσιας διάταξης να έχουμε συζητήσει. Δε διαφωνώ να συζητάμε 

οποιοδήποτε σοβαρό θέμα. Αλλά κάποιοι πρέπει να ξέρουμε και τι θα πούνε για 

την εισήγηση που θα τεθεί στην οποιαδήποτε ανακοίνωση. Ευχαριστώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ.Ηλιάσκος και επειδή η 

ανακοίνωση περί διαχειριστικού ελέγχου που έκανα μάλλον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, όχι, το λέω και για τη δικιά μου ανακοίνωση. Ισως έπιασε 

εξ απίνης το Σώμα. Θα το φέρω γραπτώς στο Προεδρείο για να το εισάγει την 

επόμενη φορά, για να είναι και αποτέλεσμα συζήτησης και αποφάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως και παράκληση του Προεδρείου είναι πραγματικά τα 

θέματα τα προ ημερησίας διάταξης τουλάχιστον ας έρχονται στην προηγούμενη 

μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε με υπόμνημα, είτε με επιστολή, ώστε να 

μπορούμε και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουν στοιχειώδη γνώση 

τουλάχιστον οι Σύμβουλοι που θα αποφασίσουν για το κατεπείγον.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

.......: Μπορεί να γίνει - Βαγγέλη, Βαγγέλη και Πρόεδρε, αυτό μπορεί να γίνει 

για θέματα στα οποία μπορεί να απαιτηθεί ψηφοφορία για έγκριση ή όχι. Οχι 

για απλή ανακοίνωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Αλλο η ανακοίνωση, άλλο τώρα θέμα προ ημερησίας 

διάταξης.  
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.......: Μπράβο. Αλλο πράγμα να κάνουμε μια απλή ανακοίνωση και άλλο να 

ζητάμε να αποφασίσει το Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το ξαναδούμε το θέμα και των ανακοινώσεων. Ισως 

χρειαστεί, μπορεί κάποια στιγμή εάν δεν προχωράει η διαδικασία, να αλλάξουμε 

και τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου.  

 Δε λύεται η συνεδρίαση. Ονομαστικά θα ψηφίσουμε την έγκριση ή όχι 

του Πίνακα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ζητήσει το λόγο Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ.Δήμαρχε, δε σας είδα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και βέβαια η εισήγηση είναι να την ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε 

τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Είναι ένα έργο που έχει τελειώσει πριν 1,5 χρόνο. 

Οσοι έχουνε κάνει σε Δήμους, αυτά τα θέματα είναι τελείως τυπικά και έχουνε 

γίνει με μια διαδικασία νομιμότατη, έχει γίνει η όλη η διαδικασία, η επίβλεψη, η 

παραλαβή από τους μηχανικούς .. 

.......: Συγχωρέστε μου κ.Δήμαρχε το ότι δεν είμαι επαγγελματίας του χώρου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας συγχωρώ, σας συγχωρώ. 

.......: Οχι, δεν έχω κάνει σε Δήμους αλλά θα μου συγχωρέσετε το ότι δεν είμαι 

επαγγελματίας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Λοιπόν, έχουνε γίνει αυτά τα έργα, ουδέποτε έχει αρνηθεί 

κάποιος απ' ότι θυμάμαι τα 8 χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα κανενας Δημοτικός Σύμβουλος, γιατί υποτίθεται ότι θα 

πρέπει για να τεκμηριώσεις αυτό, θα έπρεπε να ήσουν παρών στο έργο, να 

έχεις κάποιες ενστάσεις τότε στην παραλαβή του έργου ή κάποια .. Τώρα, οι 

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες είναι τυπικά θέματα και δυστυχώς η απειρία μας ή 

εμπειρία μας, μας κάνει να δημιουργούμε κάποιον προβληματισμό αλλά 
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δυστυχώς ή ευτυχώς το θέμα, αυτά πρέπει να προωθούνται. Αν πάμε τόσο 

πίσω όπως λέει ο φίλος μου ο Καλύβας δε θα βγάλουμε άκρη με τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Βαρνάβα την ανάγνωση των ονομάτων, ώστε 

να τοποθετηθούνε οι Σύμβουλοι. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ο,τι θέλετε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μόνο μια .. Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Ρούσση μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Τελειώνουμε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ηλιάσκος Ευάγγελος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Φοργιάρης Βασίλειος. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παπαγιάννης. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γιαννάς. 

ΓΙΑΝΝΑΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μακρής Αθανάσιος. Κοντογιάννη. Τσεκρεζής. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δάβρης. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λεμπούσης. Λεμπούσης. 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Ναι. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λέκκας. Πέππας. Νικολάου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ανυφαντής. Βλάχος.  

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βασιλάκος.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πάντος. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μίχα. 

ΜΙΧΑ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λάμπρου. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μπόρσης. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Σωτήρχος. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τσάδαρης. Μπατζάκας.  

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οικονόμου Γρηγόριος. Απών. Συγνώμη, απών. Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Ρούσσης. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δέδες 

ΔΕΔΕΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καραγιάννης. Ζαχαριάς. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γιασημάκης.

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Παρών. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλύβας. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οικονόμου Βασίλειος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι βέβαια. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βαρνάβα, όχι. Σιδέρης, όχι. Τσάκωνας.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μαργέτα.  

ΜΑΡΓΕΤΑ: Οχι. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Χασιώτης. Στεργιού, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Η συζήτηση κηρύσσεται 

περαιωθείσα. 

(αρ. αποφ. 14/2011) 

-----------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΡΝΑΒΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑ - ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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