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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Περί ανάκλησης αναδασωτέων 

γεωργικών εκτάσεων στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Ωρωπού. 

2 ΕΗΔ. Εγκριση παράτασης 

προθεσμίας συμβάσεων 

προμήθειας υγρών καυσίμων 

για τις Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες του Δήμου 

Ωρωπού. 

3. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού. 

4. Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας 

περιπτέρων. 

5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου 

Αγγελικής Χαροκόπου για δικαστικές 

και εξωδικαστικές ενέργειες σχετικές 

με την υπόθεση  των σταθμών 

διοδίων στο Δήμο Ωρωπού. 

6. Κατάθεση απόψεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου επί του Σχεδίου Νόμου 

"Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών - Αττικής 

2021". 

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής 

μικρών έργων και εργασιών 

συντήρησης, βάσει του άρθρου 15 

του Π.Δ. 171/87, όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/99 για 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

41 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

43 

 

44 

 

45 

 

 

 

 

46 

 

 

 

47 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

Ομόφωνα 

αποφασίζουν τη 

συγκρότηση 

επιτροπής 

Ομόφωνα 

συγκροτείται 

επτροπή 
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το έτος 2012. 

8. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου 

που θα μετέχει ως μέλος στην 

Επιτροπή Παραλαβής έργων, βάσει 

του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87, για 

το έτος 2012. 

9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με 

τον αναπληρωτή του που θα 

συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου 

Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του 

Δήμου Ωρωπού. 

10. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

48 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

50 

 

Ομόφωνα 

ορίζεται ο Δημ. 

Σύμβουλος κ. 

Ηλιάσκος 

 

Ομόφωνα 

ορίζεται ο Δημ. 

Σύμβουλος κ. 

Μακρής 

 

Δεν εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Μαναβέλη να προβεί στην ανάγνωση του 

καταλόγου των παρόντων συναδέλφων. 

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ηλιάσκος Ευάγγελος απών. Φοργιάρης Βασίλειος; Παπαγιάννης 

Γεώργιος απών. Γιαννάς Ιωάννης παρών. Μακρής Αθανάσιος. Κοντογιάννη 

Αλέκα απούσα. Τσεκρεζής Χρήστος παρών. Δάβρης Γεώργιος απών. Λεμπούσης 

Ευάγγελος παρών. Λέκκας Ανδρέας παρών. Πέππας Παναγιώτης παρών. 

Νικολάου Χρήστος παρών. Ανυφαντής Κωνσταντίνος απών. Βλάχος Δημήτριος 

παρών. Γιαμαρέλος Γεώργιος παρών. Βασιλάκος Παναγιώτης παρών. Πάντος 

Ευάγγελος απών. Μιχα - Κολιαστάση Αικατερίνη παρούσα. Λάμπρου Δημήτριος 

παρών. Μπόρσης Βασίλειος παρών. Σωτήρχος Δημήτριος παρων. Τσάδαρης 

Σωτήριος παρών. Μπατζάκας Στυλιανός. Οικονόμου Γρηγόριος παρών. Λίτσας 
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Κωνσταντίνος παρών. Ρούσσης Θωμάς απών. Βελτανιώτης Δημήτριος παρών. 

Δέδες Κωνσταντίνος παρών. Καραγιάννης Βασίλειος παρών. Ζαχαρίας Ιωάννης 

απών. Γιασημάκης Γεώργιος παρών. Αρμυριώτης Γεώργιος παρών. Καλύβας 

Ευάγγελος απών. Οικονόμου Βασίλειος απών. Βαρνάβα Καραγιάννη απούσα. 

Λέκκας Βασίλειος παρών. Τσάκωνας Ανδρέας απών. Κιούσης Δημήτριος απών. 

Μαργέτα Ελένη απούσα. Χασιώτης Μιχαήλ παρών. Στεργίου απούσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθαν ο κ.Παπαγιάννης και ο κ.Ανυφαντής. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Απο τους Πρόεδρους των Τοπικών Συμβουλίων είναι παρών ο 

κ.Ζαφείρης, ο κ.Πάντος. Αλλος είναι; Δε βλέπω. Αυτοί οι δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που επιθυμούν να προβούν 

σε ανακοινώσεις να το δηλώσουν στο Προερείο. Κυρία Μαναβέλη σημειώνετε 

σας παρακαλώ; Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημακης, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Δέδες, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Γιαμαρέλος και ο κ.Ζαφείρης. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Περί ανάκλησης αναδασωτέων γεωργικών εκτάσεων στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη φορά που επανέρχομαι στο 

συγκεκριμένο ζήτημα και ζητάω για δεύτερη φορά από το Δημοτικό Συμβουλιο 

να πάρει μια απόφαση. Επειδή έχουμε πολλά θέματα θα προσπαθήσω να μην 

είμαι κουραστικός. Περί ανάκλησης αναδασωτέων γεωργικων εκτάσεων στην 
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ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρωπού. Με την υπ' αριθμ. 534/2005 ατομική 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κρατους την οποία έκανε 

αποδεκτή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, με την 3117/2006 απόφαση του, 

οι γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός της περιμέτρου φωτιάς που έχουν 

κηρυχθεί αναδασωτέες δεν αρκεί να αναφέρονται στο κείμενο της απόφασης 

ότι εξαιρούνται, αλλά θα πρέπει και να εμφανίζονται στον χάρτη που συνοδεύει 

τις αποφάσεις. Με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Νόμου 3698/2008 όταν 

ανακαλείται πράξη κήρυξης εκτάσεων αναδασωτέας για την οποιαδήποτε 

πραγματική ή νομική αιτία απαιτείται απόφαση της Α' βάθμιας επιτροπής του 

άρθρου 10 του Νόμου 998/1979 επί προτάσεως της οικείας Δασικής Υπηρεσίας.  

 Είναι η δεύτερη φορά που λέω ότι ο Δήμος πρέπει να πάρει μια 

απόφαση και να πιέσει για συγκεκριμένο πράγμα. Εχουν αδικηθεί συμπολίτες 

μας και ταλαιπωρούνται. Μετά από αυτό το Δασαρχείο Καπανδριτίου προέβη .. 

των χαρτών όπου εμφανίζονται οι γεωργικές εκτάσεις και υπέβαλλε πρόταση 

άρσης της κήρυξης αναδάσωσης για τις εκτάσεις αυτές. Η Α' βαθμια επιτροπή 

όμως με την 9/2010 απόφαση της ανέβαλλε τη συζήτηση των παραπάνω 

προτάσεων μέχρι την επικύρωση των δασικων χαρτών. Μετά απ' όλα αυτά σας 

ενημερώνουμε ότι χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται 

στις περιοχές Μαλακάσας, Πολυδενδρίου, Μαρκοπούλου και Καπανδριτίου δεν 

μπορούν να πάρουν βεβαίωση από το Δασαρχείο, είτε για να πουληθούν, είτε 

να οικοδομηθούν, είτε για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Από την ημέρα 

που βγήκε η απόφαση αυτή έχουν περάσει 2 χρόνια και απ' ότι φαίνεται θα 

περάσουν ακόμα πολλά. Σε ορισμένες περιοχές οι χάρτες δεν έχουν ακόμη 

συνταχθεί. Αποτέλεσμα, οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε απελπιστική 

κατάσταση, ειδικά σ' αυτές τις σημερινές δύσκολες οικονομικά συγκυρίες, να 

έχουν εγκλωβιστεί με την απόφαση αυτή και να μην μπορεί να εκμεταλλευτούν 

την περιουσία τους.  Αναφέρουμε ότι για τις ίδιες υποθέσεις σε άλλη 

επιτροπή, με άλλη σύνθεση έχει παρθεί απόφαση για άρση της κήρυξης. Μετά 
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απ' αυτά ο Δήμος θα πρέπει να πάρει απόφαση να ζητηθεί από τον Γενικό 

Γραμματέα να ξαναπαραπέμψει την υπόθεση στην Α' βαθμια επιτροπή, για να 

αποφασίσει σύννομα με το Νόμο για την άρση της κήρυξης των γενικών 

εκτάσεων και να υπαρχει η ίδια αντιμετώπιση για τις ίδιες υποθέσεις. Είναι η 

δεύτερη φορά που ζητάω να παρθεί μια τέτοια απόφαση και να γίνουν οι 

ενέργειες και έχει περάσει και πάρα πολύς χρόνος, χρόνος που οι πολίτες μας 

υποφέρουν. Παρακαλώ λοιπόν να παρθεί η απόφαση για να ζητήσουμε να 

ξαναγυρίσει στην Α' βάθμια επιτροπή και να παρθεί σωστά η απόφαση, διότι σε 

συγκεκριμένες περιοχές σε μη δασικές, σε γεωργικές εκτάσεις δεν μπορούν να 

πάρουν βεβαίωση από το Δασαρχείο οι κάτοικοι της περιοχής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Για ακόμα μια φορά και εγώ, αν και γίνομαι 

κουραστικός να επανέρχομαι συνεχώς στο ίδιο θέμα, θα σταθώ στο θέμα του 

Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Ωρωπού. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που 

επικρατεί εκεί. Στην οδό Μαρμαρά που ποτέ δεν υπήρξε χειρότερα απ' ότι είναι 

σήμερα. Στην οδό Γεννηματά που παραμένει σε αθλια κατάσταση, ενώ θα 

μπορούσε να έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Στην παραλιακή οδό στην 

Προποντίδος που παραμένει κλειστή εδώ και εβδομάδες, ενώ και εκεί με 

καλύτερο συντονισμό του έργου θα μπορούσε να είχε αποδοθεί στην 

κυκλοφορία και αυτή. Και τέλος στην οδό Μικράς Ασίας, για όσους δε 

γνωρίζουν είναι πάνω από το Δημοτικό Σχολείο, το μεγαλύτερο Δημοτικό 

Σχολείο του Δήμου, η οποία οδός έχει μετατραπεί σε αποθήκη του εργολάβου 

για να αφήνει το 3Α και το χαλίκι του εκεί, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους 

για τα παιδιά του σχολείου. Εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε 

αυτόν τον εργολαβο. Θα πρέπει επιτέλους να κάνετε κάτι, θα πρέπει επιτέλους 

να ασχοληθείτε μ' αυτό το θέμα και να ασχοληθείτε μ' αυτό το θέμα στο 
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ανώτερο δυνατό επίπεδο, το οποίο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα πρέπει 

να έλθει να παρθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να μην περιμένουμε 

από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου που δεν έχει τις δυνατότητες, όχι 

ως άνθρωπος, ως θεσμός δεν έχει τις δυνατότητες να δώσει λύση σ' αυτά τα 

θέματα, να μην καλυπτόμαστε πίσω απ' αυτό και να έρθει το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να δώσουμε λύση. Οι επαγγελματίες της περιοχής και οι 

κάτοικοι των Νέων Παλατίων δεν αντέχουν πλέον μ' αυτή την κατάσταση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Πολλές φορές με έχετε ακούσει να λέω 

ότι για τον "Καλλικρατη", εμπορευματοποίηση, με ακούτε που λέω θα έρθουν 

οι ιδιώτες. Την προηγούμενη βδομάδα αποφασίστηκε, ετοιμαζονταν, βάλανε 

πρόταση για να ιδιωτικοποιήσουνε την καθαριότητα σε όλους τους Δήμους, να 

περάσει σε εργολάβους. Αν είδατε τον καινούργιο Αθλητικό Νόμο της 

προηγούμενης εβδομάδος θα είδατε ότι στάδια, γήπεδα, αθλητικές 

εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο σήμερα θα 

υποχρηματοδοτούνται. Ολα στους Δήμους και πλήρωνε κοσμάκι. Και το λέω 

αυτό γιατί κάθε μέρα, κάθε μέρα επιβεβαιώνεται αυτό που από την αρχή 

υποστηρίζαμε για τους "Καλλικρατικούς" Δήμους. Και το λέω αυτό γιατί είναι 

πάρα πολύ υποκριτικό και σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να έρχεστε και να 

λέτε ότι νοιαζόμαστε για το καλό του τόπου όταν προχωράτε κατά γράμμα όλα 

αυτά που σας επιτάσσουνε. Μακρή χέρι του κρατους οι "Καλλικρατικοί" Δήμοι 

και εσείς κάνετε τη δουλεία της κάθε κυβέρνησης που νομοθετεί και τα 

φέρνετε σε τοπικό επίπεδο.  
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 Και κάτι τελευταίο ήθελα να σχολιάσω. Πολύ κουβέντα γίνεται γι' αυτή 

τη Μαρμαρά, γι' αυτούς τους εμπορικούς δρόμους, για τους εμπορους που δεν 

έχουνε δουλειά στα μαγαζιά τους, που δεν έχουμε έργα υποδομής γι' αυτούς 

τους ανθρώπους. Βεβαίως ταλαιπωρούνται από τα έργα αυτά. Δε λέω, υπάρχει 

πρόβλημα κάτω στην παραλία. Προχθές ήμουνα εκεί. Αλλά το ζήτημα των 

τοπικών εμπόρων, γιατί πήγα και μίλησα με όλους έναν προς έναν, δεν είναι ότι 

ο δρόμος είναι κλειστός ή δεν είναι καθαρός, είναι ότι δεν μπαίνει άνθρωπος 

στα μαγαζιά. Και αν ακούω σήμερα πάλι κροκοδείλια δάκρυα για τα μαγαζιά 

που είναι άδεια, αλλά την πρόταση τη δική μας για μηδενισμό των τελών στους 

επαγγελματίες όλου του Δήμου δεν την υποστήριξε κανείς. Αυτό σημαίνει 

υποκρισία κύριοι.  

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Βελτανιώτης. Τι έχουμε; Πρόβλημα με το μικρόφωνο;  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο χρόνος μετράει; (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, τώρα αρχίζει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ελαβα ένα μήνυμα στο τηλέφωνο 

μου για την παραλαβη του ασθενοφόρου. Πραγματικά εύχομαι να είναι 

καλορίζικο, να είναι χρήσιμο στους πολίτες μας, αλλά για να γίνει χρήσιμο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Από την Υπηρεσία, αυτή που ο Δήμος που στέλνει μήνυμα 

και λέει ότι τις εκδηλώσεις του Δήμου και όλα αυτά, απ' αυτό το.. Το έχω στη 

μνήμη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι για να είναι ουσιαστική η 

προσφορά της συγκεκριμένης δωρεάς .. αντισταθμιστικών στο Δήμο, θα πρέπει 

να οργανώσουμε κάποια Υπηρεσία που να εξυπηρετεί τους δημότες μας. Κύρια 

όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, να υπογραμμίσω, ότι δε σημαίνει ότι 
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επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία μας έκανε κάποιες προσφορές, ότι δεν έχει 

ευθύνη να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχει κάνει στο οδικό δίκτυο της 

περιοχής. Πήρα μια καταγγελία από κατοίκους της Μαυροσουβάλας και 

ερχόμενος σήμερα περασα από εκεί. Σε πολλα σημεία τα μπάζα από τις 

εκσκαφές και με τις βροχές έχουν πέσει στο δρόμο, τα χαντάκια έχουνε κλείσει 

και υπάρχει φόβος και να καταστραφεί το δίκτυο, το οδικό δίκτυο και να 

γίνουνε ατυχήματα. Το ίδιο ισχύει και πανω στο... και στο Καπανδρίτι. Στο 

δρόμο τον καινούργιο που είχε φτιαχτεί για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι με 

τα βαρέα αυτοκίνητα της εταιρείας περάσανε, σε πολλά σημεία ο δρόμος έχει 

βουλιάξει, γι' αυτό λοιπον θα πρέπει κ.Δήμαρχε μηχανικός του Δήμου να 

περπατήσει αυτές τις περιοχές, να καταγράψει τις ζημιές και να καλέσετε την 

εταιρεία να αποκαταστήσει τις ζημιές αυτες.  

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

 Ο κ.Δεδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θέλω κατ' αρχήν να 

ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο του Μαρκοπούλου για την φιλοξενια για τη 

δεύτερη συζήτηση, ομιλία που είχαμε για το θέμα του Ρυθμιστικού. Επίσης να 

ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Θανάση τον Κατσιγιάννη, 

που σαν εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου μας τιμάει με την παρουσία 

του εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ήθελα να σταθώ σε ένα πολύ ατυχές 

γεγονός που πληροφορήθηκα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ότι έγινε 

επέμβαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο και μιλάω πλέον ως πολιτικός μηχανικός 

απλά και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όχι ως Δημοτικός Σύμβουλος 

απέναντι σε ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι πολιτικοί μηχανικοί δεν 

έχουν ούτε χρώματα, ούτε παρατάξεις αγαπητοί συνάδελφοι και αυτός που 

έκανε και προέβη σ' αυτή την ενέργεια, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά δεν ξέρει τι 
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σημαίνει να φέρεις μια ιδιότητα και με πόσο κόπο την έχεις αποκτησει αυτή την 

ιδιότητα. Προσπαθούμε όλοι είτε συμπολίτευση, είτε αντιπολίτευση να 

βοηθήσουμε το νέο "Καλλικρατικό" Δήμο του Ωρωπου να σταθεί στα πόδια 

του. Αυτό είτε μας αρέσει, είτε δε μας αρεσει, θα πρέπει να μείνει απ' έξω από 

τις όποιες προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός.  

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την 

αυτοδιοικητική συνεργασία, διότι πραγματοποιησε τη δεύτερη αυτή εκδήλωση 

για το Ρυθμιστικό και να συγχαρώ επίσης και το Δήμαρχο, διότι παραβρεθηκε 

και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί το ότι τα προβλήματα του τόπου μας 

απαιτούν γόνιμη συνεργασία και όχι αντιπαλότητα. Εύχομαι αυτό το πνεύμα 

συνεργασίας να επικρατήσει στο μέλλον γιατί αυτό απαιτούν οι καιροί, οι 

περιστάσεις. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι την Κυριακή έχουμε το 

μνημόσυνο του αδελφού μου, το 40ήμερο. Οποιος μπορεί και κρίνει, ας έρθει. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Το λόγο έχει ο κ.Ζαφείρης. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Αν έβαζα έναν τίτλο σ' 

αυτά που θέλω να πω θα ήταν ανθρωπιά και υποκρισία. Και εξηγούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρατήστε κάποια απόσταση από το μικρόφωνο κ.Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι. Ανθρωπιά. Μετά από συνεννόηση με τον Αμπελουργικό 

Συναιτερισμό με επισκέφτηκε στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ο 

Αντιπρόεδρος του Συναιτερισμού Γρέγος Ανδρέας και με ενημέρωσε πως με 

απόφαση του Συμβουλίου θα προχωρήσει σε δωρεά 15- 20 τόνων αν 
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χρειαστεί, πετρελαίου, στα σχολεία της περιοχής στα οποία δραστηριοποιείται ο 

Συναιτερισμός. Μια κίνηση που έρχεται να βοηθήσει και να τονώσει τη μεγάλη 

προσπάθεια που κάναμε φέτος σ' αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 

του Συναιτερισμού Τζεβελέκο Αλέκο, τον Αντιπρόεδρο Γρέγο Ανδρέα και τα 

μέλη του Συναιτερισμού και επιφυλασσόμεθα να τους τιμήσουμε όπως τους 

πρέπει. Ερχομαι στο δεύτερο κομμάτι τώρα που θα του έβαζα τίτλο υποκρισία. 

Θα επανέλθω και εγώ για πολύ λίγο στα όσα γίνονται στο κέντρο των Νέων 

Παλατίων. Θέλω να πω λοιπόν προς το Σώμα ότι για πρώτη φορά στα χρονικά 

του Ωρωπού και θα έλεγα στα χρονικά της Ανατολικής Αττικής, σε απόσταση 

500 μέτρων γίνονται δύο τεράστια έργα πνοής. Δύο νομαρχιακά, περιφερεικά 

πια, έργα τα οποία θα αλλάξουν την πραγματικότητα του Ωρωπού. Αποτέλεσμα 

αυτών των έργων που δεν είναι δυστύχημα ότι γίνονται τα έργα, ευτύχημα 

είναι, έτσι; Αποτέλεσμα αυτού, της παράλληλης κατασκευής των δύο έργων, 

είναι να αλλαξει ο οδικός χάρτης των Νέων Παλατίων.  

 Τι θέλω να πω μ' αυτό; Αυτήν τη στιγμή από τους εσωτερικούς δρόμους 

των Νέων Παλατίων διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες βαρέα οχήματα, 

νταλίκες, ρυμουλκά μετά ρυμουλκουμένων, βυτιοφόρα, λεωφορεία, με 

συνέπεια να επιβαρύνουν δυσανάλογα τους δρόμους, που δεν είχαν 

κατασκευαστεί βέβαια για τέτοια πίεση. Είναι λογικό. Θέλω ακόμα να πω κάτι 

το οποίο δεν το λαμβάνουν υπ' όψη αυτοι οι οποίοι μας κατακρίνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτό κ.Πρόεδρε, να τελειώσω. Να τελειώσω. Τι θέλω να πω 

λοιπόν. Θέλω να πω ότι η καθυστέρηση των έργων που έχει δημιουργήσει όλο 

αυτό σε καμία περιπτωση βέβαια δεν είναι ευθύνη του Δημάρχου και του 

Προέδρου, της λακούβας. Η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο 

ότι ενώ ο εργολάβος από τις 18.3.2011 κατέθεσε αίτηση για να πάρει άδεια να 

σκάψει τον αποδέκτη του έργου, που είναι και το σημαντικότερο κομμάτι στην 

παραλία, μέχρι να περάσει τις εγκρίσεις η .. Αρχηγείου Ναυτικού Εφορίας .. 
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Αρχαιοτήτων και Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης η έγκριση ήρθε 19.12., 8,5 

μήνες μετά, ενώ τα συνεργεία είχαν ολοκληρώσει το έργο από τον Αύγουστο. 

Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος της καθυστέρησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Τελειώνω, τελειώνω κ.Πρόεδρε. Θέλω να καταθέσω δύο 

ντοκουμέντα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτό, ένα λεπτό κ.Πρόεδρε. Είναι σημαντικό. Τελειώνω. Δύο 

ντοκουμέντα. Θέλω να καταθέσω δύο ντοκουμέντα για να αποδείξω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα, σύντομα. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι. Θέλω να με συγχωρέσετε, αλλά όταν κάποιος αποκαλείται 

Πρόεδρος της λακούβας θα πρέπει να του δοθεί και η δυνατοτητα να 

απαντήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλα μέσα στα όρια του Κανονισμού. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι, μέσα στα όρια. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν, το συντομεύω 

εντελώς. Εχω μπροστά μου τα πρακτικά της συνεδρίασης της Κοινότητας 

Μαλακάσας 20.11.2009. Ο κ.Λίτσας 11 χρόνια Πρόεδρος. Σελ.49 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά το θέμα τώρα αυτό .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως κ.Πρόεδρε. Ενα λεπτό δώστε μου. Τον ρωτάει 

λοιπόν ο κ.Γκουζούνης, ο Σύμβουλος του, γιατί καθυστερούν τα έργα και ο 

κ.Λίτσας απαντάει, τα έργα δεν εξαρτώνται από μένα κ.Γκουζούνη, που μένουν 

πίσω, εξαρτώνται από αυτούς που τα αναλάβανε. Αν είχαν πάει να τα κάνουν 

θα είχαν ολοκληρωθεί τα έργα. Αν δεν πηγαίνει κάποιος να κάνει το έργο, τον 

παρακαλάμε. Δηλαδή, τι να κάνουμε; Μπορούμε να το βγάλουμε έκπτωτο και 

να ξανακάνουμε δημοπρασία; Να ξανακάνουμε το έργο από την αρχή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε σαφές κ.Ζαφείρη. 
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ΔΕΔΕΣ: Πάλι λαϊκό δικαστήριο τώρα για τη Μαλακάσα κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Δέδε. Εντάξει, έκλεισε το θέμα. 

ΔΕΔΕΣ: Τι γίνεται τώρα εδώ μέσα δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Πάλι λαϊκό δικαστήριο δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, δε σας έδωσε κανείς το λόγο. Παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Οταν μας στριμώχνουνε πάλι θυμόμαστε τη Μαλακάσα και το 

Συκάμινο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.  

 Λοιπόν, ευχαριστούμε κ.Ζαφείρη. 

 Το λόγο έχει ο .. Κύριοι συνάδελφοι, κ.Δέδε, κ.Δέδε. Δεν αφορούν το 

Συμβούλιο τα θέματα αυτά.  

 Λοιπόν, ο κ.Πάντος έχει το λόγο. Δεν ζητήσατε το λόγο να κάνετε 

ανακοίνωση; Α, τότε εκ παραδρομής σημειώθηκε το όνομα.  

 Στην αίθουσα προσήλθε η κα Μαργέτα Ελένη και η κα Κοντογιάννη και ο 

κ.Καλύβας. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης.  

 Α, συγνώμη κ.Δήμαρχε. Λοιπόν, έχετε το λόγο για τις απαντήσεις.      

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαίρομαι για το πάθος να προχωρήσεις στα θέματα, αλλά πρέπει 

να πω δύο απαντήσεις. 

 Κύριε Λίτσα, συμφωνούμε απόλυτα σ' αυτο που είπατε. Ζητώ σήμερα, 

τώρα, αυτήν τη στιγμή, έχει κανείς αντίρρηση να πάρουμε αυτή την απόφαση 

που είπε σήμερα ο κ.Λίτσας να πιεσουμε την Α' βάθμια επιτροπή, τον Γενικό 

Γραμματέα για να λύσει αυτό το πρόβλημα των γεωργικών εκτάσεων; Εχει 

κανείς αντίρρηση; Παίρνουμε την απόφαση σήμερα επομενως σ' αυτό που 
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πρότεινε ο κ.Λίτσας. Σύμφωνοι; Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιασημάκης. Κύριε 

Γιασημακη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται λοιπόν η πρόταση του κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Σαν εκτός ημερησίας περνάει σήμερα η απόφαση και θα 

συντάξουμε το κείμενο και θα πάμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Κανένα 

πρόβλημα δεν έχουμε. Κύριε Γιασημάκη, έχω πάει γύρω στις 50 φορές στο 

έργο, εγώ ο ίδιος, όχι ο Πρόεδρος μόνο, 50 φορές. Εμείς.. Λυπάμαι να 

επαναλαμβάνω τώρα πράγματα που δεν είναι τώρα για συζήτηση, απλώς είναι 

για .. να λέμε κάτι. Οι τελευταίοι που θελουνε καθυστέρηση στο έργο και τα 

ακούμε είμαστε εμείς. Δεν είναι δυνατόν. Οι λόγοι που αργούνε τα έργα αυτά 

είναι συγκεκριμένοι, είναι πραγματικοί, είναι τεχνικοί. Οι μόνοι λόγοι που δεν 

υφίστανται είναι τοπικοαυτοδιοικητικοί. Να θέλουμε εμείς δηλαδή 

καθυστέρηση ή να επιδιώκουμε ή να αμελούμε. Αφού περνάμε από εκεί, εγώ 

περνάω 10 φορές την ημέρα, 20 φορες περνάμε όλοι μας από εκεί. Οπου και 

να πάμε, από εκεί θα περάσουμε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είμαστε 

στη διαδικασία, συνεχείς πιέσεις να τελειώσει το έργο. Τώρα, ο κόσμος θα 

κρίνει εμάς, τις δυσκολίες, τους εργολάβους, θα μας καταδικάσει αν έχουμε 

κάνει κάτι λάθος και δεν πιέζουμε τόσο πολύ για να τελειώσουν τα έργα. Εμείς 

θα συνεχίσουμε να πιεζουμε, όμως δε νομίζω ότι είναι πολιτικά, έτσι, ψηλά να 

το εκμεταλλευόμαστε τόσο πολύ.  

 Ο κ.Χασιώτης τοποθετήθηκε σωστά. Δυστυχώς είναι τέτοια η κριση 

σήμερα που και στη Μαρμαρά αλλά και σε άλλους χώρους τα μαγαζιά 

κλείνουνε το ένα πίσω από το άλλο και δε φταίνε τα έργα, κατά 99%, αλλά 

δυστυχώς φταίει η οικονομική κατάσταση της χωρας μας. Αυτή είναι η 

αλήθεια. Κύριε Βελτανιώτη, τι μου είπατε για το ασθενοφόρο; Α, ναι, λοιπόν, 

Δευτέρα πρωί και αύριο θα πάμε παρέα να τα δούμε, θα κάνουμε χαρτί στη 

ΔΕΣΦΑ. Δεν παίρνει καμία .., είμαστε απέναντι της αν δεν τα διορθώσει όλα. 

Θα καταγραφούν ακριβώς τι εκκρεμότητες υπάρχουνε σε όλο όπου έχει 
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περάσει, εάν δεν τα διορθώσει, δεν έχει καμία συνεργασία με το Δήμο. 

Ανεξάρτητα της παροχής. Αλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χαίρομαι γι' αυτό που 

ήρθε γιατί μου ήρθε και ένα χαρτί σήμερα νομίζω στο γραφείο να του στείλω 

ένα χαρτί για καλή εκτέλεση, όπου περάσανε από τον άσφαλτο μέσα το δρόμο. 

Μου ήρθε χαρτί. Και είχα σκοπό να στείλω μηχανικό να το δει και να 

αποφασίσει. Εάν έχετε δει, μας βοηθάτε πάρα πολύ για να δούμε τις ζημιές που 

έχουνε γίνει και να τις αποκαταστήσουμε.   

 Κύριε Δέδε, τα μπερδεύετε. Σου είπα, μην κάνεις ανακοίνωση. (γέλιο) 

Λέτε ότι η Δημοτική Αρχή παρενέβη στο .. Δεν παρενέβη καμία Δημοτική Αρχή. 

Αν κάποιος Σύμβουλος παρενέβη αυτόνομα, δεν είναι η Δημοτική Αρχή. Αλλο 

ένα άτομο που λες παρενέβη και άλλο η Δημοτική Αρχή. Είπατε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, το έχω σημειωμένο ακριβώς. Η Δημοτική Αρχή 

παρενέβη. Καμία σχέση. Τον εκτιμώ τον κ. .. πάρα πολλά χρόνια, τον είδα 

προχθές στην τοπική, στη δική σας συγκέντρωση, τον προσκάλεσα σήμερα 

εδω σαν εκπρόσωπος του Δήμου, δεν μπορείτε να λέτε Δημοτική Αρχή 

επομένως. Αλλο θέμα αυτό. Δεν είναι.. Η Δημοτική Αρχή είναι το σύνολο της 

Δημοτικής Αρχής που εκφράζεται από το Δήμαρχο. Να ξεχωρίζετε τα βασικά.  

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν θα μου δώσετε ένα λεπτό, Δήμαρχε, αν θα μου δώσετε ένα 

λεπτό θα σας αποδείξω ότι αδιαφορήσατε για τη Μαρμαρά. Εγγράφως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη τώρα να μην επανερχόμαστε στο θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγγράφως. Οχι λέω ότι αν θέλει πολιτική επιπέδου που ζητάει 

ο Δήμαρχος, μπορώ αυτήν τη στιγμή να το αποδείξω εγγράφως ότι 

αδιαφόρησε πλήρως για τη Μαρμαρά. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αδιαφορία όχι. Λάθος, ναι. Αδιαφορία όχι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δώσε μου το χρόνο 2 λεπτά να το δεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κ.Γιασημάκη. Δεν είναι θέμα τώρα αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ το υφίσταμαι. Να σας πω και κάτι άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, να προχωρήσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτι που δεν ξέρετε. Ενα τελευταίο του λέω του Γιώργου .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν θα μου πεις κάτι Γιάννη, θα μ' αφήσεις να μιλήσω και εγώ 

όμως, έτσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, τότε μη μου λες... Δεν μπορώ να απαντήσω; Ολοι οι 

εργολάβοι τώρα είναι πτωχευμένοι και δεν έχουνε στον ήλιο μέρα, δεν 

πληρώνουνε να προχωρήσουνε όπως θέλουνε, μήπως οι ίδιοι.. Ηδη είναι 

χειρότερα από μας. Ηδη δεν έχουνε ανθρώπους να βάλουνε να δουλέψουνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών 

καυσίμων για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 

Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

Αφορά την έγκριση, παράταση της προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών 

καυσίμων για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.  
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 Κύριε Βλάχο εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον του θέματος.  

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Επειδή ο διαγωνισμός για την προμήθεια 

καυσίμων για το σύνολο του Δήμου Ωρωπού πρόκειται να γίνει στις 26.3. 

λόγων των διαδικασιών που υπάρχουνε και μέχρι τότε για να εξυπηρετηθούνε 

από καύσιμα τόσο τα οχήματα του Δήμου, αλλα όπως επίσης και μιλάμε και για 

καύσιμο για τα κτήρια μας, θα παρακαλέσουμε να παρουμε την απόφαση 

σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά το 

κατεπείγον του θέματος; 

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Εχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και πάλι είμαστε στην ίδια 

κατηγορία. Θέλω να γνωρίζω πότε έχετε σκοπό να πάμε σε μια σταθερή λύση 

στο θέμα των καυσίμων. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε κάθε 3 μήνες παράταση, 

παράταση, παράταση. 'Η πείτε από την αρχή ότι θα το πάμε έτσι μέχρι τέλος, 

να ξέρουμε και εμείς τι ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο ζήτημα και άλλο το αν εγκρίνετε το κατεπείγον ή 

όχι. 

ΔΕΔΕΣ: Το κατεπείγον, ναι, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εγκρίνετε. Ωραία. 

ΔΕΔΕΣ: Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει μ' αυτήν την ιστορία όμως.  

Μια απάντηση πρέπει να έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα εγκρίνει το κατεπείγον. Τώρα την απάντηση θα δώσει ο 

κ.Βλάχος πιστεύω. 

 Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Να διαβάσω λίγο σύντομα την εισήγηση. Με την υπ' αριθμ. 68, 107 

και 254 αποφάσεις του 2011 έχουμε εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων 
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για προμήθεια υγρών καυσίμων μέχρι 31.12.2011. Επειδή ο επόμενος ανοιχτός 

διαγωνισμός και λόγω των διαδικασιών είναι για να προκηρυχθεί στις 

26.3.2012, ζητάμε να γίνει παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων μέχρι τις 

31.3.2012. Οι προμηθευτές είναι για την Κοινότητα Αφιδνών, Καπανδριτίου και 

Πολυδενδρίου με τον προμηθευτή τον κ.Δρούγκα, για την Δημοτική Κοινότητα 

Καλάμου προμηθευτής η Αγγελική Χρήστου - Φραγκή και για τον πρώην Δήμο 

Ωρωπίων και τις Δημοτικές Κοινότητες Αυλώνα, Συκαμίνου και Μαλακάσας με 

τον .. Επίσης προτείνεται ο ορισμός των μελών της παραλαβής για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικων για το έτος 2011 να είναι τα ίδια 

άτομα όσο αφορούσε το 2011. Για να μην τα επαναλαμβάνω, έτσι; Γιατί είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν κατατεθεί στο Προεδρείο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει; Τώρα, όσον αφορά για να μπορώ να συμπληρώσω και να 

απαντήσω στους συναδέλφους, ένας διαγωνισμός δεν μπορούμε φυσικά να 

προαναγγείλουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του. Δυστυχώς ο διαγωνισμός 

για τα καύσιμα που περνάει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο σημαίνει ότι 

πρέπει να .. η διαδικασία εκτέλεσης του είναι περίπου 60 μέρες για να 

ανακοινωθεί και να μπει στις εφημερίδες, μέχρι να γίνει, λόγω του 

συγκεκριμένου ποσού, όπως επίσης μετά απαιτείται ο λεγόμενος 

προσυμβατικός έλεγχος ο οποίος στον προηγούμενο διαγωνισμό που 

κατοχυρώθηκε για ένα άτομο, ξεπέρασε τους 4 μήνες. Δεν εξαρτάται από μας. 

Είναι Νόμοι του κράτους, δυστυχως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθε και ο συνάδελφος ο κ.Τσάκωνας.     

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι όσον αφορα την έγκριση 

της παράτασης της προθεσμίας; Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Λίτσας. Ο κ.Δέδες, ο κ.Χασιώτης. Παρών ο 

κ.Γιασημάκης. Παρών και ο κ.Τσάκωνας.  
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 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας 

των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο κ.Κανελλόπουλος έχει το λόγο για την εισήγηση του θεματος. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Οπως γνωρίζετε, με το Νόμο του 

"Καλλικράτη" και συγκεκριμένα με το άρθρο 103 μπορεί να δημιουργηθεί 

Νομικό Πρόσωπο ειδικού σκοπού και μέσα σ' αυτό το ειδικού σκοπού είναι και 

τα Λιμενικά Ταμεία. Ως εκ τούτου σήμερα εισηγούμεθα τη δημιουργία ενός 

Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού". 

Εχοντας υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 240 του Νόμου 3463/2006, τις 

διατάξεις του Νόμου 3852.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην τα διαβάζουμε όλα αυτά κ.Κανελλόπουλε, είναι στην 

εισήγηση. Ας πάμε στην πρόταση.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το Π.Δ.72/2004 που μας έχει μεταφέρει την 

αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Ωρωπίων, την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, .. και Ναυτιλίας, 

προτείνουμε: το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ωρωπού να έχει ως σκοπό του που θα απορρέουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Διατάγματος 19 .., τη διοίκηση των χερσαίων ζωνών και λιμένων και των 
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παραλιών, η οικονομική διαχείριση των λιμενικών τελών, η εκτέλεση λιμενικών 

έργων, η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες των 

λιμανιών, η αναβάθμιση, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των λιμένων. 5) 

Η παροχή υπηρεσιών λιμενισμού των πλοίων και η διακίνηση επιβατών 

οχημάτων φορτίων κλπ. 6) Η εγκατάσταση, οργάνωση και η εκμετάλλευση 

κάθε είδους λιμενικής υποδομής, η ανάληψη και εκτέλεση μελετών έργων 

σχετικό με τις δραστηριότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς, Κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που 

εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική. 8) Η ανάληψη κάθε 

δραστηριότητας που να έχει σχεση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης 

εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας περαν των παραδοσιακών 

λιμενικών υπηρεσιών.  

 Η προσφορά υπηρεσιών κοινής οφέλειας και η συμβολή στην εμπορική 

επιβατική ναυτιλιακή τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην 

εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού του Νομού και την οικονομική, κοινωνική, 

πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη. Η αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, η 

εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες και φορείς των λιμανιών. Η 

εποικοδομητική συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των 

λιμανιών της χώρας.  

Β) Εδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προτείνεται η Δημοτική Ενότητα 

Ωρωπίων, όπου και βρίσκεται σήμερα το Λιμενικό Ταμείο.  

Γ) Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου προτείνουμε να διοικείται από 

11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ως εξής: 4 αιρετοί εκπρόσωποι, εκ των 

οποίων ο Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, 3 

Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων 2 ορίζονται 

από το σύνολο της μειοψηφίας. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει 
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Δημοτικούς Συμβούλους ή εκείνοι που οριστούν παραιτηθούν χωρίς να 

αντικατασταθούν, μετέχουν Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Τον προϊστάμενο της 

Λιμενικής Αρχής, 3 δημότες ή κατοίκους του Δήμου Ωρωπού που ειναι οι 

χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη 

επαγγελματική, κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του 

Νομικού Προσώπου με τους αναπληρωτές τους.  

 Δ) 3 Συμβούλους εκ των 3 Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Νέων 

Παλατίων και Σκάλας Ωρωπού οι οποίες εκτείνονται σε παραθαλάσσια περιοχή 

του Δήμου μας, δηλαδή υφίσταται χερσαία λιμενική ζώνη, όπου δίνεται η 

άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 5) Εναν εκπρόσωπο των εργαζομένων 

στο εν λόγο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εάν σ' αυτό απασχολούνται 

πάνω από 10 εργαζόμενοι, με μείωση μιας θέσης από την περίπτωση 3) που 

λέμε για τους δημότες. Δηλαδή θα γίνουν και οι δημότες δύο τότε. Η θητεία 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου ακολουθεί τη 

δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει 

από τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση ομως συμμετοχής του Δημάρχου 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα είναι 

ο Δήμαρχος.  

 Πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα είναι: η ετήσια τακτική 

επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 50.000 ευρώ και η τυχόν 

έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες, που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, 

κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

Εισπράξεις από το αντίτημο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πρόσοδοι από δικιά του περιουσία, καθώς και η 

συμμετοχή του σε διάφορα προγράμματα. ΣΤ) Εκπροσώπηση. Τον Πρόεδρο 
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του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κολλήματος 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα 

δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον Αντιπρόεδρο. 

Τελευταίο άρθρο. Κάλυψη δαπάνης. Η δαπάνη που προκαλείται με τη σύσταση 

αυτού του Νομικού Προσώπου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Ωρωπού του οικονομικού έτους 2012 και των επομένων ετών και θα γραφεί 

σχετική πίστωση στον κωδ.αρ. 0067310001 ύψους 50.000 ευρώ.  

 Η συγκεκριμένη απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα 

πρέπει να αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

ώστε να γίνει ο κατά το Νόμο έλεγχος και στη συνέχεια η δημοσίευση του 

στην εφημερίδα της κυβέρνησης.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κανελλόπουλε. 

 Ορίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αγαπητοί συνάδελφοι η τρίτη, τέταρτη φορά την τελευταία 

8ετία, 9ετία που έχουμε φέρει θέμα σύστασης Λιμενικού Ταμείου ή 

μεταβίβασης .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι η δεύτερη. Η δεύτερη είναι Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δύο φορές το θυμάμαι εγώ έχουμε φέρει θέμα Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει έρθει μια φορά επί θητείας Μέξη με Πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου εμένα και άλλη μια τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει ξανάρθει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν έχει ξανάρθει. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει ξανάρθει άλλη μια φορά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θέλει ή όχι να 

γίνει Δημοτικό το Λιμενικό Ταμείο. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι ομόφωνα 

και οι προηγούμενες αποφάσεις ήταν ομόφωνες όλων των Δημοτικών 

Συμβουλίων να έρθει το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο, ένα πράγμα που ευκόλως 

καταλαβάινει κάποιος ότι είναι αναγκαίο σε ένα συγκεκριμένο χώρο να είναι 

δύο Αρχές και να μπερδεύονται στη διαδικασία αποφάσεων. Θέλω να πω το 

εξής, ότι ακόμη και ο σημερινός Πρόεδρος, ο πετυχημένος σημερινός Πρόεδρος 

του Λιμενικού Ταμείου, ο κ. .. σε προσωπική κουβέντα, θεωρεί απαραίτητο 

αυτό και ιδιαίτερη τις σημερινές, στη σημερινή συγκυρία που είναι υπό 

ανάπλαση όλη αυτή η περιοχή και χρειάζεται Τεχνική Υπηρεσία, χρειάζεται 

υποδομές, χρειάζεται χρήματα πολλά και ένας μεγάλος Δήμος, όπως είναι ο 

Δήμος Ωρωπού μπορεί πολύ πιο εύκολα από τον μικρό προϋπολογισμό ενός 

Λιμενικού Ταμείου να παράγει έργο και να ομορφήνει την περιοχή μας.  

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Θέλετε να 

τοποθετηθείτε επί του θέματος; Βεβαίως. Ο κύριος .. Να σημειώσετε. Ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Δέδες, ο 

κ.Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια διευκρινιστική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρίνιση; Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα υπάρχει κ.Κανελλόπουλε μισθό στον Πρόεδρο, στον 

Αντιπρόεδρο κλπ. του Νομικού Προσώπου;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Προβλέπεται από το Νόμο αν έχουνε τακτικά έσοδα άνω 

των 300.000 ευρώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που άπτεται της δεοντολογίας. Τον 

πετυχημένο Πρόεδρο, όπως είπατε κ.Δήμαρχε του Λιμενικού Ταμείου, που ήδη 

η νέα Δημοτική Αρχή που είμαστε εμείς σήμερα συνεργαστήκαμε, νομίζω 

άψογα του ζητήσαμε παραχώρηση για πάρκινγκ, στην αρχή είπατε 20, 30, το 

πήγατε 250.000, δεν έχει σημασία, για το Χαλκούτσι, είχε συμμετοχή σε μια 

άλλη διαμόρφωση πάλι της περιοχής που άπτεται του Λιμενικού Ταμείου και 

όλο νομίζω το Σώμα του Λιμενικού Ταμείου θα έπρεπε να τους είχαμε καλέσει 

σήμερα. Είναι θέμα δεοντολογίας. Ειδικά εφόσον αυτοί οι άνθρωποι 

συνεργαστήκανε άψογα μαζί μας. Πέρα απ' αυτό, πέρα απ' αυτό θέλω να πω το 

εξής, ότι ελπίζω να μη βιάζεστε πάρα πολύ και να μην κάνετε κάποιο λάθος, 

γιατί διακρίνω ότι ίσως να υπάρχει ένα κενό στη νομοθεσία. Εγώ δεν είμαι 

νομικός. Εχω διαβάσει όμως κάποια πράγματα και έχω παρακολουθήσει και 

εξελίξεις σε άλλα Λιμενικά Ταμεία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κοιτάξτε να δείτε, κατ' αρχήν πήραμε μια εισήγηση η οποία ήτανε 

λάθος. Ξεκινάμε απ' αυτό. Συνεννοήθηκα με τον κ.Κανελλόπουλο.. 

.......: Πολύ σοβαρό λάθος κ.Λίτσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συνεννοήθηκα με τον κ.Κανελλόπουλο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας κάνει τις παρατηρήσεις του ο κ.Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι άλλη εισήγηση πήραμε, άλλη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ητανε πρώτη φορά που θα είχα 

12μελές. Λοιπόν και λέω λοιπόν Δήμαρχε το εξής, ότι σε ένα τέτοιο πολύ 

σοβαρό θέμα θα πρέπει να κοιτάξουμε να μην κάνουμε κανένα λάθος γιατί 

είμαστε όλοι συμφωνοι ότι το Λιμενικό Ταμείο πρέπει να έρθει στο Δήμο. 

Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Λέω λοιπόν ότι ελπίζω να έχετε προσέξει τις 

διαδικασίες να μην κάνετε κάποιο λάθος, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι μήπως 

βιάζεστε πάρα πολύ για καποια πράγματα.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: .. υπάρχει λάθος κ.Λίτσα; Να ξέρω.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, κ.Κανελλόπουλε αν θέλω να σας ρωτήσω εγώ, ξέρω να σας 

ρωτήσω. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι λέω επί της εισήγησης υπάρχει κάποιο λάθος; 

ΛΙΤΣΑΣ: Στην εισήγηση σας πήρα τηλέφωνο και μου εξηγήσατε ότι κάτι δεν 

γράψανε καλά.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, ο δαίμονας του τυπογραφείου .. Δε λέει τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της εισήγησης υπάρχει κάποιο λάθος; Για να το 

διορθώσω, γι' αυτό σας το ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τίποτα άλλο δεν έχω δει. Αν δω θα σας πάρω τηλέφωνο πάλι. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αύριο; Θα είναι αργά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε κ.Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, λοιπον να προσέξετε κ.Δήμαρχε στη βιασύνη σας πάνω μην 

κάνουμε λάθος σε τόσο σημαντικά θέματα και ξαναγυρίσει πίσω το θέμα. 

Λοιπόν, εγώ αυτό έχω να πω. Εμείς είμαστε υπέρ του να έρθει το Λιμενικό 

Ταμείο στο Δήμο του Ωρωπού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι ύστερα 

από 7 χρόνια το θέμα επανέρχεται το να δημιουγηθεί Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο. Δεν μπορώ βέβαια να πω ότι είμαι χαρούμενος διότι σε κάποιους πήρε 

7 χρόνια για να καταλάβουν ότι δε χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα για τη 

διάλυση του ήδη υπάρχοντος Λιμενικού Ταμείου. Ελπίζω να μην έχουμε 

πισωγυρίσματα και αυτή τη φορά. Για ένα πράγμα όμως θέλω να σας 

διαβεβαιώσω, ότι εμείς ως μειοψηφία δε θα δράσουμε όπως έδρασε η τότε 

μειοψηφία του Δήμου Ωρωπίων υποσκάπτοντας την ενέργεια αυτή το να 

περιέλθει το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο Ωρωπίων. Μια παρατήρηση θέλω να 

κάνω και μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσει ο 

κ.Κανελλόπουλος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, ναι. Εχω εδώ τα πρακτικά κ.Δήμαρχε. Αν θέλετε να σας 

τα διαβάσω και θα τα δούμε. Εχω τα πρακτικά του τότε Συμβουλίου. Εάν μου 

δώσει χρόνο ο Πρόεδρος μπορώ να σας τα διαβάσω και να τα δούμε όλα. Μια 

ερώτηση θέλω να κάνω στον κ.Κανελλόπουλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να με 

βοηθήσει. Νομίζω ότι σαν Δήμος με πληθυσμό κάτω από 300.000 κατοίκους 

δεν μπορούμε να έχουμε 3 Νομικά Πρόσωπα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το ξέρω. Κύριε Κανελλόπουλε αν μπορείτε να με 

βοηθήσετε σ' αυτό. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, συγκεκριμένα το άρθρο 103 του 3852 του 

"Καλλικράτη" μνημονεύει ότι επιτρέπεται ένα και μόνο ακόμη Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου ειδικού σκοπού. Μέσα εκεί εντάσσει και τα Δημοτικά 
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Λιμενικά Ταμεία. Γι' αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, για ένα ακόμη Δημοτικό 

Νομικό Πρόσωπο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως επιπροσθέτως θα πω στο Σώμα ότι 14 ήδη 

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία έχουν δημιουργηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, θα συμφωνήσουμε και εμείς με την 

ανάγκη ύπαρξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου επιτέλους σαν ενιαία αρχή 

στο Δήμο μας. Θέλω λίγο κ.Κανελλόπουλε αποσαφήνιση γιατί στη ροή του 

λόγου σας δεν κατάλαβα που τροποποιήθηκε η εισήγηση, στο πλήθος των 

προσώπων. Ενα είναι αυτό. Θα μου το πείτε σε λίγο κ.Κανελλόπουλε. 

Συγνώμη. Μια δεύτερη παρατήρηση κ.Δήμαρχε, θα πρότεινα να μην είστε και 

εδώ Πρόεδρος. Είστε στα υπόλοιπα. Για πείτε μου κ.Κανελλόπουλε και θα .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στη 2η σελ., εκεί που είναι η β' περίπτωση που λέμε, 

έδρα κλπ., γράφουμε για τη διοίκηση. Εκ παραδρομής αυξηθήκανε οι αιρετοί 

από 3 σε 4 και μειωθήκανε οι δημότες από 4 σε 3. Εκεί παρέμεινε 4. Αρα οι 

δημότες γίνονται 3.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα, 3 οι δημότες. Το συνολο είναι 11μελές πάλι. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: 11μελές. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αυτό προβλέπεται από τις εγκυκλίους που αναφέρατε 

προηγουμένως; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από το άρθρο 240 του 3463/2006. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν μπορούμε λόγω της κρίσεως να μειώσουμε τη συμμετοχή;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι θέμα του Σώματος, όχι δικιά μου. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι, αν προβλέπεται ορισμένος .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως δεν παίρνουν λεφτά τα μέλη του .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αν προβλέπεται ορισμένος αριθμός, δεν μπορούμε να μειώσουμε. 

Αν δεν προβλέπεται, να τον μειώσουμε.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως στην ουσία το άρθρο 240 μιλάει από 5 έως 11.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα. Αρα μπορούμε να το μειώσουμε. Κύριε Δήμαρχε, θα 

ήθελα να μειωθεί κάπως ο αριθμός των αιρετών. Δε λέω τη συμμετοχή του 

κόσμου. Η συμμετοχή των αιρετών θα έλεγα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Θέλετε να απαντήσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετέθη θέμα μήπως έχουμε κάνει λάθος. Φέρνει ένας έμπειρος 

τοπικο-αυτοδιοικητικός, εισηγείται ο Κανελλόπουλος το θέμα και το έδωσα 

στον Κανελλόπουλο λόγω του ότι γνωρίζετε τις δυνατότητες του στο Δήμο 

Ωρωπίων σαν Δ/ντης. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Θα το τρέξει το θέμα 

νομικά, υπηρεσιακά. Αμα χρειαστεί κ.Κανελλόπουλε οτιδήποτε, στη διάθεση 

σας είμαστε, Νομικούς Συμβούλους κλπ., να μη γίνει το πιθανώς λάθος. 

Δηλαδή κάτι πρέπει να πούμε. Κοιτάξτε μήπως γίνει λάθος. Τι να κάνουμε; Αμα 

γίνει λάθος, λάθος. Θα το θέλουμε; Ναι, θα το διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να 

κάνουμε. Τέλος πάντων. Σημασία έχει επί της ουσίας όλοι είμαστε ναι. Το 

11μελές Ανδρέα είναι πιστεύω ένας .. Νομίζω μέχρι 15μελές μπορούμε να 

έχουμε; Μέχρι 15 μπορούμε να έχουμε. Το 11μελές είναι μια σύνθεση που 

πρέπει να λειτουργήσει, μπορεί να λειτουργήσει γιατί πρέπει να βάλουμε και 

εκπρόσωπο από τον Κάλαμο και εκπρόσωπο από τα Παλάτια και εκπρόσωπο 

από τις Σκάλα. Δηλαδή το Λιμενικό Ταμείο έχει πολλές αρμοδιότητες, έχει 2, 3 

αλιευτικά, καταφύγια, εδώ το δικό μας, του Χαλκουτσίου, έχει δουλειά το 
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Λιμενικό Ταμείο για να δουλέψει, να λειτουργήσει σωστά σαν Λιμενικό Ταμείο 

και θεωρώ δεν είναι τόσα πολλά τα 11 μελή άτομα. Ετσι αποφασίσαμε, έτσι 

κρίναμε. Νομίζω ότι είναι ένας καλός αριθμός, λειτουργικός σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Λιμενικού Ταμείου, οι οποίες είναι για μένα πολύ σημαντικές. 

Ετσι; Οι αρμοδιότητες του και ιδιαίτερα τωρα στο μεταβατικό στάδιο όπως είπα 

της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης των Παλατίων και της Σκάλας. Είναι πολύ 

σημαντικό το έργο που έχει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο, όπως και για 

δημιουργία μαρίνας και όλα αυτά τα μεγάλα οράματα που έχει μπροστά του να 

επιτελέσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κύριος .. Διευκρινιστική ερώτηση;  

 Ορίστε κ.Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Προς τον κ.Κανελλόπουλο και προς τον κ.Πρόεδρο. Στη 2η σελ. 

κάποια στιγμή εκεί που γράφει 3 Συμβούλους εκ των 3 Δημοτικών Κοινοτήτων 

Καλάμου, Νέων Παλατίων και Σκάλας Ωρωπού, γιατί οι υπόλοιποι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι δηλαδή δεν μπορούνε να είναι; Αποκλείονται;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, ερώτηση είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτές οι Δημοτικές, Τοπικές Κοινότητες έχουνε ήδη χώρο στο 

Λιμενικό Ταμείο. Εχουν αρμοδιότητα Λιμενικού Ταμείου. Δηλαδή ο Κάλαμος 

έχει χερσαία ζώνη λιμένος και λιμάνι .. Ορίστε;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες που εκτείνονται στην 

παραθαλάσσια περιοχή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου φέρουμε και θάλασσα στον Αυλώνα. (γέλιο) 
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για Τοπικούς 

Συμβούλους των Δημοτικών Κοινοτήτων, όχι για Δημοτικούς Συμβούλους. 

Μιλάμε για Τοπικούς. Μιλάμε συγκεκριμενα και πολύ καλά. 3 Συμβούλους εκ 

των 3 Δημοτικών Κοινοτήτων. Δημοτική Κοινότητα. Δε μιλάμε του  Δήμου 

Ωρωπού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η έδρα λέτε το Δήμο, τον παλιό Δήμο Ωρωπίων. Το προηγούμενο 

Λιμενικό Ταμείο είχε αυτή την έδρα ή είχε ας πούμε τα Παλάτια ή τη Σκάλα ή 

κάτι άλλο; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: .. το Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, αλλά όπως ξέρετε 

η έδρα αυτή βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων. Μιλάω για τη 

Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων. Ενότητα.  

ΛΙΤΣΑΣ:  Είναι σίγουρο ότι δεν παραμένει η έδρα εκεί που ήτανε; Ονομαστικά 

τουλάχιστον;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόταση μας. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η 

πρόταση μου είναι αυτή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Α, αυτή είναι η πρόταση σας. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κανελλόπουλε. 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Από το 2002 όταν τέθηκε το ζήτημα των Νομικών Προσώπων 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων, το κόμμα μου, το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, όπως και οι εκπρόσωποι του στην Τοπική Διοίκηση εκλεγμένοι με τα 

ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, είχαμε διαφωνήσει λέγοντας ότι θα είναι το μέσο με το 

οποίο θα δημιουργηθούνε φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, θα προχωρήσει την 
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ανταποδοτικότητα στις κοινωνικές υπηρεσίες και το επανέλαβα και στο 3ο 

Δημοτικό Συμβούλιο όταν κουβεντιάζαμε για την.. Νομικό Πρόσωπο σήμερα, 

για το Δήμο το δικό μας. Ερχεστε σήμερα, στην περίπτωση τη δική σας 

κ.Δήμαρχε για το Λιμενικό Ταμείο είναι αυτό που λέει και ο λαός μας, χωριό 

που φαίνεται κολαούζο δε θέλει. Θα σας εξηγήσω ακριβώς το τι σημαίνει 

Λιμενικό Ταμείο σ' αυτήν την κατάσταση. Θέλετε βεβαίως σαν ένας Δήμος - 

επιχείρηση να έχετε έσοδα και θέλετε να έχετε ένα Λιμενικό Ταμείο, ένα 

Νομικό Πρόσωπο με το οποίο να μπορείτε να διαχειρίζεστε πλούτο, φυσικό 

πλούτο και ο τόπος σας έχει πάρα πολύ φυσικο πλούτο, σαν επιχειρηματίας το 

διαχειρίζεστε, θέλετε να εισπράττετε τέλη, να έχετε έσοδα και στην τελική ένα 

Νομικό Πρόσωπο - επιχειρηματία, ο οποίος θα διαπραγματεύεται αυτό που λέτε 

και στο άρθρο μάλιστα 8, την ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχεση 

με το λιμενικό έργο καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας περα των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών.  

 Business θα κάνετε. Για μας είναι ξεκάθαρο. Από την πρώτη .. και το 

φωνάζουμε και σήμερα, έτσι θα εκποιηθεί ο φυσικός πλούτος. Ετσι θα 

δημιουργηθούνε νέοι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί. Αλλά όπως 

επαληθευτήκαμε σε όλα και για την ΚΕΔΟ και για το Νομικό Πρόσωπο που θα 

είμαστε εδώ και σε 1 χρόνο θα επαληθευτούμε και σ' αυτό, γιατί είναι 

προκαθορισμένη η κατάσταση και εσείς τις δίνετε, την σπρώχνετε προς τα 

μπροστά. Συμφωνείτε και την προχωράτε.  

 Αυτά. Εμείς καταψηφίζουμε και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δε θέλει να συσταθεί το Νομικό Πρόσωπο ο κ.Χασιώτης. 

Εχει το δικαίωμα.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και την πρόταση και την πρόταση .. Ο φυσικός πλούτος και 

ολοκληρώνω, συγνώμη Πρόεδρε, γιατί και την πρόταση δε θέλει. Και την 

πρόταση. Ο φυσικός πλούτος, τα λιμάνια, οι ακτές, οτιδήποτε έχει σχέση με 

λαϊκή περιουσία πρέπει να διαχειρίζονται από έναν κεντρικό φορέα, έτσι; για 

την προστασία τους και την ανάπτυξη τους για το καλό του κόσμου και όχι των 

επιχειρηματιών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και πάλι κ.Χασιώτη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή ο Δήμος δεν εκπροσωπεί το καλό του κόσμου; Θα 

τρελαθούμε εδώ μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, αν θέλετε μετά μπορείτε να .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Γιασημάκη, αν ήθελα τη γνώμη σας θα σας ρώταγα. 

Ευχαριστώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θιγόμαστε μ' αυτά που λες. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αν ήθελα τη γνώμη σας θα σας ρώταγα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε τη δυνατότητα δευτερολογίας. 

Παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν ξέρω σαν Δημοτικός Σύμβουλος. Σαν ΠΑΣΟΚ μπορεί να 

θίγεστε όμως. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: ΠΑΣΟΚ είσαι και φαίνεσαι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σαν ΠΑΣΟΚ μπορεί να θίγεστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: ΠΑΣΟΚ είσαι και φαίνεσαι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κάντε μας τη χάρη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: ΠΑΣΟΚ είσαι και φαίνεσαι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καντε μας τη χάρη. Αντε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: ΠΑΣΟΚ είσαι και φαίνεσαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τα παιδιά των πολυεθνικών δε θα κάνουνε κοινωνική πολιτική 

εδώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κάντε μας τη χάρη κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οποτε θέλετε. Σας την κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθε ο συνάδελφος ο κ.Κιούσης.  

 Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο.  

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Μελετώντας την εισήγηση χάρηκα και εγώ 

γιατί είναι το Λιμενικό Ταμείο ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη 

λειτουργία του Δήμου μας, αρκεί να μην εξελιχθεί σε ένα εργαλείο το οποίο θα 

προσφέρει άλλες υπηρεσίες και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Το 

έγγραφο το 8312.64/03/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής λέει ότι 

διευκρινίζεται ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες συνεχίζουν τα 

Λιμενικά Ταμεία να λειτουργούν ασκώντας τις εναπομείνασες αρμοδιότητες 

τους. Μετά από τα παραπάνω και το τονίζει με έντονα μαύρα γράμματα, 

παρακαλούνται οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στην αρμοδιότητα των οποίων 

ανήκει η συγκρότηση των λιμενικών επιτροπών να μην προβούν στις ενέργειες 

που παραγγέλονται με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο .. Συγνώμη γιατί δε 

φαίνεται καλά. Και γι' αυτά τα Λιμενικά Ταμεία που καταργούνται. Επίσης το 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που 
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αφορά ένα Λιμενικό Ταμείο πολύ κοντινό σε μας, της Ερέτρειας, καταλήγει και 

λέει, ότι δεν μπορεί να συσταθεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέχρι να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάργησης του υπάρχοντος Λιμενικού Ταμείου.  

 Λοιπόν, είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Πως έχει λυθεί; Αν έχει λυθεί .. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ σας είπαμε από 

την αρχή ότι είμαστε υπέρ. Το θέμα είναι, διότι οι αποφάσεις του Δήμου της 

Ερέτριας γυρίσανε πίσω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αυτό είναι εις 

γνώση του Υπουργείου. Σε επικοινωνία μας που είχαμε με τον κ.Μιχαήλ μας 

είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λοιπον εφόσον κάνουμε ένα τόσο 

σοβαρό βήμα, τουλάχιστον ας είμαστε σίγουροι ότι το κάνουμε σωστά και να 

μην πάρουμε κάποια απόφαση η οποία απόφαση υπάρχει η πιθανότητα να 

γυρίσει πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε .. 

ΔΕΔΕΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. Εαν οι Νομικοί, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου 

διαβεβαιώνουν ότι η διαδικασία είναι σωστή και πάμε έτσι όπως πρέπει να 

πάμε, τότε δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, αλλά δε βλέπω καμιά γνωμοδότηση 

εδώ πέρα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Νομικούς Συμβούλους του 

Δήμου.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις;  

Ο κ.Χασιώτης είπε όχι. Αρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, καταψηφίζει. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει 

τη σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας περιπτέρων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δυό λόγια. Εχουμε κληρονομήσει μια από τις μεγάλες 

αρμοδιότητες της Νομαρχίας για τα περίπτερα. Η εισήγηση είναι απλή αλλά 

πιθανώς οι .. να μην έχετε, δηλαδή να μην την καταλαβαίνουμε όλοι όπως είναι 

γραμμένη. Ο αριθμός των θέσεων σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα 

περιπτέρων είναι καθορισμένη και την παίρνουμε από τη Νομαρχία και βγαίνει 

με έναν τύπο ανάλογα με τον πληθυσμό. 6 εδώ, 9 εκεί, ένας στην τάδε 

περιοχή κλπ. Απ' αυτά τα περίπτερα κάποια περίπτερα ήδη λειτουργούν. Μεσα 

στα πλαίσια του ανωτάτου αριθμού θέσεων που είπα προηγουμένως που έχει 

βγει με τύπο και την κληρονομήσαμε από τη Νομαρχία και η Νομαρχία μας έχει 

δώσει αυτούς τους αριθμούς, επιλέγουμε και προτείνουμε. Αν υπάρχουνε στο 

σύνολο 6 και έχουνε καταληφθεί τα 3, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα για φέτος 

το '12 να προστεθεί άλλο 1 ή 2 ή κανένα. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα. Την 

εισήγηση την έχετε φαντάζομαι. Ετσι; Αν θέλει κάποιος να κάνει ερώτηση, ας 

κάνει. Εχουμε εδώ και την Βωβού, την κα Βωβού η οποία έχει αναλάβει το 

θέμα και μπορεί να απαντήσουμε σε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος .. Σημειώστε. Κύριε Λίτσα θα .. Ο κ.Τσάκωνας είναι, ο 

κ.Χασιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Βελτανιώτης. 

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μια παρατήρηση ήθελα να κάνω μόνο κ.Πρόεδρε σχετικά με το 

Διάταγμα του 2008 που προβλεπότανε η αύξηση ορισμένων θέσεων. Υπήρχανε 

τότε στη Νομαρχία εισηγήσεις από τους τότε ΟΤΑ, Δήμους και Κοινότητες της 

περιοχής μας για την αύξηση ορισμένων θέσεων κατά Δήμο, κατά Δήμο και 

Κοινότητα της τότε χρονιάς. Αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί μέσα νομίζω 

και να έχουμε μια αύξηση τέτοια. Εάν δεν έχετε στοιχεία, αυτά που είχαν 

προταθεί στη Νομαρχία τότε, μπορώ να σας βοηθήσω αύριο να βρείτε ποιες 

ήταν οι προτάσεις αυτές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βωβού. 

ΒΩΒΟΥ: Κύριε Τσάκωνα καλησπέρα. Η πρόταση αυτή, η εισήγηση, έγινε 

σύμφωνα με τα στοιχεία που μας είχε δώσει η Νομαρχία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο δυνατά. Δεν ακούγεστε κα Βωβού. 

ΒΩΒΟΥ: Ναι. Συγνώμη. Οι αριθμοί έχουν βγει σύμφωνα με τους φακέλους που 

είχαμε πάρει από τη Νομαρχία. Εμείς δεν έχουμε προσθέσει τίποτα παραπάνω. 

Τέλη Ιανουαρίου του '11 όταν βγήκαμε. Τέλη Ιανουρίου. Οπότε δεν 

προλαβαίναμε κιόλας το χρονικο περιθώριο να δώσουμε τους προηγούμενους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ανώτατος αριθμός περιπτέρων σε κάθε περιοχή δεν αλλάζει. 

Αυτό βγαίνει είπαμε με τύπο και με αριθμό. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά αν υπαρχουνε κάποια κενά θα προτείνουμε για φέτος, 

θέλουμε άλλο ένα φέτος στον Κάλαμο ή στον Ωρωπό. Οταν έχει κενό μεταξύ 
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των ήδη υπαρχόντων και του ανωτάτου αριθμού. Αλλά αυτό ισχύει για το '12. 

Του χρόνου τέτοιον καιρό μπορεί να πάρουμε για το '13 καινούργια απόφαση 

αν καλυφθεί αυτή η θέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθε η κα Στεργίου η οποια θέλει ταυτόχρονα 

να υποβάλλει και μια ερώτηση.  

 Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι καλησπερα. Κατ' αρχήν δεν πρόσεξα την ώρα και ήρθα για 

19:00. Κουνιστή και λυγιστή που λένε. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι η εξής ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι καλέ. Δεν πρόσεξα την ώρα. Απλούστατα. Τέλος πάντων. 

Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά μ' αυτές τις άδειες. Αυτές οι άδειες να 

διευκρινίσουμε ότι δεν είναι μόνο περιπτέρων, είναι και άδειες πώλησης 

καπνοβιομηχανικών προϊόντων που σημαίνει ότι και κάποια μαγαζιά που έχουν, 

που δεν είναι περίπτερα, που δεν ανήκουν σε ανάπηρους, αλλά έχουν άδεια 

πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων είναι μέσα σ' αυτές τις άδειες. Αυτό 

θέλω να διευκρινιστεί. Δηλαδή υπαρχουν αυτές οι άδειες αλλά όποιος άλλος 

ζητήσει να πάρει άδεια, έχει ψιλικατζίδικο και θέλει να βάλει τσιγάρα, δεν 

μπορεί να βάλει. Αυτό μήπως πρέπει να το αναθεωρήσουμε; Με την έννοια ότι 

επειδή είναι μεγάλη η περιοχή και δημιουργούνται και τέτοια μαγαζιά και σε 

περιοχές που δεν έχει γύρω άλλα, είναι μακριά δηλαδή από περίπτερα ή από 

κέντρα των πόλεων τέλος πάντων, μήπως να έχουμε τη δυνατότητα 2, 3 

ακόμη να δώσουμε για τέτοια μαγαζιά, όχι για περίπτερα. Το διευκρινίζω.  

ΒΩΒΟΥ: Κυρία Στεργίου, ο αριθμός των περιπτέρων που προτείνουμε εδώ 

υπάρχει και ισάριθμος για λιανική καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Δηλαδή όσα 

περίπτερα τόσες λιανικές καπνοβιομηχανικών προϊόντων, που σημαίνει ότι στον 

Ωρωπό σύμφωνα με τον τύπο που μας είχε δώσει η Νομαρχία και το Υπουργείο 
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Εθνικής Αμυνας έβγαινε ο αριθμός 18. Αυτό μας έδινε 9 άδειες λιανικής 

καπνοβιομηχανικών προϊόντων και 9 άδειες περιπτέρου. Αλλά σύμφωνα με τα 

στοιχεία και οι 9 άδειες λιανικής έχουν δοθεί ήδη σε ιδιώτες, οπότε έχουμε 

μόνο μια θέση κενή για περίπτερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα εμείς αυτήν τη στιγμή αποφασίζουμε αποκλειστικά για τα 

περίπτερα. 

ΒΩΒΟΥ: Μόνο για τα περίπτερα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, για τις άδειες όμως που δεν είναι σε περίπτερα. Ενα 

ψιλικατζίδικο θέλει να βάλει τσιγάρα και μπορεί να το κάνει. Οταν είναι .. 

ΒΩΒΟΥ: Οταν δεν υπαρχει δικαιούχος .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι περίπτερο. Μην μπερδεύουμε τα περίπτερα. 

ΒΩΒΟΥ: Οχι λιανικής λέω.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. 

ΒΩΒΟΥ: Οταν δεν υπάρχει δικαιούχος ανάπηρος, ναι, μπορεί ένα κατάστημα 

να αιτηθεί για άδεια λιανικής καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Οταν όμως βρεθεί 

δικαιούχος γίνεται ανάκληση αυτής της αδείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ερώτηση; 

 Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που είπε η κα Στεργίου είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα 

αντιμετωπίσουν κάποιες περιοχές πρόβλημα. Μια από τις περιοχές είναι και η 

Μαλακάσα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει γιατί οι άδειες είναι συγκεκριμένες 

και μ' αυτήν τη διαδικασία που προτείνετε δε θα μπορεί ας πούμε σε κάποια 

περιοχή να υπαρχει δυνατότητα ένας να μπορέσει να δώσει τσιγάρα ας πούμε, 

σε μια περιοχή ολόκληρη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε η κα Στεργίου. Να 

το δείτε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Ο κύριος .. Ορίστε, ορίστε. 

ΒΩΒΟΥ: Κύριε Λίτσα, συγκεκριμενα στη Μαλακάσα αντιστοιχούν 4 άδειες. 2 

για περίπτερα, 2 για λιανική καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Στην περιοχή σας 

όμως υπάρχει μόνο ένα περίπτερο στο Μήλεσι γιατί δεν υπήρχαν άλλοι 

δικαιούχοι. Μέσα στο φάκελο από τη Νομαρχία υπαρχουν βεβαιώσεις της 

Κοινότητας σας ότι θα δοθούν 3 άδειες λιανικής με την υπογραφή σας και σε 

περίπτωση που βρεθεί δικαιούχος γίνεται ανάκληση. Αν βρεθεί δικαιούχος, 

οπότε θα έχουμε ένα περίπτερο στη Μαλακάσα, αναγκαστικά θα πρέπει να 

αφαιρεθεί μια άδεια.  

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει και ένα χωριό το Μήλεσι, που κάποια στιγμή θα ανοίξει 

κάποιος κάτι και θα θέλει κάποιος να πάει σε ένα περίπτερο ή σε ένα 

ψιλικατζίδικο να πάρει τσιγάρα και θα πρέπει να κάνει 5 χλμ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΩΒΟΥ: Ναι, 4 είναι στο σύνολο. Υπάρχει βέβαια ένα περίπτερο .. στο Μήλεσι. 

Είναι ένα περίπτερο το οποίο έχει αποβιώσει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο δικαιούχος 

ανάπηρος ο οποίος ήταν ο κ.Ζανής Κώτσικος, αν θυμάμαι καλά. Με ρώτησαν 

από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας αν υπήρχε περίπτωση διαδοχής του 

περιπτέρου. Ενώ είναι ανάπηρος ο κ.Νικόλαος Κώτσικος, ο υιος του, δυστυχώς 

τα εισοδηματικά του κριτήρια είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο. Δηλαδή .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην μπαίνουμε τώρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

ΒΩΒΟΥ: Οχι, δεν συμπεριλαμβάνεται σύνταξη αναπηρίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην μπαίνουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

ΒΩΒΟΥ: Και ουσιαστικά ακόμα και να συμπεριλαμβάνεται είναι 12.000. Αυτός 

έχει πολύ παραπάνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αυτό είναι μια ειδική περίπτωση. Θα το δούμε.  

 Το λόγο έχει ο κ.Χασιώτης. Εχετε καλυφθεί; 

 Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εάν κατάλαβα καλά σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του 

πληθυσμου της κάθε Δημοτικής Κοινότητας οι μισές, αν έχουμε 10 άδειες 

καπνού, οι μισές γίνονται άδειες περιπτέρων και καπνού, δηλαδή οι 5 και οι 

άλλες 5 γίνονται άδειες καταστημάτων που πουλάνε καπνοβιομηχανικά 

προϊόντα. 'Η είναι ανάλογα με ...; 

ΒΩΒΟΥ: Γίνονται άδειες λιανικής καπνοβιομηχανικών προϊόντων οι μισές οι 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυλικεία αναπήρων ή οποιαδήποτε 

μαγαζιά έχουν καποιοι ανάπηροι ή θύματα πολέμου. Κατ' εξαίρεση όταν δεν 

υπάρχουν δικαιούχοι μπορούν να τα πάρουν ιδιώτες, όπως και γίνεται στις 

περισσότερες περιπτώσεις. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εμπορικά καταστήματα ψιλικών δηλαδή; 

ΒΩΒΟΥ: Μπράβο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι. Ο αριθμός των περιπτέρων βγαίνει με τα στοιχεία τα 

πληθυσμιακά του 2000 ή του 2011 της απογραφής;  

ΒΩΒΟΥ: Οχι .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η μια ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη, μια πρόταση προς 

το Προεδρείο. Στο Καπανδρίτι που προβλέπονται δύο άδειες θα πρέπει η μια να 

χωροθετηθεί για τον οικισμό του Μικροχωρίου που δεν έχει τίποτα εκεί για να 

υπαρξει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά θα τα αποφασίσει η Τεχνική Υπηρεσία μας μαζί με την 

Τροχαία. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείς κ.Πρόεδρε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν 

μπορούμε να δούμε που υπάρχει μια ανάγκη; Δηλαδή είναι μια έκταση 10 χλμ. 

και δεν υπαρχει τίποτα. Γιατί .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί θα παίξει το ρόλο και τα Τοπικά Συμβούλια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ.Βελτανιώτη, εσείς το ξέρετε τώρα. Για να 

χωροθετήσουμε ένα περίπτερο που θα πάει, είναι άλλη διαδικασία, δεν είναι 

σήμερα. Δεν αποφασίζουμε το χωρο. Είναι στη Δημοτική Κοινότητα 

Καπανδριτίου. Αν θα πάει στο Μετόχι μετά θα ξαναέρθει μια διαδικασία. 

Πρόταση Τοπικού, Επιτροπή .., εδώ. Εχει μια διαδικασία μετά η χωροθετηση. 

Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Εγώ επί ευκαιρία αυτό που ήθελα να πω, εντάξει, όλα αυτά για τα 

περίπτερα καλά ειναι, αλλά έχουμε εδώ και 1 χρόνο θέσει ένα θέμα για την 

μεταφορά των 2 περιπτέρων στους .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Οχι, είναι σοβαρό κ.Δήμαρχε. Εντάξει, εγώ βρήκα ευκαιρία, θέλω να 

το πω. Πότε θα το φέρουμε; Ενας χρόνος πέρασε. Τι απαγορεύεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει περάσει ένας χρόνος και να μη γίνει καμία 

ενέργεια και να πάμε να προσπαθούμε να χωροθετήσουμε ένα νέο περίπτερο 

όταν ήδη δεν έχουμε τακτοποιήσει τα υπάρχοντα. Είναι λίγο οξύμορο. 

ΒΩΒΟΥ: Κύριε Δέδε, θα ήθελα να σας απαντήσω στο συγκεκριμένο, αν 

θελετε. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πέππα, υποβολέας είστε εσείς; Συγχαρητήρια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, κ.Πέππα είστε εκτός Κανονισμού αυτήν τη στιγμή. 

Συνεχίστε κ.Δέδε. Κυρία Βωβού. 

ΒΩΒΟΥ: Κύριε Δέδε, επειδή το θέμα το ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν παρέλαβα 

τέλη Γενάρη τους φακέλους από τη Νομαρχία μου ζήτησαν να είμαι πάρα πολύ 

προσεκτική με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουνε .. Ο φάκελος της παραλίας 

των Αγ.Αποστόλων είναι τεράστιος, γεμάτος καταγγελίες τις οποίες έχω 

διαβάσει διεξοδικά. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή .. 

ΔΕΔΕΣ: Βεβαίως, βεβαίως. 

ΒΩΒΟΥ: Οχι τώρα και σίγουρα όμως ότι αφορά την μετατόπιση περιπτέρου, η 

νομοθεσία λέει ότι τη δαπάνη την επωμίζεται αυτός που ζητά την μετατόπιση. 

ΔΕΔΕΣ: Το γνωρίζω αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων. Είμαστε λιγάκι εκτός θέματος τώρα. 

ΔΕΔΕΣ: Το γνωρίζουμε αυτό. 

ΒΟΒΟΥ: Εντάξει. 

ΔΕΔΕΣ: Δε διαφωνούμε σ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το συζητήσουμε το θέμα. 

ΔΕΔΕΣ: Δε διαφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως είπε και η κα Βωβού αργότερα. 

ΔΕΔΕΣ: Εντάξει, αργότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμ. ΖΥΚ 3709 όχημα εμποδίζει. ΖΥΚ 3709.  

 Επί του θέματος και επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά 

τον ορισμό των θέσεων υπάρχουν αντιρρήσεις με την εισήγηση; Το Συμβούλιο 

ομόφωνα εγκρίνει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών και δεν έχω καταλάβει και κάτι να ρωτήσω. Γιατί ενώ είχε 2 ..  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε την ερώτηση. Ορίστε. Εντάξει, παρών ο κ.Λίτσας. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για 

δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες σχετικές με την υπόθεση  των 

σταθμών διοδίων στο Δήμο Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διαταξης.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε νομίζω. Εντάξει.  

 Κυρία Στεργίου. Διόδια είναι, η κα Στεργίου κάτι θα έχει να πει. (γέλιο) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κάτι θα πει ε; Λοιπόν, λέτε εδώ στο εισηγητικό σας σημείωμα, 

στην εισήγηση, δε διαφωνούμε, σαφώς για να οριστεί η κα Χαροκόπου έχει 

χειριστεί επιτυχώς μπορώ να πω μέχρι τώρα τις υποθέσεις που τις έχουμε 

αναθέσει, αλλά εδω, κοιτάξτε, σε ένα σημείο λέτε, παράλληλα στο Δήμο 

Ωρωπού έχουν κατατεθεί αιτήσεις πωλητών με τις οποίες ζητείται η χορήγηση 

καρτών ελεύθερης διάβασης των διοδίων και όπως αυτές προβλέπονται στη 

Διάταξη του Νόμου 97 ο οποίος δεν υπάρχει βέβαια. Τέλος πάντων. Επειδή 

εγείρονται αμφιβολίες σχετικώς με τη νομιμότητα των αιτημάτων αυτών .. η 

σκόπιμη χορήγηση από την ως άνω δικηγόρο .. αναφορικώς με το ζήτημα 
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αυτό. Κατ' αρχήν αυτό είναι λυμένο. Να μην το βάλετε εδώ περα στην 

εισήγηση. Ο Νόμος του 97 με το Νόμο του 2007 που είναι η σύμβαση 

παραχώρησης τελειώνει. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει ο Νόμος. Τι γνωμοδότηση; 

Θα σας τη δώσω εγώ τώρα τη γνωμοδότηση χωρίς να τη δώσετε στη 

δικηγόρο. Μην τρελαθούμε. Ενα αυτό. Δεύτερο όμως ζήτημα, αυτό ήθελα να 

πω, υπάρχει ζήτημα στην περιοχή μας, το κίνημα βάζει να χορηγηθούν κάρτες 

ελεύθερης διάβασης των διοδίων; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το κίνημα μας και πιστεύω ότι ομόφωνη απόφαση του 

Συμβουλίου μας είναι να καταργηθούν τα διόδια. Επομένως μην ανοίγουμε 

παράθυρα κ.Δήμαρχε. Να το βγάλετε αυτό από το σκεπτικό της εισήγησης σας. 

Παρακαλώ πολύ. Ανοίγουμε παράθυρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν ανοίξαμε τέτοιο 

παράθυρο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ανοίγουμε παράθυρα. Μην το βάλετε καθόλου στην εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, κάνετε λάθος.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα δεν είναι δυνατόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περιμένετε μισό λεπτό να ακούσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κα Στεργίου, μισό λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Δεν θέτω τέτοιο θέμα εδώ. Δε θα το έθετα έτσι. 

Θέλω μια γνωμάτευση γιατί έχω δυνατες αιτήσεις και καταγγελίες κλπ. γιατί 

δεν αφήνω ένα ανάπηρο παιδί που πηγαίνει και κάνει φυσιοθεραπεία κάθε μέρα 

εκεί να περνάει δωρεάν. Θέλω μου λέει γνωμάτευση γιατί δεν επιτρέπεται να 

μου δώσετε κάρτα να περνάω δωρεάν και διάφορα άλλα αιτήματα. Και 

επομένως για να απαντήσω σ' αυτό το παιδί ή σε τέτοια αιτήματα αναγκών, 
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γιατί πληρώνει το παιδί, ανάπηρο παιδί να πηγαίνει να κάνει φυσιοθεραπείες 

κάθε μέρα εκεί, θέλει γνωμάτευση ότι που στηρίζομαι και δεν μπορώ να του 

δώσω κάρτα ελεύθερης διάβασης και θέλω μια γνωμάτευση του καλύτερου 

δικηγόρου για να κατοχυρωθώ εγώ και το παιδί. Δεν μπορώ να κάνω.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, άλλο το θέμα των αναπήρων. Να το ορίσετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι αναπήρων .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να το βάλετε συγκεκριμένα. Για τους ανάπηρους υπάρχει άλλη 

Διάταξη. Ετσι όπως το βάλατε με το Νόμο του 97, αυτός ο Νομος δεν ισχύει. 

Εν πάση περιπτώσει όμως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πρόκειται να γίνει κάτι χωρις το Δημοτικό Συμβούλιο, κάρτες 

ή οποιαδήποτε συζητηση διοδίων. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, βάλτε στην εισήγηση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σας ικανοποιώ σ' αυτό που σας λέω; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. Θέλω να το γράψετε στην εισήγηση. Γιατί η εισήγηση θα 

γραφτεί στα πρακτικά και με βάση αυτή την εισήγηση θα πληρωθεί ή θα 

προχωρήσει αυτή η υπόθεση εν πάση περιπτώσει. Η απόφαση που θα 

παρουμε. Αυτό λοιπον που πρέπει να κάνετε, βάλτε συγκεκριμένα για 

αναπήρους που πράγματι υπαρχει μια άλλη Διάταξη. Δεν έχει σχέση με το 97.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλος πολίτης άμα κάνει αίτημα δεν πρέπει να του απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σας λέω, ανοίγετε πόρτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κα Στεργίου, ευχαριστούμε. 

 Κύριε Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δύο σχόλια μόνο για την εισήγηση και γι' αυτά που ακούσαμε 

τώρα. Φλεβάρης, Μάρτης 2011, δύο Δημοτικά Συμβούλια για τα διόδια. Ο 

μόνος που διαφώνησε σχετικά με τη θέση που πήρατε ήμουν εγώ και σας 

έλεγα τότε, ότι επί της ουσίας στην εμπορευματοποίηση του .. συμφωνείτε και 

ότι δεν είστε ικανοί και ούτε θέλετε φυσικά να ξεσηκώσετε και τον κόσμο 

ενάντια στα διόδια. Και πάμε σήμερα και κουβεντιάζουμε αυτό που είπε η κα 

Στεργίου και αυτό που είπε η κα Στεργιου, χώρια τα υπόλοιπα. Μάλιστα στα 

δύο Δημοτικά Συμβούλια τότε ο Δήμαρχος στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο 

έλεγε, είναι πολύ ακριβό το αντίτημο, λιγότερο αντίτημο και μετά κάτω από 

την πίεση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε συζητούμε το θέμα των διοδίων εδώ περα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τελειώνω. Δύο σχόλια κάνω Πρόεδρε, τελειώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητούμε την αμοιβή ενός νομικού. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για την αμοιβή, την αμοιβή. Στη λογική αυτή λοιπόν έχετε βάλει 

έναν δικηγόρο και κάνετε αυτό που κάνετε. Εμείς και τη λογική σας και την 

πολιτική που ικανοποιείτε και μ' αυτήν τη διαδικασία την καταψηφίζουμε, δεν 

βγήκατε μπροστά στα διόδια, συμφωνείτε επί της ουσίας με την πολιτική 

εμπορευματοποιησης και το καταγγέλουμε ανοιχτά 1,5 χρόνο τώρα στον 

κόσμο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το 

Σώμα κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου 

Νόμου "Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών - Αττικής 2021". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ευχαριστήσω επίσημα και τον κ.Κατσιγιάννη που είναι 

σήμερα μαζί μας εκ μερους του Επιμελητηρίου. Να τον ευχαριστήσω κιόλας για 

τη συνεχή παρακολούθηση του θέματος του Ρυθμιστικού και την ενημέρωση 

και στην αυτοδιοικητική συνεργασία και για τη δουλειά που έχει κάνει 

προσπαθώντας να ενημερώσει την κοινωνία μας γι' αυτό το μεγάλο θέμα. 

Ευχαριστώ πολύ για την δουλειά που έχει κάνει η διαπαραταξιακή επιτροπή του 

Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 3 συναντήσεις νομίζω που έκανε και έχει 

καταλήξει σε μια πρόταση. Ευχαριστώ όλα τα Τοπικά Συμβούλια, 

Συναιτερισμούς που έχουν απλώσει το θέμα και έχουνε μπλέξει πραγματικά, σε 

έναν πραγματικό διάλογο και την κοινωνία στο μεγάλο θέμα γιατί το θεωρώ και 

απαραίτητο αυτό το διάλογο για να γίνει κάτι καλό. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει 

χωρίς τη συμμετοχή αυτού του κοινωνικού διαλόγου, για μένα. Εχουμε 

καταλήξει και είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω την προταση της 

διαπαραταξιακής επιτροπής που αποφασίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την κατάθεση αυτή των απόψεων της διαδημοτικής επιτροπής 

εκ του Σχεδίου Νόμου. Και διαβάζω την πρόταση που έχει καταλήξει αυτή η 

επιτροπή. 

 Το προτεινόμενο Ρυθμιστικό συνοδεύεται από πολύ μεγάλο κείμενο με 

αρκετές ασάφειες αλλά και γενικούς χάρτες στους οποίους δεν απεικονίζονται 
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οι οικιστικές συγκεντρώσεις, οι οικισμοί και οι οριοθετημένες ζώνες 

παραθεριστικής κατοικίας του Δημου Ωρωπού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 

δημιουργούνται αδιέξοδα, αμφιβολίες και τεράστιες ανησυχίες στις τοπικές 

κοινωνίες για την εφαρμογή του. Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και 

τον Πρόεδρο του ΟΡΣΑ, κ.Πολύζο, έχουν δοθεί προφορικά διαβεβαιώσει ότι το 

Σχέδιο Ρυθμιστικό είναι γενικό στρατηγικό σχεδιο που μόνον κατευθυνσεις θα 

δώσει και θα εξειδικευθεί με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Γ.Π.Σ. των 

περιοχών. Ωστόσο στην κοινωνία του Ωρωπού υπάρχει μεγάλη ανησυχία, διότι 

στα σχέδια του Ρυθμιστικού εμφανίζονται όλες οι ευρύτερες εκτάσεις γύρω 

από την πόλη και ανάμεσα στις οικιστικές συγκεντρώσεις ως γεωργικές 

αγροτικές. Σε συνδυασμό με το προτεινόμενο Σχέδιο του Προεδρικού 

Διατάγματος που απαγορεύει την κατοικία στις γεωργικές περιοχές αλλά και 

την επιταγή του Ρυθμιστικού για κατάργηση των παρεκκλήσεων στην Εκτός 

Σχεδίου δόμηση, η ανησυχία της κοινωνίας μας έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις.  

 Για τους παραπάνω λόγους και κυρίως γιατί στην περιοχή του Δήμου 

Ωρωπού υπαρχουν ελάχιστα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια από τα 

οποία τα περισσότερα είναι σε φάση κατάρτησης, π.χ. Σκάλα Ωρωπού, 

Καλάμου, Αυλώνα, Μαλακάσας, Πολυδενδρίου κλπ., υπάρχουν από τους 

πολίτες οι οποίοι εκφράζονται μέσω της Δημοτικής Αρχής η παρακάτω 

απαίτηση: να διατυπωθεί σαφώς το κείμενο του Ρυθμιστικού ότι οι χάρτες με 

τις διάφορες ζώνες που το συνοδεύουν, είναι απολύτως ενδεικτική και θα 

εξειδικευτούν με την οριοθέτηση των διαφόρων ζωνών μεσα στα κατά τόπους 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών.  

 Να το ξαναδιαβάσω;  

Παρόλη τη μεγάλη οικονομική κρίση η επένδυση σε γη και οικοδομή στην 

περιοχή του Ωρωπού δεν έχει πάρει τέλος. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό 
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ότι επειδή η περιοχή μας διαθέτει ένα ωραίο φυσικό τοπίο και θάλασσα, 

τεράστιο παραλιακό μέτωπο, υπάρχει ακόμη τουριστική ανάπτυξη και έντονη 

αναζήτηση για δημιουργία τόσον εξοχικής β' κατοικίας, όσο και α' κατοικίας για 

εκτόνωση της αστικοποίησης του κέντρου.  

 Συνεπώς ζητάμε, καταλήγει η επιτροπή, 1) Να μην καταργηθούν οι 

παρεκκλήσεις στις Εκτός Σχεδίου περιοχές μέχρις ώτου ολοκληρωθεί και 

εγκριθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μέσω 

παραθεριστικής κατοικίας και τουρισμού. 2) Να δοθεί δυνατότητα οριοθέτησης 

μεγαλύτερων από των προβλεπόμενων ζωνών α' και β' κατοικίας μέσα από το 

Γ.Π.Σ., να μπορούν να ενταχθούν ανάλογα σε πυρήνες α' κατοικίας ή 

παραθεριστικής κατοικίας όλες οι δομημένες περιοχές (οικισμοί αυθαιρέτων) τη 

στιγμή που έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση και 

διατήρησης τους για 30 χρόνια μέσω του Νόμου 4014/2011. Να δοθούν 

επιδοτήσεις και στο Νομό Αττικής όπως ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα για 

τους αγρότες και γι' αυτούς που θα ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και 

με τις μεταποιητικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και γι' 

αυτούς που θα ασχοληθούν με τον αγροτοτουρισμό. Στα πλαίσια της 

τουριστικής ανάπτυξης να υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας δύο μαρίνων στο 

Δήμο Ωρωπού, εγώ θα πρόσθετα τουλάχιστον δύο μαρίνων, οι οποίες σε 

συνδυασμό με το επιβατικό λιμάνι της Σκάλας Ωρωπού θα προσελκύσουν 

παραθεριστές και τουρίστες.  

 Υπάρχει ήδη η πρόταση μέσω του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για 

ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στα τμήματα Καλάμου, Μαρκοπούλου, 

Ωρωπού με ακτομηχανική μελέτη για την αντιμετώπιση διαβρώσεων και 

προσαμμόσεων. Να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η μελέτη ανάπλασης του παραλιακου 

μετώπου όλου του Δήμου, από Αγ.Απόστολους Καλάμου και Αγριλέζα στα όρια 

με τι Βοιωτία. Για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Ωρωπού ώστε να 
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λειτουργήσει ως πόλος έλξης παραθεριστών και τουριστών ζητάμε να 

συμπληρωθεί η διέλευση του προαστιακού με στάση επιπλέον στο Πολυδένδρι, 

τη σύνδεση Βαρνάβα - Καλάμου με δρόμο τοπικής εμβέλειας, την άμεση 

ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα όλων των προτάσεων οδικών έργων 

που θα προκύπτουν από τα κατά τόπους Γ.Π.Σ., δακτύλιοι παρακάμψεις 

παραλιακών περιοχών κλπ. λόγο του ότι για θέματα συγκοινωνιακά και οδικών 

έργων δε γίνεται μνεία στο Ρυθμιστικό για την περιοχή μας. 9) Την άμεση 

ενίσχυση των πάσης φύσεως υπηρεσιών δυναμικού ωστε να ανταπεξέλθει ο 

Ωρωπός στο ρόλο του ως διαδημοτικό κέντρο ευρείας ακτινοβολίας. Την άμεση 

ενίσχυση των πάσης .. Α, το διάβασα. Στα πλαίσια της αναμόρφωσης των 

δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας σε ορθολογικότερη κατανομή κάλυψης αναγκών 

ζητάμε την χωροθέτηση νοσοκομείου διαπεριφερειακής εμβέλειας στη 

Μαλακάσα ώστε να καλύψει όλη τη Βόρεια Αττική και να εξαιρεθεί από 

επιλέξιμη περιοχή το στρατόπεδο Μαλακάσας για φυλακές που κάπου κάπου 

πετάγεται κάποια σπόντα. Δεδομένης της ύπαρξης φυλακών στον Αυλώνα δεν 

μπορούμε να δεχθούμε τόσο μεγάλη συγκέντρωση επικινδυνότητας στην πόλη 

μας.  

 Θα έλεγα για τη Μαλακάσα, εγώ μίλησα στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο 

για νοσοκομειακούς οικισμούς, για νοσοκομειακό τουρισμό, για μεγάλη 

ανάπτυξη νοσοκομειακής ιατρικής που η Ελλάδα μπορεί να επενδύσει και 

μπορεί να πουλήσει. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει το καλύτερο κλίμα στον κόσμο, 

έχει τεχνογνωσία, έχει δυναμικό προσωπικό ιατρικό, ο κ.Γιαμαρέλος με 

καταλαβαίνει, για να πουλήσει υγεία, ανάπτυξη για την περιοχή μας, είναι το 

λιγότερο αυτό που λέω. Πρέπει να επενδύσει και ολόκληρη η χωρα μας σ' αυτό 

κ.Κατσιγιάννη αν είναι δυνατόν. Το θεωρώ μεγάλη ανάπτυξη τεράστιας 

σημασίας να πουλήσουμε το κλίμα μας, τον ήλιο μας και το ανθρώπινο 

δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα σαν επένδυση Παν-Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Και 

έχουμε τους χώρους μας, το Δήμο μας δίπλα από την Αθήνα, είμαστε ένα 
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επιλέξιμο μέρος για ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής μας αλλα και όλης της 

Ελλάδος. Εξάλλου η αποκέντρωση που ζητάει η Αθήνα είναι δίπλα της. Μην 

ξεχνάμε, είπα πολλά, θα σας κουράσω, την περασμένη φορά, μην ξεχνάμε ότι 

η Αθήνα είναι η πυκνότηρη κατοικημένη χώρα στην Ευρώπη, εχει τους 

περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους ανά τετρ. χιλιόμετρο, έχει τους 

περισσότερους γιατρούς, έχει τις περισσότερες κλήνες και συζητάει το 

Ρυθμιστικό να συγκεντρωθεί στην Αθήνα πάλι η ανάπτυξη, αφαιρώντας τη 

δυνατότητα οι άνθρωποι των 5 εκατ. να αποκτήσουν μια ποιότητα ζωής 

επεκτεινόμενοι εκεί που μπορούν να την αποκτήσουν την ποιότητα ζωής και 

όχι να καλυφθούν όλες οι οικοδομές και τα Διαμερίσματα των Αθηνών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο που θα μπορούσε να γίνει στη Μαλακάσα είναι κάτι 

άλλο. Πάντως το μόνο που δεν μπορεί να γίνει είναι φυλακές. Είναι status belli, 

είναι πολεμος οι φυλακές στη Μαλακάσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Casus belli. Λοιπόν, να γίνει μια φόρμουλα, είναι ένας λόγος 

ανάπτυξης η περιοχή μας. Μπορεί να γίνουνε αθλοπεδίες, μπορεί να γίνει μια 

φόρμουλα, ένα γκολφ. Εχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στην περιοχή μας 

τα οποία είναι χρήσιμα, συζητήσιμα, αλλά πάντως είμαστε επιλέξιμη η περιοχή 

για κάτι που δεν αναφέρεται πουθενά στο Ρυθμιστικό. Θέλω αυτά να τα 

μεταφέρετε κ.Κατσιγιάννη και στο Επιμελητήριο και παντού ότι θεωρώ ότι το 

Ρυθμιστικό αυτό βλέπει τους Αθηναίους και τους κατοίκους γενικότερα της 

Αττικής σαν νούμερο. Το νούμερο των 5 εκατ., πόσοι είμαστε στην Αττική, λέει 

θα παραμείνει το ίδιο τα υπολοιπα 10 χρόνια. Ναι, άρα λέει, δεν έχουμε χώρο 

να φτιάξουμε καινούργιες οικείες, συνοικισμούς, Σχέδια Πόλης. Αφού θα 

παραμείνει, έχουμε να μείνουνε. Αυτό αντιμετωπίζει τον άνθρωπο καθαρα σαν 

νούμερο. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα στην περιοχή μας. Εχει δικαίωμα ο 
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Αθηναίος και ο κάθε κάτοικος των προαστίων των Αθηνών να μπορεί να 

αλλάξει τη ζωή του, να την κάνει πιο ποιοτική απ' ότι ζει τώρα μέσα στην 

Αθήνα. Επαναλαμβάνω, στο στενό των Αχαρνών.  

 Στο 11 είμαι; Να περιληφθεί ο υδροβιότοπος του Ωρωπού στο 

πρόγραμμα προστασίας των ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων 

οικοσυστημάτων προτεραιότητος α'. 12) Την ανάδειξη του Λαογραφικού 

Μουσείου .. στον Αυλώνα και την αξιοποίηση των φυλακών Ωρωπού σαν 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατίας, στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάδειξης των 

πόλεων. Εχουμε ακόμη και προμελέτη γι' αυτό το πράγμα. Επί Σημίτη μας το 

είχαν υποσχεθεί. Να συμπεριλιφθεί ο Αρχαιολογικός χώρος Αφιδνών στα 

πλαίσια προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων. Να συμπληρωθεί 

στα αξιόλογα τοπία της Αττικής από το εθνικό σύστημα προστατευόμενων 

περιοχών η λίμνη Μπελέτσια Αφίδναι και η Αγ.Μαρίνα Αυλώνας με σκοπό την 

προώθηση του εκκλησιαστικού τουρισμού, περίπατο στα δεκάδες εξωκλήσια.  

 Τελειώνοντας εκφράζουμε την άποψη ότι ο σχεδιασμός που αφορά στις 

πόλεις μας και αφορά τη ζωή μας πρέπει να μας βρίσκει εκτός από σύμφωνους 

και συνδιαμορφωτές. Για το λόγο αυτό σας διαβιβάζουμε τις απόψεις μας που 

αποτελούν απαιτήσεις των δημοτών και εκφράζουμε την πεποίθηση ότι θα 

γίνουν αποδεκτές με γνώμωνα την ανάπτυξη του τόπου και όχι την καθήλωση 

της οικονομίας και την εξαθλίωση της τοπικής κοινωνίας.  

 Πάντως συζητάμε σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα αυτήν τη στιγμή που 

κινείται καθημερινώς σε μια περιοχή και γενικότερα που δεν ξέρουμε το αύριο 

μας και όχι την επόμενη 10ετία που θα γίνει και συζητάμε για ένα Ρυθμιστικό 

Ανάπτυξης Αττικής που μπορεί να εχει και κάποια καλά στοιχεία μέσα αλλά 

πρώτα απ' όλα ένα σχέδιο θα πρέπει ένα σπίτι για να φτιάξεις, ένα σχέδιο, θα 

πρέπει να έχεις από πριν τις συνθήκες και τα χρήματα να το κάνεις. Και είπα και 

την άλλη φορά ότι για να φτιαχθεί μια πόλη, μια περιοχή μεγάλη, πρέπει να 
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έχεις όραμα κοινό και συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει. Πρέπει να έχεις διοίκηση, 

ισχυρή κυβέρνηση, ικανή να το εκτελεσει. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο 

υλοποίησης συγκεκριμένο και ξεκάθαρο, όχι αυτή η έκθεση ιδέων που μας έχει 

έρθει εδώ. Ισχυρή ομάδα που να το εκτελέσει, επαρκούς πόρους και 

ελεγκτικούς μηχανισμούς τέτοιους και να έχουν συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση. Αυτό το Ρυθμιστικό είναι μια έκθεση ιδεών. 

Μας βρίσκει σαν περιοχή, σαν Δήμος Ωρωπού όλους ομόφωνους και 

αντίθετους στο Σχέδιο αυτό όπως είναι. Δεν το συζητάει κανείς. Εχουμε 

προτάσεις και ευχαριστώ τα Τοπικά Συμβούλια από τον Αυλώνα, το Τοπικό 

Συμβούλιο Αυλωνα, έχουμε προτάσεις από τις Αφίδνες, έχω μιλήσει με την 

Πρόεδρο, την κα Κελίδου, έχω μιλήσει με όλο τον κόσμο. Ολοι είμαστε κατά 

αυτού του Σχεδίου.  

 Συνδιαμορφωνουμε επομένως μια κοινή απόφαση που είπα 

προηγουμένως .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζήτηση είπε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν είπα .. Εκανα συζήτηση με την κα Κελίδου. Δεν είναι 

λόγος να με διακόψεις αυτό κ.Γιώργο νομίζω. Ναι. Ζητήσαμε, έχουμε 

αποφασίσει με το Δήμαρχο Μαραθώνα και το Δήμαρχο Διονύσου να πάμε στο 

Γιάννη το Σγουρό, τον Περιφερειάρχη, να του πούμε συγκεκριμένα πράγματα 

αν μπορεί να κάνει. Παραδείγματος χάρη να ενώσει το παραλιακό μέτωπο από 

Αγκώνα - Μαραθώνα - Μάκρη, όλο το παραλιακό μέτωπο, μέτωπο για να 

υλοποιηθεί αυτό που γράφει ανάπτυξη των παραλιών και δυνατότητα δημόσιας 

παραλίας των Αθηνών προς τα εδώ. Εάν δε γίνει αυτός ο δρόμος, εάν 

απαγορευτεί κάθε οδική, καθέ οδοποιία, που λέει να τερματίσει την οδοποιία, 

πως θα γίνει η πρόσβαση στις παραλίες; Δεν το καταλάβαμε αυτό. Και πολλά 

άλλα. Μια ενοποίηση θέλουμε των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας σε 
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κοινή συναίνεση με τους άλλους Δημάρχους. Αυτές είναι οι γενικότερες 

κατευθύνσεις.  

 Προτείνω επομενως επειδή έχει γίνει πολλή δουλειά, πολύ διάλογος, και 

ο κ.Κατσιγιαννης έχει δουλέψει και η Ολγα η Μουτζαλιά και ο φίλος μου ο 

Βαγγέλης ο οποίος είναι ασθενής, ο Ηλιάσκος ο υπεύθυνος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, προτείνω επομένως αυτό το κείμενο το οποίον έχει καταθέσει η 

διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ.Κατσιγιάννης, η κα 

Ολγα Μουτζαλιά μαζί με τον Πρόεδρο εδώ δίπλα μια τριμελής επιτροπή να το 

εμπλουτίσουν μετά τις απόψεις σήμερα των Δημοτικών Συμβουλίων να το 

διαμορφώσουν και να το καταθέσουμε άμεσα και αποφασιστικά στο Υπουργείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριοι συνάδελφοι.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κύριοι συνάδελφοι. Μισό λεπτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Είναι εδώ ο κ.Κατσιγιάννης να ενημερώσει, είναι εδώ, 

έχει γίνει ενημέρωση σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο διεξοδικά, γι' αυτό 

περάσαμε και 3 θέματα προηγουμένως για να έχουμε όλο το χρόνο σήμερα να 

ενημερώσουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα του Ρυθμιστικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κ.Γαβριήλ. Θα προχωρήσουμε με τη διαδικασία και θα 

τοποθετηθούν οι συνάδελφοι και θα ακούσουμε τη γνώμη σας .. Σας παρακαλώ 

κ.Γαβριήλ. Σας παρακαλώ κύριοι. Κύριε Γαβριήλ, θα μιλήσετε, δε θα μείνετε 

χωρίς λόγο. Σας παρακαλώ. Θα καθορίσετε τη διαδιακασία του Συμβουλίου πως 

θα διεξαχθεί εσείς; Κάνετε λάθος κ.Γαβριηλ. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Δε 

θα αποφασίσουμε εμείς.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκανα μια πρόταση, έκανα ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίστηκε η πρόταση από το Σώμα και τέλος πάντων 

υπάρχει μια διαδικασία κ.Γιαβριήλ, είτε το θέλουμε, είτε όχι. Παρακαλώ κύριε, 

παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γαβριήλ, μην μπούμε .. Δε θέλω να μπούμε γιατί εγώ 

έκανα διαπαραταξιακή επιτροπή και έφερε ένα .. Οχι, δε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εμπλουτίσαμε τίποτα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, τίποτα. Δεν εμπλούτισα τίποτα εγω. Εγώ είπα την άποψη 

μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστούμε κ.Γαβριήλ. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι 

συνάδελφοι. Παρακαλώ κ.Χασιώτη. Μου επιτρέπετε να μιλήσω; Κύριοι 

συνάδελφοι, η εισήγηση είναι αυτή, το κείμενο που κατέληξε η διαπαραταξιακή 

επιτροπή. Πρωτου τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στο θέμα, επειδή έχει κληθεί ο 

κ.Κατσιγιάννης .. Δε θέλετε να ενημερωθεί το Σώμα; Τότε τι τον καλέσαμε εδώ 

περα; Σας παρακαλώ τώρα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εμένα Δήμαρχε με είδες στην επιτροπή σου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Χασιώτη, αρνηθήκατε να συμμετάσχετε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ποιοι ήταν αυτοί; Ολοι οι υπόλοιποι εκτός από μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να ξεκαθαριστεί και να καταγραφεί στα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφηκε και στο προηγούμενο Συμβούλιο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που θέλω να καταγράψετε, ότι ούτε εγώ συμμετείχα. Εγώ 

συμμετείχα μόνο στην πρώτη, στις αποφάσεις και στην εισήγηση που έχετε 
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διαμορφώσει δε συμμετείχα. Η παράταξη μας δε συμμετείχε. Εχει μια 

διαφορετική άποψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν το είπατε. Αυτό έρχεστε και το λέτε τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βεβαίως εδώ θα το πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εδώ είναι το Οργανο. Που θα το πω; Στο δρόμο;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι συνέβη κ.Γιασημάκη; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην εισήγηση αυτή όπως διαμορφώθηκε δε συμμετείχαμε. 

Ημασταν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θέλετε να ακούσετε τον κ.Κατσιγιάννη να .. Δε θέλετε να 

ακούσετε τις απόψεις ενός ειδικού πάνω στην πρόταση μας; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, θα τοποθετηθούμε και θα μας βοηθήσει μετά με τις 

ερωτήσεις που θα κάνουμε να μας εξηγήσει κιόλας ο άνθρωπος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρέπει να πούμε δύο πράγματα και να μας εξηγήσει κιόλας 

εάν μπορούν να γίνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση. Λοιπόν, υπέθεσα ότι αφού εκκλήθηκε ο 

κ.Κατσιγιάννης και από την μείζον αντιπολίτευση και από την συμπολίτευση ότι 

χρειαζόμαστε τα φώτα του, να το πω έτσι. Παρόλα αυτά, αφού επιμένετε θα 

συνεχίσει η διαδικασία. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν λοιπόν επί 

του θέματος να το δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, 

αρχηγούς παρατάξεων, η κα Στεργίου, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Χασιώτης. Ο κ.Δέδες, 

ο κ.Βελτανιώτης. Κύριε Ζαχαρία σηκώσατε το χέρι σας; Συγνώμη κύριε .. Ο 

κ.Ζαχαρίας. Ο κ.Καραγιάννης, σηκώσατε το χέρι σας; Οχι. Ο κ.Καλύβας, ο 
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κ.Αρμυριώτης, ο κ.Κιούσης. Από τη συμπολίτευση ο κ.Λέκκας, ο κ.Βλάχος και ο 

κ.Πάντος από τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα που ήρθε η ώρα, με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω τον 

κ.Θανάση Κατσιγιάννη, τον αγαπητό φίλο .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Παναγόπουλε, κ.Παναγόπουλε, δεν εκπροσωπούνται οι 

φορείς σ' αυτό εδώ το Συμβούλιο; Δεν έχουν εκπροσώπους; Δεν 

εκπροσωπούνται; Λοιπόν .. Δηλαδή .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακόμη και στη Βουλή κ.Πρόεδρε καλούνε τους κοινωνικούς φορείς 

για να πάρουν τη γνώμη τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι στην τελική απόφαση. Και εμείς καλέσαμε φορείς να 

συνεδριάσουν. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά λοιπόν κ.Παναγόπουλε, θα έχουν 

τη δυνατότητα να μιλήσουν 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, να καταγραφεί ο 

κ.Παναγόπουλος, η κα Γιαμαρέλου, ο κ.Γιαννακάκης και ο κ.Δημητρίου και ο 

κ.Μπαλόκας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω .. Συγνώμη κ.Λίτσα, συγνώμη κ.Λίτσα. Βλέπω μια τάση 

ότι εμείς κάναμε το Ρυθμιστικό. Μήπως νομίζετε ότι το κάναμε εμείς το 

Ρυθμιστικό; Εμείς είμαστε μαζί σας. Είπαμε διαφωνούμε. Τελείως, κάθετα και 

θέλουμε τις προτάσεις μας να τις εντάξουμε εδώ για να πάμε μαζί με κοινό 

μέτωπο κατά αυτουνού του κατασκευάσματος. Να γίνει. Αυτό προσπαθώ. Να 

γίνει κοινό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αντιπολίτευση στο Ρυθμιστικό, που 

όταν όλοι είμαστε απέναντι του; Μήπως δεν καταλαβαινόμαστε; Μήπως το 

αυτονόητο θέλουμε να το κάνουμε κάτι άλλο; Μήπως θα πρέπει πρώτα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε κ.Λίτσα, ηρεμήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. να συνεννοηθούμε σαν κοινωνία για να έχουμε αποτέλεσμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δήμαρχος μπορεί να παρεμβαίνει έναντι οιουδήποτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτός ο τόπος και αυτή η εποχή 

θέλει αλλαγή. Θέλουμε να συνεννοηθούμε πρώτα εμείς για να φέρουμε την 

αλλαγή σ' αυτό τον τόπο. Πρέπει να συνεννοηθούμε σαν κοινωνία για να 

παράγουμε πολιτική παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Ο χρόνος σας; 5 λεπτά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν να ευχαριστήσω το φίλο το Θανάση τον Κατσιγιάννη. 

Εγώ κ.Πρόεδρε τον άκουσα δυο φορές. Εκανα δύο φορές συγκεντρώσεις γι' 

αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που είναι εδώ. Λοιπόν, 

εμείς εδώ δεν είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Εμείς εδώ είμαστε 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και έχει αποφασίσει ο κόσμος ότι τον εκπροσωπούμε και 

πρέπει να έχουμε μια σοβαρή άποψη. Αυτό που είπατε για εισήγηση των 

αρχηγων, δεν είναι εισήγηση των αρχηγών. Εγώ την πρώτη φορά που είδα, 

ήρθα εδώ, δεν μου άρεσε αυτό που είδα, το κατήγγειλα κιόλας και σηκώθηκα 

και έφυγα. Δε συμμετείχα ποτέ μετά. Ούτε καν την ημέρα δεν αλλάξατε για να 

μπορώ να είμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηταν διαπαραταξιακή επιτροπή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, που όμως λείπαν όλοι οι αρχηγοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε εκπροσώπηση και έγιναν προτάσεις. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ξανάρθαμε ποτέ κ.Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Τι λέτε; 

Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τι λέω; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Μα δεν ξανάρθαμε ποτέ. Δε συμφωνήσαμε, δε μίλησα, δεν είπα 

τίποτα. Δεν μας εκπροσωπεί αυτό που λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως δεν ελέγχετε την παράταξη σας; 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπορεί.. Εντάξει τώρα. Θα μ' αφήσετε να μιλήσω ή θα λέτε τα δικά 

σας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. Λέτε πράγματα τα οποία δε συνέβησαν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι κατώτερη των περιστάσεων η Δημοτική Αρχή. Σε ένα τέτοιο 

σοβαρό θέμα έρχεται με ευχολόγια. Ερχεται να μας πει ότι ο κ.Κατσιγιάννης θα 

μας λύσει το πρόβλημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, σε παρακαλώ πάρτα πίσω. Κύριε Λιτσα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το πρόβλημα .. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι ψέματα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα μ' αφήσεις να μιλήσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρτο πίσω, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι ψέματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι δυνατόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το πάρετε πίσω. Λέτε ψέματα, λέτε ψέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηρθατε εδώ, φύγατε, αλλά στις επόμενες δύο συγκεντρώσεις 

εκπροσωπούσε το συνδυασμό σας ο κ.Βελτανιώτης. Οχι ψέματα εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι ο κ.Βελτανιώτης. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ξέρεις τι σου γίνεται κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης ήρθε και την επόμενη φορά ήρθε ο κ.Λίτσας 

μαζί με τον κ.Δέδε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και φύγαμε και δεν ξανάρθαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Βελτανιώτης προς τιμήν του έκανε σοβαρότατες 

προτάσεις οι οποιες έχουν συμπεριληφθεί .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα συμπεριληφθήκατε στην επιτροπή. Σε παρακαλώ πολύ, όχι 

ψέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Λίτσας παρόλες .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εντάξαμε και εντάξαμε στο κείμενο σας ό,τι μας είπε η 

αυτοδιοικητική συνεργασία. Συμμετείχατε στο κείμενο και το κατώτερο των 

περιστάσεων, αφήστε, και τα παιχνίδια, πίσω από την κοινή γνώμη και την 

αλήθεια. Είμαστε εδώ ανοιχτοί σε κάθε πρόταση και τώρα και πριν και πάντα. 

Πέρα απ' αυτό συζητάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν υπάρχει λόγος τώρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συζητάμε πέρα απ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι αντιπολίτευση στο ανύπαρκτο θέμα. Δεν έχουμε βρει να 

κάνουμε αντιπολίτευση αλλού και κάνουμε στο Ρυθμιστικό που συμφωνούμε 

όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ενημερωτικά προς το Σώμα αναφέρω κ.Λίτσα 

ότι στην πρώτη συναντηση ο κ.Βελτανιώτης ήταν παρών, έκανε τις προτάσεις 

του, τα 4 στρ. κλπ. είναι δικές του προτάσεις. Στη δεύτερη συνάντηση 

παραβρεθήκατε με τον κ.Δέδε. Παρόλες τις εκκλήσεις μου δεν κάνατε καμία 

πρόταση γιατί θεωρουσατε την επιτροπή ως μη επαρκή και αποχωρήσατε. 
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Λοιπόν, αλλά αυτή η επιτροπή δεν είναι μια επιτροπή που την έφτιαξα εγώ 

μόνος μου. Την αποφάσισε όλο το Συμβούλιο, την οποία εσείς δεν τη 

θεωρήσατε σοβαρή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να μπουμε στην ουσία και να μην καθυστερούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ουσία λοιπόν. Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο και ελπίζω να 

προχωρήσει η διαδικασία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, όλη η διαδικασία ειναι κατώτερη για τους δημότες αυτού του 

Δήμου. Το Ρυθμιστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και το έχετε 

αντιμετωπίσει πάρα πολύ ελαφρά. Το έχουμε επισημάνει, το έχουμε ζητήσει 

από το καλοκαίρι. Κάναμε μεγάλη φασαρία να έρθει. Δεν ήρθε ποτέ, ήρθε 

τελευταία μέρα. Επίσης, με ευχολόγια δεν πάμε να απαντήσουμε σ' αυτούς που 

θέλουν να μας απαξιώσουνε την περιοχή μας. Δεν πάμε να απαντήσουμε για το 

μέλλον μας. Αυτό που έχετε κάνει είναι χειρότερο και από έκθεση ιδεών. Είναι 

κατώτερο και απ' αυτό που περίμενα ότι θα κάνετε. Επίσης ο τρόπος που το 

αντιμετωπίζετε. Παραβρεθήκατε στη συγκέντρωση που κάναμε εμείς στο 

Μαρκόπουλο, ήρθε και ένας τεχνοκράτης .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, δεν το κάναμε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μη με διακόπτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν το κάναμε εμείς. Η επιτροπή το έκανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει ο 

κ.Λίτσας και απαντάτε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, η Δημοτική Αρχή οφείλει στους πολίτες της να τους 

προστατεύσει. Να έχει μια τεχνοκρατική πρόταση, να έχει μια σοβαρή 

πρόταση, να μη γελάει ο κόσμος μαζί της. Αυτά που γράφετε μέσα είναι για να 
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γελάει ο κόσμος. Πρέπει να τα τεκμηριώσετε, πρέπει να είχατε χαρτες, πρέπει 

να είχατε παραδείγματα. Υπάρχει μια γραμμική ανάπτυξη. Σας είπε ο 

συγκεκριμενος συμπολίτης, τεχνοκράτης μηχανικός με εμπειρία στην 

Αυτοδιοίκηση. Υπήρχε στο προηγούμενο μια ζώνη στις Αφίδνες και λέτε, να τη 

βάλουμε, να τη βάλουμε. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριφερόσαστε σε ένα 

τέτοιο σοβαρό θέμα με τόση ελαφρότυτα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. 

Θα έρθουνε και οι ζώνες οικιστικού ελέγχου που θα τις εφαρμόσετε εσείς ο 

ίδιος, γιατί έτσι ορίζει το Ρυθμιστικό, όταν θα πάτε να κάνετε Γ.Π.Σ. που ποτέ 

δε θα μας αφήσουν να κάνουμε Γ.Π.Σ. και θα καταστρέψουμε όλη την περιοχή, 

δε θα χτίζει πουθενά κανένας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι κ.Δήμαρχε, δε θα την καταστρέψετε εσείς. Απλώς λέω ότι δεν 

κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Από την πρώτη στιγμή σας έχουμε πει ότι 

πρέπει τεχνοκρατικές προτάσεις. Που είναι η κα Μουτζαλιά σήμερα; Που είναι ο 

τεχνικός ο ειδικός; Αν είναι άρρωστος, περαστικά αλλά δεν είναι αυτή 

εισήγηση. Αυτό που λέτε μόνο δικό μας δεν είναι. Που είναι οι προτάσεις; Να 

σας πω κάτι; Στο Δήμο Αυλώνα στο Τοπικό Συμβούλιο έκανε φοβερή δουλειά. 

Είχε σοβαρές προτάσεις. Που είναι αυτές οι προτάσεις; Για να φύγουνε με την 

έγκριση του Δ.Σ. και να πάνε κάπου παραπέρα. Αλλά και εκεί τους αφήσατε 

μόνους τους. Αυτός ο μεγάλος ο "Καλλικρατικός" Δήμος που είναι σαν 

Νομαρχία που έχει τη δύναμη που λέτε εσείς, που είναι η υποδομή του; Που 

είναι η σοβαρότητα του απέναντι στους πολίτες; Που είναι, εξηγήστε μου 

εσείς, ποια είναι η διαδικασία που κάνατε η σοβαρή και μας λέτε τώρα θα μας 

λύσει το πρόβλημα ο κ.Κατσιγιάννης. Ο κ.Κατσιγιάννης είναι ένας τεχνοκράτης, 

γνώστης της περιοχής, γνώστης των πραγματων, αλλά δεν μπορεί να κάτσει να 

ασχοληθεί ατελείωτες ώρες, ώρες εργασίας ατελείωτες. Θέλει χάρτες, θέλει 

πρόταση σοβαρή. Ο Αυλώνας έκατσε και ασχολήθηκε ώρες. Τα άλλα Τοπικά 
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δεν έχουνε πάρει αποφάσεις. Τα άλλα Τοπικά και μιλάω σοβαρά, δεν έχουνε 

πάρει αποφάσεις γιατί δεν έχουνε και την υποδομή να πάρουν αποφάσεις. Δεν 

υπήρχανε και μηχανικοί σε κάθε Τοπικό, για να κάτσουνε να τους βοηθήσουν.  

 Δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε για μια περιοχή, μιλάμε για την ανάπτυξη στα 

30, 40 χρόνια. Μιλάμε για μια περιοχή αδικημένη. Δεν είναι δυνατον να το 

πηγαίνετε έτσι με ελαφρά την καρδία. Με ευχολόγιο. Είναι πολύ άσχημα τα 

πράγματα. Μέσα σε μια νύχτα τα περάσανε. Το Παρνηθαϊκό το περάσανε σε 

μια νύχτα. Και εμείς λέμε, δε φταίγαμε. Εγώ προσέφυγα κιόλας. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι το περάσανε το Παρνηθαϊκό και αχρηστέψανε τις 

περιοχές μας. Τα Κιούρκα, το Καπανδρίτι, το Πολυδένδρι, τη Μαλακάσα, τον 

Αυλώνα. Αυτά που λέτε για το στρατόπεδο δεν έχετε διαβάσει και λέτε ότι 

κάπου, κάποτε, το γράφει μέσα. Το γράφει μέσα, η συγκεκριμένη σελίδα, η 

146. ∞ .. ή Βορειο-Ανατολική Μαλακάσα. Δε λέει κάπου κάποιος το είπε. Το 

γράφει. Γραφει Μαλακάσα. Είναι απαράδεκτο. Και λέμε το εξής, τα στρατόπεδα 

είναι .. δεν είναι δυνατόν να μην έχετε ασχοληθεί λίγο και να λετε τετοια 

πράγματα. Εχουν ειδική νομοθεσία. Εγώ θα περίμενα από σας να πείτε 

συγκεκριμένα πράγματα. Να πάψει να λειτουργεί και βάσει του συγκεκριμενου 

Νόμου που υπαρχει για όλη την Ελλάδα να περιέλθει το μισό στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και να ξέρετε ότι είναι δασικό το υπόλοιπο. Δεν μπορείτε να λετε 

ευχολόγια και πράγματα, δηλαδή ωραία, να κάνουμε όλα τα καλά, εκεί να τα 

κάνουμε. Λέτε να θέλετε να τα κάνετε εσείς και να μη θέλω εγώ δίπλα από το 

σπίτι μου;  

 Αυτό που έχει σημασία όμως είναι σοβαρά να δουλέψουνε τεχνοκράτες, 

αυτή η πρόταση. Εγώ δεν είμαι ικανός και γνωρίζω πολύ περισσότερα από 

αρκετούς εδώ μέσα. Δε θεωρώ όμως τον εαυτό μου ικανό για να κάνει μια 

τέλεια πρόταση. Δεν μπορούμε να πάμε με ευχολόγιο. Να παλέψουμε ποιους; 

Αυτους τους ανθρώπους που χρόνια τώρα είναι οι ίδιοι και προσπαθούν με το 
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δόγμα Τρίτση να απαξιώσουνε την περιοχή τη δική μας με συγκεκριμένα 

συμφέροντα του κέντρου της Αθήνας ενάντια. Και δεν είμαστε οι άνθρωποι 

που είπαμε να τα κάνουμε εμείς γιατί βγαίνουνε και οι άλλοι και λενε, ναι, 

θέλετε να τα κάνετε όλα τσιμέντο. Οχι, δεν είμαστε αυτοί, αλλά δεν έχει 

καταλάβει κανένας τι πρόκειται να γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτή είναι η σοβαρότητα που αντιμετωπίζετε το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι υπεραρκετός ο χρόνος σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι υπεραρκετός ο χρόνος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνεστε. Ορίστε, συνεχίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας λέω κάτι, δεν είναι δυνατόν να απαξιώνουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απαξιώνω κανέναν. Να μην κρατήσω χρόνο; 

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με την 

ίδια απαξίωση μου φερθήκατε και όταν έφερα το προηγούμενο θέμα που 

σήμερα το εγκρίνατε. Ετσι μου φερθήκατε, με απαξίωση και δεν το περάσατε 

να παμε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Μ' αυτή την απαξίωση και αυτή την 

νοοτροπία και να σας πω και κάτι; Είσαστε και νέοι στην Αυτοδιοικηση. Πότε 

προλάβατε τόσο γρήγορα να απαξιώνετε όλους τους άλλους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απαξιώνουμε κ.Λίτσα κανέναν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με το Θανάση τον Μπαλή, τον συγχωρεμένο και άλλους Κοινοταρχες 

δώσαμε αγώνες και το πήγαμε χρόνια πίσω. Με τσαμπουκά και ξέρετε και με τι 

άλλο; Με μηνύσεις. Τους βάλαμε και κάναμε μηνύσεις. Η .. άλλαξε Υπουργείο. 

Τα γνωρίζετε; Εάν δε τα γνωρίζετε, να ρωτήσετε να τα μάθετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια κ.Λίτσα για τους αγώνες σας.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς πάτε με ευχολόγια όμως και λέτε τώρα .. ευθύνες στον Θανάση 

τον Κατσιγιάννη, που ήρθε να βοηθήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την κρίση σας για τα ευχολόγια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με ευχολόγια πάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένω και από σας τουλαχιστον μια ευχή, αλλά δεν την 

άκουσα εγω όχι σαν Πρόεδρος, σαν Σύμβουλος. 

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να είχατε έρθει να δείτε τεκμηριωμένες προτάσεις από τους 

μηχανικούς. Εγώ κάλεσα τους μηχανικούς όλους του Δήμου και τους 

ευχαριστώ που ήρθανε και έχουμε και προτάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως στο Συμβούλιο δεν καταθέσατε καμία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ έχω και μηχανικό. Εγώ δεν είμαι ξερόλας, έχω και μηχανικό στο 

συνδυασμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Θα επανέλθετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα επανέλθετε. 

 Κύριε Γιασημάκη, εχετε το λόγο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βλέποντας για άλλη μια φορά τους άξονες προτεραιότητας της 

Ρυθμιστικής Αρχής διαπιστώνει κανείς παρεμβάσεις σημασίας στρατηγικής που 

αφορουν όμως το συνεκτικό ιστό της πόλης των Αθηνών. Για την Βόρεια 

Αττική και πιο συγκεκριμένα για το Δήμο του Ωρωπού δεν υπαρχει τίποτα. Δεν 

υπάρχει καμία αναπτυξιακή προοπτική. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι 

όπως συμφωνούμε και νομίζω .. δε νομίζω ότι κάνω λάθος, ότι δεν πρέπει να 

καταργηθεί η Εκτός Σχεδίου δόμηση, δεν πρέπει να καταργηθούν οι 

παρεκκλήσεις, ότι μας αντιμετωπίζουν ως τον μελλοντικό λαχανόκηπο της 
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Αθήνας, ότι ουσιαστικά αυτό το Ρυθμιστικό εξυπηρετεί την πόλη των Αθηνών 

και αυτούς που έχουν απούλητα διαμερίσματα και θέλουν να τα προωθήσουν. 

Αυτούς όλους τους βολεύει ο Ωρωπός να παραμείνει γεωργική γη και μόνο. Θα 

πρέπει να καταλάβουν αυτοί όλοι ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν για μας 

χωρίς εμάς και να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου. Πρέπει κάποια στιγμή να 

λάβουν υπ' όψη τους τις τοπικές κοινωνίες, τις αποφάσεις των Τοπικών 

Συμβουλίων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα και 

τις ανάγκες της περιοχής τους. Για να φτάσουν όμως όλες αυτές οι προτάσεις 

που κάνουμε και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και που κάνουν τα Τοπικά 

Συμβούλια και για να μην μπουν απλά σε ένα συρτάρι ή στη χειρότερη 

περίπτωση πεταχτούν στα σκουπίδια, χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια 

και όχι απλά μια απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Θα προτείνουμε λοιπόν κ.Δήμαρχε την απόφαση αυτή που θα πάρουμε 

σήμερα οπως την εμπλουτίσουμε με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, 

να πάρετε μια πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τους άλλους Δημάρχους του 

Νομού Αττικής, μαζί συντονισμένα να επισκεφτείτε το ΥΠΕΧΩΔΕ, τον ΟΡΣΑ και 

όπου αλλού χρειαστεί με μπροστάρη το Τεχνικό Επιμελητήριο και να πιεσετε 

και να απαιτείσετε να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις των τοπικών κοινωνιών. Τα 

προβλήματα με τους Δήμους της Αττικής είναι κοινά, έχουν τα ίδια 

προβλήματα με μας και αυτοί δε θέλουν να καταργηθεί η Εκτός Σχεδίου 

δόμηση και αυτοι θέλουν να συνεχιστούν οι παρεκκλήσεις, διότι 

καταστρέφονται περιουσίες και άνθρωποι και επιμέρους, εκτός από τα κοινά 

προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των Δήμων, ο κάθε Δήμος με τη 

συντονισμένη αυτή πίεση θα μπορέσει να περάσει και τα επιμέρους. 

Περιμένουμε λοιπόν κ.Δήμαρχε από σας να παρετε αυτή την πρωτοβουλία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 
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 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συναδελφοι, το θέμα αυτό είναι ένα από 

τα μεγαλύτερα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η παρούσα Δημοτική 

Αρχή και όχι μόνο, διότι ό,τι απόψε εδώ συνθέσουμε όλοι μαζί, συμπολίτευση, 

αντιπολίτευση και κόσμος, θα πρέπει να είναι ο μπούσουλας για τα επόμενα 

χρόνια, εάν μπορεί ποτέ κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια να 

ευδοκιμήσει η προσπάθεια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, όπως το λένε οι 

Αθηναίοι και καλώς είπε ο κ.Γιασημάκης, οι οποίοι σκέφτονται για την Αθήνα 

και μόνο έχοντας εμάς υπ' όψη να μας υποβαθμίσουν, όπως έλεγε και ο 

συγχωρεμένος ο Μπαλής ο Θανάσης στην πίσω αυλή της Αθήνας. Δε θέλω να 

μακρηγορήσω απόψε διότι συμμετείχα ως εκπρόσωπος της παράταξης μου 

στην διαπαραταξιακή που είχαμε κάνει την επιτροπή. Πράγματι όπως είπε και ο 

Δήμαρχος πολλές θέσεις απ' αυτές τις 14 και άλλες πολλές συζητήσαμε στην 

επιτροπή αυτή και βλέπω με χαρά ότι συμπεριλαμβάνονται στο τελικό πόρισμα. 

Κακώς βέβαια δεν είναι και η κα Μουτζαλιά εδώ η οποία ήταν και στις 3 

προηγούμενες συνεδριάσεις της επιτροπής για να μας ενισχυσει λίγο τις 

απόψεις αυτές και να μας τις εξηγήσει.  

 Δε θέλω να μακρηγορήσω γιατί θέλω απόψε κ.Δήμαρχε ο κόσμος που 

είναι εδώ να παρει το λόγο διότι και εμείς ως "μικροί πολιτικοί", εντός 

εισαγωγικών, διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί πολιτικό για μένα 

θεσμο, αποτελεί έκφραση του κόσμου και επειδή εμείς είμαστε εντεταλμένοι 

και απεσταλμένοι του κόσμου σ' αυτό το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

καλύτερα είναι να ακούσουμε τον κόσμο παρά τις δικές μας θέσεις οι οποίες 

όπως είπα λίγο ως πολύ συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό το κείμενο. Θα 

συμφωνήσω με τον Κώστα τον Λίτσα ότι θα έπρεπε να είναι καπως πιο 

στοιχειοθετημένα τα πράγματα. Μίλησε για χάρτες που δεν υπαρχουν, αλλά 

αυτό Κώστα δεν είναι θεμα μόνο του Δήμου ή της Δημοτικής Αρχής. Σε ποιους 
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χάρτες να μιλήσουμε όταν ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου δεν έχει χάρτες. 

Οταν έχει απροσδιόριστους χάρτες, που όπως λέει και η εισήγηση, μόνο 

προφορικά λέει ο κ. .. Πρόεδρος του Οργανισμού, διαβεβαιώνει μόνο 

προφορικά ότι θα δώσει κατευθύνσεις το Ρυθμιστικό Σχέδιο το οποίο θα 

εξειδικευτεί περαιτέρω με τα Γενικά Πολεδομικά. Πως λοιπον να συζητήσουμε 

εμείς ή να δει ο κόσμος σε χαρτες μιας μικρής ανάλυσης που δε φαίνεται καν, 

που δε δείχνει καν τους οικισμούς τους υφιστάμενους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καν. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν υποδεικνύει τους καν υφιστάμενους, τα χωριά. Οχι απλώς 

τους οικισμούς. Δεν έχει το Μαρκόπουλο, δεν έχει τον Κάλαμο, δεν έχει τον 

Αυλώνα. Εχει μια τελεία που λέει Ωρωπός και προσδιορίζουμε ξέροντας την 

περιοχή ότι είναι κάπου στον παλιό Ωρωπό αυτή η τελεία που βάζουνε. 

Βάζουνε χρώματα σε ένα χάρτη στους χάρτες που κυκλοφορούνε. Τα χρώματα 

αυτά αντιπροσωπεύουν γεωργική γη, απροσδιόριστη. Ολοι είμαστε σε μια ζώνη 

αγροτική. Δεν ξέρουμε που είναι οι υπάρχοντες οικισμοί. Που θα μπορέσουμε 

να κάνουμε μια πρόταση να αναπτυχθούν οι υπάρχοντες, να επεκταθούνε, να 

δημιουργηθούνε ίσως νέοι, να ενσωματωθούνε όπως το λέει και η πρόταση 

εδώ οι οικισμοί, εντός εισαγωγικών, "αυθαιρέτων". Υπαρχει μια λογική τα 

τελευταία χρόνια από το Υπουργείο προς τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Αυτή 

είναι προσθετική κατεύθυνση. Αυτό δε θα πρέπει να το λάβουμε υπ' όψη μας 

και να το βάλουμε και εμείς στην πρόταση μας, ούτως ώστε να δοθεί κάποια 

λύση στην άναρχη δόμηση που επικράτησε στην περιοχή μας όλα αυτά τα 

προηγούμενα χρόνια; Και το σημαντικότερο, γιατί επικράτησε η άναρχη 

δόμηση στην περιοχή μας; Γιατί δεν υπήρξε ποτέ ρυμοτομία, δεν υπήρξε ποτέ 

Σχεδιο, δεν υπήρξε ποτέ προοπτική. Δεν υπήρξε ποτέ σχεδιασμός ανάπτυξης, 

δεν υπήρξε ποτέ μια στοιχειοθετημένη κίνηση και από τους πρώην ΟΤΑ και τον 

κόσμο της περιοχής ίσως, αλλά κυρίως από την πολιτεία. Γιατί είναι ίσως η 
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πολιτεία, αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Γιασημάκης και οι προλαλήσαντες, 

ίσως η πολιτεία μας σκέφτεται εμάς ως περιφερειακό Δήμο του κέντρου της 

Αθήνας.  

 Αυτό λοιπόν πρέπει να χτυπήσουμε απόψε, λαμβάνοντας ομόφωνη 

απόφαση, προσθέτοντας στις υπάρχουσες προτάσεις και πολλές άλλες 

προτάσεις που θα δημιουργηθούνε κυρίως από τον κόσμο και τους φορείς, 

παρά από μας. Εμείς είμαστε απλοί εκφραστές τους και εκπρόσωποι τους στο 

θέσμο του Δημου του Ωρωπού. Τίποτα παραπάνω. Ο Κώστας ο Λίτσας λέει για 

τεχνοκράτες κλπ. Καλώς έκανε την προσπάθεια με τους τεχνοκράτες που 

αυτός πίστευε ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ποιες είναι όμως Κωστα μου και οι 

προτάσεις οι δικές σου να τις καταγράψουμε εδώ; Σου είπα και σε μια στιγμή 

που βρεθήκαμε σε μια από τις συνεδριάσεις της επιτροπής ότι σήμερα δεν είσαι 

εσύ Δήμαρχος, αύριο θα είσαι, μπορεί να είσαι μεθαύριο, θα πρέπει τον 

μπουσουλα που θα φτιάξουμε απόψε, αυτές τις μέρες, να το χρησιμοποίησει 

και ο επόμενος, ο μεθεπόμενος Δήμαρχος. Ο Γιάννης Οικονομάκος μπορεί να 

είναι σήμερα, μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να μην είναι αύριο. Αυτές όμως οι 

προτάσεις θα μείνουνε για τα επόμενα 30 χρόνια. Γιατί οι προτάσεις της 

προηγούμενης προσπάθειας που άρχισε το '80, όπως είπαμε επί Τρίτση, το '82, 

είδαμε ότι δεν τελεσφόρησαν ποτέ. Μείνανε μόνο σε κουβέντες, σε 

σχεδιασμούς, σε ανταλλαγές απόψεων, σε διαξιφισμούς αν θέλετε, αλλά ποτέ 

δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Θα πρέπει να οδηγηθούμε με την άρνηση συμμετοχής 

λοιπόν σε αυτό το θέμα σε μια τέτοια κατάσταση ούτως ώστε να μην μπορεί 

ποτέ κανείς επόμενος να τις χρησιμοποιήσει σαν όπλο για να έχουμε μια 

τελεσιδίκηση, ας το πούμε έτσι, της όλης προσπάθειας ανάπτυξης της περιοχής 

μας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κ.Τσάκωνα.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Χασιώτης. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο κ.Δήμαρχος 

σχετικά μ' αυτο που είπε ότι πως θα φτιάξουμε στην περιοχή μας νοσοκομειακό 

τουρισμό, πως θα έχουμε νοσοκομειακή ιατρική, μαρίνες είπατε Δήμαρχε, 

γκολφ, είπατε εδώ περα, για επενδύσεις μιλάγατε, για μια σειρά επενδύσεων 

και το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι πως έχετε και πως καταλαβαίνετε στο μυαλό 

σας την ανάπτυξη και εσείς καλά κάνετε έτσι όπως την έχετε. Εγώ θα τη δέσω 

με το Ρυθμιστικό λοιπόν. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχετε στο .., καταλαβαίνω πως 

προχωράτε  με το Ρυθμιστικό, είπατε ότι εγώ διαφωνώ με το Ρυθμιστικό και 

θέλω μια ισχυρή κυβέρνηση να το προχωρήσει, στην ουσία της πολιτικής όμως 

δε διαφωνείτε και προφανώς γι' αυτό είπατε και .. Θα σας πω αμέσως. Το 

Ρυθμιστικό είναι στρατηγικός σχεδιασμός. Ουσιαστικά περιγράφει αν θελετε 

πλέον συγκεντρωμένα, έτσι; το που θα έχουμε βιομηχανοποιημένη γη για να 

καλλιεργείται, με συγκεκριμένα προϊόντα και με συγκεκριμένο τρόπο, το που 

θα γίνουν επενδύσεις στη βιομηχανία, το που θα δημιουργηθούν αν θέλετε, 

που θα επεκταθούνε βιομηχανικές ζώνες και το λέω αυτό, γιατί. Μέσα απ' αυτό 

το Ρυθμιστικό ορίζονται, 1) περιοχές περιαστικού πρασίνου, 2) δεν 

προβλέπεται πουθενά επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλης και 3) προβλέπει βίαιες 

αλλαγές στις χρήσεις γης.  

 Κοιτάχτε να δείτε πως δένεται τώρα το γλυκό: Αλλάζει με το Ρυθμιστικό 

ο συντελεστής δόμησης και η παρέκκλιση μαζί. Μιλάει για προστασία της 

αγροτικής γης και στην περιοχή μας, ενώ ξέρουμε ότι ήδη η γη με το νερό με 

το οποίο καλλιεργείται είναι απαξιωμένη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά, έτσι; ότι 

υπαρχει ανάγκη επέκτασης της βιομηχανικής ζώνης και γίνεται πλέον 

τρανταχτό το ζήτημα από τους βιομηχάνους στο τρίγωνο Αυλώνα - Οινοφύτων 

- Θήβας. Αυτό είναι το τρίγωνο το βιομηχανικό και αντίστοιχα η επέκταση της 

παραλίας .. όπως είπατε στην κάτω πλερά. Απαξιώνεται η γη και βεβαίως ο 

βιομήχανος αύριο θα μπορεί να την αγοράσει μπιρ παρά από τους αγρότες. 

Αυτό είναι βίαιη αλλαγή χρήση γης. Θα οικοδομήσει εκεί μέσα και όχι 
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απαραίτητα βιομηχανίες, εργατικές κατοικίες θα σας πω εγώ. Δεύτερο ζήτημα. 

Είπατε για μαρίνες. Βεβαίως Δήμαρχε. Είπατε για νοσοκομεία. Βεβαίως 

Δήμαρχε. Ο Νόμος 3894/2010, το fast track ο Νόμος, λέει πολύ συγκεκριμένα 

ότι θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που θα υπάρχουνε επενδύσεις στη 

βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στην υγεία και στη διαχείριση των 

απορριμμάτων.  

Πάμε λοιπόν σήμερα με βίαιες αλλαγές χρήσης γης να δώσουμε γη σε 

βιομήχανους, στο κεφάλαιο, για να γίνουν επενδύσεις όπως ακριβώς τις 

ορέγεστε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λέτε. Και όταν λέτε 4 μήνες μελέταγα, 

συμφωνούμε, 4 μήνες μελετάγατε ακριβώς γι' αυτό που ορέγεστε να κάνετε. 

Αλλά αυτή την ανάπτυξη θέλετε εσείς. Και βεβαίως δεν προβλέπεται πουθενά 

Εκτός Σχεδίου δόμηση, θα μείνουν ολόκληροι οικισμοί έξω, έτσι; και αυτή η 

ανάπτυξη τελικά δε θα έχει κανένα μα κανένα όφελος για κανέναν κάτοικο 

στην περιοχή μας.  

 Αυτό είναι το γενικό το πολιτικό. Εμείς είχαμε βάλει ζήτημα και είπαμε 

ότι από εδώ και πέρα, από τις αρχές του Μαρτίου και αν όλα πάνε καλά και 

κάθε Κυριακή θα είμαστε σε ένα διαφορετικό τόπο και θα μιλάμε με τον κόσμο 

για όλα αυτά τα ζητήματα, θα τα ανοίξουμε και το επόμενο πράγμα το οποίο 

θα κάνουμε σε σχέση μ' αυτο το οποίο έχετε ετοιμάσει, είναι να καταδείξουμε 

τις ευθύνες σας. Δήμαρχε, μια χαρά τα λες. Εγώ σε παραδέχομαι. Γενική 

διαφωνία στη συμφωνία. Και τραβάς και μια επιτροπή, έτσι; για να έχεις και 

ένα άλλοθι, χωρίς καμία διαβούλευση με τον κόσμο, ποτέ δεν κατέβηκες στον 

κόσμο να πας ανά περιοχή και να εξηγήσεις τι είναι αυτό το έκτρωμα το οποίο 

ετοιμάζεται, ποτέ. Και κάτι τελευταίο για τον Ασωπό. Υπάρχει το Ρυθμιστικό. 

Που είναι χαραγμένος στο Ρυθμιστικό ο Ασωπός όμως; Εχει χαρακτεί ο Ασωπός 

στο Ρυθμιστικό; Πουθενά, πουθενά. Που σημαίνει τι; Οτι θα μείνει χαβούζα μια 
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ζωή. Δε θα αποκατασταθεί ποτέ. .. να προχωρήσει αυτό το έκτρωμα. Τι να 

κουβεντιάσουμε;  

 Σ' αυτό το σημείο και ολοκληρώνω, λέω, ότι στη μεθόδευση αυτή 

προφανώς και δε συμμετέχουμε. Εμείς με τον κόσμο θα μιλήσουμε. Δε 

συμμετέχω σε καμία απόφαση που θα παρθεί, γιατί εσείς μιλάτε για προτάσεις, 

ο κ.Γιασημάκης είπε την απόφαση που θα πάρουμε και εδώ είπε να 

συνδιαμορφώσουμε ο κ.Τσάκωνας. Διαφωνώ με όλα αυτά. Και σ' αυτό το 

σημείο της συνεδρίασης αποχωρώ και θα ήθελα η απουσία μου να ληφθεί υπ' 

όψη του Προεδρείου ως μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε απόφαση παρθεί από 

εδώ και περα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί ήδη κ.Χασιώτη η μη συμμετοχή σας. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν είπα στην αρχή ότι αυτή η επιτροπή που φτιάχτηκε, η 

οποία τέλος πάντων δεν ήταν επιτροπή, ήταν μια ομάδα να το πούμε καλύτερα 

έτσι, από διάφορες παρατάξεις που μαζευτήκαμε για να συζητήσουμε. Εγώ είπα 

από την αρχή τη διαφωνία μου όσον αφορά το εξής θέμα: όλη μας η συζήτηση 

είτε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όποτε βρεθήκαμε, ήτανε να 

συζητάμε για την Εκτός Σχεδίου δόμηση, λες και δε μας ενδιαφερει τίποτε άλλο 

σ' αυτό τον τόπο. Κολλήσαμε στα Εκτός Σχεδίου και στην κατάργηση της 

δόμησης, μην τυχόν και χάσει κανείς κανένα μέτρο γης και δεν μπορεί να το 

κάνει τσιμέντο. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ έχω μια διαφωνία εξ αρχής. Οσον 

αφορά τώρα το σύνολο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και δεν το έχει 

καταλάβει κανείς και μιλάμε για τεχνοκρατικές λύσεις και για πολιτικούς 

μηχανικούς και για μηχανικούς και για τεχνοκράτες που θα μας πούνε τι θα 

κάνουμε. Αν είναι δυνατόν. Διαφωνώ κάθετα σ' αυτή την αντίληψη. Δεν 
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έχουμε καταλάβει ένα πράγμα, ότι αυτό το Ρυθμιστικό είναι εφαρμογή του 

μνημόνιου. Δεν το έχετε καταλάβει. Να σας τα πω για ποιο λόγο. 1) Καταργεί 

τις εντάξεις των σχεδίων. Αμα διαβάσετε, ξέρετε τι λέει; Λέει, ότι η μηδενική, 

υπάρχει μηδενική ένταξη στο Σχέδιο Πόλης γιατί κοστίζει. Η ένταξη στο Σχέδιο 

κοστίζει, απαιτούν πόρους.  

 Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα. Αυτό το Ρυθμιστικό Σχέδιο μιλάει από 

που θα βρεθούν τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα έργα ανάπτυξης αυτά τα 10 

χρόνια για τα οποία προορίζεται; Επομένως είναι ένα αόριοστο Σχέδιο που βάζει 

μόνο περιορισμούς οι οποίοι έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Ενα λοιπόν 

είναι αυτό. Δεν κάνει τις εντάξεις στο Σχέδιο γιατί κοστίζει. 2) Βάζει, κάνει 

επιβολή τέλους υπερτιμήματος σε περιοχές που γίνονται παρεμβάσεις. Οπου θα 

υπάρξουν αναπλάσεις περιοχών τους βάζει πρόσθετο τέλος. Δηλαδή εκεί που 

μιλάει, που εσείς όλοι έχετε, λετε, οι διάφοροι ομιλητές ότι εμείς και οι 

Αθηναίοι, λες και ρωτήσανε τους Αθηναίους ή ρωτήσανε τους κατοίκους της 

Αθήνας που φτιάξανε αυτό το Ρυθμιστικό. Εδώ περα υπάρχουν τα μεγάλα 

συμφέροντα από πίσω. Απαξιώσανε το κέντρο της Αθήνας και γνωρίζετε πολύ 

καλά ότι μεγάλες εταιρείες έχουνε παρει τα φιλετάκια και μεθαύριο θα τα 

αναβαθμίσουν για να κάνουν, ακριβώς να κερδίσουν από αυτή την αναβάθμιση 

και θα βάλουνε και φόρους στον κόσμο και στις οικίες που είναι στην περιοχή 

αυτή. Το άλλο ζήτημα που το ξαναείπαμε, είναι αυτή η ιστορία με το Πράσινο 

Ταμείο, ότι όσοι βγάζουνε άδειες Εκτός Σχεδίου θα έχουν ένα πρόσθετο φόρο 

που αυτό θα πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο, που ο κ.Παπακωνσταντίνου στην 

ομιλία για το μνημόνιο είπε, ότι το 95% των πόρων του Πράσινου Ταμείου θα 

πηγαίνει για την εξόφληση των δανικών στους δανειστές μας για τις Τράπεζες 

και τους τόκους των δανείων.  

 Να πω παρακάτω; Η παραθεριστική κατοικία που θα μετατραπεί σε α' 

κατοικία θα έχει πρόσθετους φόρους, θα μπει νέα εισφορά σε γη και σε χρήμα 
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και καλά σε γη, για να δημιουργηθούνε κοινόχρηστοι χώροι, αλλά γιατί χρήμα; 

Για να μπούνε πάλι στα Ταμεία ή για να αυτοχρηματοδοτηθούν έργα τα οποία 

είναι υποχρεωμένο το κράτος να κάνει; Οταν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στο 

Σχέδιο πλήρωσαν. Γιατί να ξαναπληρώσουν; Αυτά λοιπον είναι ορισμένα 

ζητήματα που θέλω να πω. Τώρα, όσον αφορά την Εκτός Σχεδίου δόμηση που 

λέει εδώ, που τη χαρακτηρίζει γεωργική γη. Αμα κάποιος βρήκε το χρόνο να 

διαβάσει το επόμενο νομοσχέδιο που λέει για τις χρήσεις γης, που το έχει πάλι 

σε διαβούλευση ο κ.Παπακωνσταντίνου, λέει ότι στις Εκτός Σχεδίου, στην 

Εκτός Σχεδίου περιοχή όπου θα έχει χαρακτηριστεί γεωργική γη, θα 

επιτρέπονται ορισμένες λειτουργίες. Και ποιες είναι αυτές; Πολυκαταστήματα, 

συνεργεία, μεγάλα εμπορικά κέντρα, βενζινάδικα. Πάντως χρήσεις όχι 

κατοικίας. Αυτό τι σημαίνει; Οτι όλη αυτή τη γη που τη χαρακτηρίζει γεωργική 

και εμείς αντιδρούμε, που πρέπει να την υποστηρίζουμε να μείνει γεωργική γη, 

θα έρθουνε και θα μας την πάρουνε για 1 δραχμή για να κάνουνε χρήσεις, γιατί 

δε θα έχουμε εμείς τη δυνατότητα να το κάνουμε, εννοώ ο καθένας ξεχωριστά, 

θα το κάνουν άλλοι που θα έρχονται στην περιοχή μας και θα επενδύουν. Και 

όχι μόνο για την περιοχή μας, γενικά. 

 Τώρα, θέλω να πω όσον αφορά, να κάνω την κριτική μου σχετικά με το 

πως κινήθηκε ο Δήμος. Εγώ θα συμφωνήσω με την κριτική των άλλων 

συναδέλφων, ότι υποτιμήσατε το όλο ζήτημα. Δεν έγινε σωστή διαδικασία. 

Πήρατε ένα κείμενο, εδώ μαζέψατε σκόρπιες προτάσεις και τις βάλατε κάτω. 

Εχω μπροστά μου την απόφαση του Δήμου Διονύσου. Ας μπαίνατε στο 

διαδίκτυο να τη βρήσκατε, η οποία, η οποία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κα Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εχω 4 λεπτά που μιλάω. Παρακολουθώ το χρόνο μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κα Στεργίου. Είναι ο Γραμματέας εδώ πέρα, καταγράφει το 

χρόνο σας. Κάνετε λάθος.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το βλέπω εκεί. Λοιπόν, που λέει, μεταξύ άλλων, ο Δήμος 

Διονύσου λέει, να μη γίνουν διόδια στην περιοχή του. Εμείς ούτε το 

αναφέρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιπρόεδρος ..  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ λοιπον θέλω να πω, δε βάλατε το θέμα του Ασωπού που είναι 

πολύ σημαντικό. Δε συμμετέχετε στις διαδικασίες που γίνονται για τον Ασωπό. 

Πρέπει να πάρουμε θέση, πρέπει να παρέμβουμε. Κύριε Δήμαρχε, να κάνουμε 

μια, να μαζευτούμε 10, 20, 30 φορείς μαζί με αντιπροσωπεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου να πάμε στο Υπουργείο. Γίνονται αυτήν τη στιγμή διαβουλεύσεις 

για τον Ασωπό. Ηδη η Περιφέρεια της Στερεάς έχουνε αναλάβει να κάνουνε 

μελέτη και καλά για το πόσο ρυπαίνουνε τα υπόγεια ύδατα οι βιομηχανίες και 

εμείς χαμπάρι δεν παίρνουμε. Εμείς είμαστε στον κόσμο μας. Χωρίς λοιπόν να 

υπάρξει απορύπανση του Ασωπού δεν μπορούμε να κάνουμε, να μιλάμε για 

την περιοχή μας ούτε για γεωργική γη, αλλά ούτε και για ανάπτυξη, ουτε και 

για τουρισμό. Δεύτερο ζήτημα, τα διόδια. Πρέπει να φύγουν τα διόδια και να 

το βάλουμε ρητά μέσα στο κείμενο που θα προτείνουμε. Να βάλουμε θέμα 

διεκδίκησης χώρων του δημοσίου, όπως είναι η έκταση στο φάρο, όπως είναι 

το κτήμα των φυλακών, όπως είναι η αεροπορία, όπως είναι τα στρατόπεδα. 

Πρέπει να τα βάλουμε πολύ συγκεκριμένα. Θα πρέπει να βάλουμε ζήτημα για 

την Τεχνόπολη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουνε 400.000 στρ. μέσα στο 

.. 500 στρ. μέσα στο δάσος να γίνουνε τσιμέντο. Θα πρέπει να υψώσουμε τη 

φωνή μας.  

 Θέμα συγκοινωνίας. Μιλάει για μέσα σταθερης τροχιάς όλο το 

Ρυθμιστικό και στην περιοχή μας δεν προβλέπεται τίποτα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου ολοκληρώστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα μιλάω κύριε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε και δευτερολογία. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε όχι, να τελειώσω. Με συγχωρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε πόσο κα Στεργίου; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε να μιλήσει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ζητάω από το Σώμα να μου δώσει 2 λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχετε κα Στεργίου, τα έχετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάλι δε θα ολοκληρώσετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, μεταφορές. Προέκταση του προαστιακού με σταθμό και 

εδώ και στο .. με προέκταση και στον Ωρωπό. Δεύτερο ζήτημα, προέκταση του 

ΗΣΑΠ, του ηλεκτρικού μέχρι τον Αγ.Στέφανο. Είναι και δικό μας θέμα γιατί θα 

εξυπηρετεί και εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο το έχει καταργήσει αυτό το 

Ρυθμιστικό και σας λέω ότι ο Δήμος Διονύσου το βάζει. Πρέπει να το βάλουμε 

και εμείς για να ενισχύσουμε αυτό το αίτημα. Τέλος, ένα ζήτημα είναι το θέμα, 

μας λέει ότι θα είμαστε κέντρο ακτινοβολίας, πως το λέει. Λοιπόν, χωρίς 

διοικητικές υπηρεσίες, κέντρο ευρείας ακτινοβολίας δεν μπορεί να είναι και 

τέλος να πω, ότι εδώ λέτε όλα τα άλλα, δε βάζετε ένα θέμα συνέχισης και 

επίσπευσης του πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλο το Δήμο. Να επισπευστούν 

οι πολεοδομικές μελέτες και τα Γ.Π.Σ. Να το βάλουμε σαν αίτημα. Και από εκεί 

και πέρα, στα υπόλοιπα, επιμέρους συμφωνώ. Δε συμφωνώ σε όλα και φυσικά 

δε θα το ψηφίσω γιατί θεωρώ ότι δε με εκφράζει απόλυτα.  

 Θέλω όμως οι προτάσεις που έχω πει να τις συμπεριλάβετε μέσα στο 

τελικό κείμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, όσον αφορά το θέμα του Ασωπού επειδή το 

συζητήσαμε στην επιτροπή, το συμπεριλαμβάνει και μάλιστα θεωρήσαμε όλοι 
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ότι καλυπτόμαστε από τις προτάσεις του Ρυμοτομικού και όσον αφορά την 

οριοθέτηση και όσον αφορά την απορύπανση και όλα όσα περιέχει. Γι' αυτό δε 

συμπεριλήφθηκε στο κείμενο. Δε θα φτιάχναμε όλο το Ρυθμιστικό εμείς. Τις 

προτάσεις που τέλος πάντων θεωρούμε ότι δε μας καλύπτουν σαν Δήμο 

βάλαμε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εμείς πρέπει να βάλουμε πως βλέπουμε την περιοχή μας και τι 

όραμα έχουμε και τι αναπτυξιακό σχέδιο έχουμε για την περιοχή μας. Εγώ θα 

σας πω ότι εμείς δεν έχουμε ιδέα πόσοι είναι οι αγρότες εδώ, πόσοι είναι οι 

αυτοαπασχολούμενοι, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι. Εχουμε στοιχεία; Ας καθίσει 

κάποιος να κάνει κάποια μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο.    

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, 2 λεπτά έχω; Γιατί είναι ένα τέτοιο θέμα που 

ζητάω παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε 4 λεπτά κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διαφωνήσω με τον όρο 

τσιμεντοποιηση που αναφέρθηκε σε άρθρο της κας Στεργίου. Το έχω πει παλι 

και στο προηγούμενο Συμβούλιο. Αυτήν τη στιγμή ο Δήμος μας εάν 

υπολογίζουμε, εάν υπολογίσουμε κα συνάδελφε τη ζώνη της λίμνης του 

Μαραθώνα, το Πεντελικό, το Παρνηθαϊκό και τους δασικούς χάρτες, πρέπει να 

είναι τουλάχιστον το 75 - 80% της γης μας ήδη δημευμένα, ήδη δεσμευμένα. 

Αρα, εισφορά στο περιβάλλον εμείς ήδη έχουμε κάνει σαν δημότες του Δήμου 

Ωρωπού. Πέρα από 300.000 στρ., πάνω από 300.000 στρ. έχουμε εισφέρει 

στον πνεύμονα της Αθήνας. Γιατί οι ίδιοι βάζουμε τα δάχτυλα μας και βγάζουμε 

τα μάτια μας. Στις προτάσεις στην εισήγηση. Διαφωνώ κάθετα κ.Πρόεδρε με 

την παράγραφο που αναφέρει ότι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και 
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τον Πρόεδρο του ΟΡΣΑ, κ.Πολύζο, έχουν δοθεί προφορικά διαβεβαιώσεις ότι 

το σχέδιο του Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών, Αττικής είναι γενικό στρατητικό 

σχέδιο που μόνο κατευθύνσεις θα δώσει και θα εξειδικευτεί με τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια. Διαφωνώ γιατί ενώ δίνει κατευθύνσεις έργων που θα 

μείνουν στις καλένδες και δε θα γίνουν ποτέ, καθορίζει απαγορεύσεις. Η ζωνη 

α' στην περιοχή μας μπήκε με το Ρυθμιστικό το' 85. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ 

αυτή η παράγραφος να βγει από την εισήγηση. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια παράγραφο αναφέρεστε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στην εισαγωγή, στην εισαγωγή η 3η παράγραφος που λέει 

ότι είναι Σχέδιο και .. αλλά το Ρυθμιστικό όμως καθορίζει απαγορεύσεις οι 

οποίες εφαρμόζονται άμεσα και τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας όταν θα 

πάμε να κάνουμε Γ.Π.Σ. Γι' αυτό αυτή η παράγραφος πρέπει να βγει. Σε ότι 

αφορά τα αιτήματα μας, καταλήξαμε κ.Πρόεδρε σε κάποια θέματα, τα οποια 

όμως δυστυχώς τα βασικότερα δεν είναι μέσα. Δηλαδή δεν αναφέρεται η 

αρτιότητα των 4 στρ. χωρίς να έχουμε μείωση στην οικοδομησιμότητα της. 

Δεύτερον, δεν αναφέρεται η επέκταση της εμπορικής ζώνης Πολυδενδρίου και 

στα όρια της Κοινότητας Αφιδνών, ένθεν και ένθεν της εθνικής οδού. Ωστε να 

υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά μας .. πλέον πάει η 20ετία αυτή που όλοι θα 

είχαμε όνειρο να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Θα πρέπει κάπου να 

δουλέψουμε. Θα πρεπει κάτι να γίνει. 30.000 κάτοικοι που θα πάμε; Δεν πρέπει 

να έχουμε ένα χώρο που να μπορεί κάποιος να κάνει ένα κατάστημα ή μια 

επιχείρηση ή κάποιος νέος να βρει δουλειά;  

 Επίσης στην 6η πρόταση που αναφέρεται στο σταθμό Πολυδενδρίου να 

σημειώσετε ότι εκεί υπήρχε ο σταθμός, υπάρχει σαν σταθμός Πολυδενδρίου 

στον ΟΣΕ, απλώς είναι ανενεργός. Στο 13 μια διόρθωση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προϋπήρχε δηλαδή. Εντάξει. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι προϋπήρχε. Μια διόρθωση, ο αρχαιολογικός χώρος 

Αφιδνών δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι να συμπεριληφθεί ο αρχαιολογικός 

χώρος στο λόγο Κοτρώνη που πιστεύεται ότι είναι οι αρχαίες Αφίδνες στη θέση 

.. Επίσης να συμπληρώσουμε την πρόταση του κ.Πάντου που έκανε προχθές 

στην ημερίδα μας, να περιληφθούν οι ήδη εγκεκριμένες ζώνες οι οποίες 

λειτουργούν μέχρι σήμερα και αναφέρθηκε σε μια ζώνη παραδείγματος χάρη 

που υπάρχει στην περιοχή απέναντι από τα διόδια. Και η άλλη πρόταση μου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν είναι μέσα Ανδρέα, δεν έχει περιληφθεί αυτό. Δηλαδή 

υπαρχουνε ήδη θεσμοθετημένες ζώνες που επιτρέπονται κάποιες χρήσεις, 

κάποιες λειτουργίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ρυθμιστικό. Αυτές 

πρέπει να συμπεριληφθούνε. Γιατί θα τις καταργήσουμε; Τι θα γίνει μ' αυτές; 

Περισσότερο.. Αν δεν αναφερθεί ο κ.Πάντος που το ξέρει το θέμα καλύτερα 

από τα Κιούρκα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, αν μου επιτρέπετε μια διακοπή. Βέβαια δεν 

είμαι ειδικός, απ' όσο θυμάμαι για τη ζώνη στο Πολυδένδρι που αναφέρατε την 

εμπορική, απ' ότι είχε πει η κα Μουτζαλιά, είναι θέμα πολεοδομικού σχεδιασμού 

αυτό και γι' αυτο δεν συμπεριλήφθη. Οσον αφορά για την αρτιότητα των 4 

στρ., αυτή υφίσταται αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο κ.Κατσιγιάννης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μα η ιδιαιτερότητα που είχαμε συζητήσει στην πρώτη 

επιτροπή παραμένει η κατά παρέκκλιση αρτιότητα των 4 στρ. Εμείς παγια 

ζητάμε να ισχύσει και στην Αττική αυτό που ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Η 

αρτιότητα των 4 στρ. Εχει διαφορά. Στα 4 στρ. είναι αρτιότητα, μπορείς να 

συνενώσεις. ∞ ένας κλήρος που είναι 10 στρ.  μπορεί ένας πατέρας να το 

μοιράσει στα 2 παιδιά του. Σήμερα δε γίνεται αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. 

Επίσης θα πρέπει να ζητούμε από την πολιτεία να προχωρήσει γρήγορα το 

δασολόγιο και το κτηματολόγιο γιατί διαφορετικά θα είναι αδύνατον να 
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προχωρήσουμε σε Γ.Π.Σ. με το ιδιοκτησιακό και δασικό καθεστώς που υπαρχει 

στην περιοχή μας. Τέλος κ.Πρόεδρε εδώ έχω την απόφαση, τη βρήκα, της 

Κοινότητας Καπανδριτίου που αφορά στις προτάσεις των ΖΟΕ. Θα σας την 

καταθέσω. Τη Δευτέρα, συνεννοήθηκα και με τον κ.Σωτήρχο, θα σας 

καταθέσουμε και το χάρτη που είχαμε καταθέσει τότε εμείς. Θα παρακαλούσα 

πολύ οι προτάσεις αυτές .. Τελειώνω Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα πολύ οι 

προτάσεις αυτές με τις συμπληρώσεις και τις προτάσεις που κάνουμε, 

λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προτάσεις που είχαν κάνει οι τότε Δήμοι και 

Κοινότητες, να τεκμηριωθούν επιστημονικά ώστε να μπορέσουμε να έχουμε 

μια σωστή πρόταση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Κατσιγιάννη, αν έχετε σημειώσει για την αρτιότητα των 4 στρ. αν 

υφίσταται, αν μπορεί να γίνει συνένωση ή κατάτμηση, όπως, αν κατάλαβα 

καλά, είπε ο κ.Βελτανιώτης. Εντάξει;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.  

 Λοιπον, το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ πρώτον στη λειτουργία 

αυτής της επιτροπής που αναφερθήκαμε προηγουμενως. Εγώ ήμουν και στην 

πρώτη και στη δευτερη συνάντηση. Στην πρώτη συνάντηση προσπαθήσαμε να 

κάνουμε κάποιες προτάσεις σαν μια πρώτη επαφή. Στη δεύτερη συνάντηση 

που ήταν και η κα Μουτζαλιά παρούσα, η Σύμβουλος του κ.Δημάρχου, υπήρχε 

και διχογνωμία μεταξύ των Συμβούλων σας εάν θα πρέπει να πάμε ανά Τοπικό 

Διαμέρισμα σε προτάσεις ή ανά συνδυασμό και εκεί κάπως χαθηκε λίγο το θέμα 

και βρεθήκαμε πάλι στο μηδέν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μεγάλος Δήμος 
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σημαίνει μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες αρμοδιότητες. Οταν έχουμε μια μη 

τεχνοκρατική υποστήριξη των προτάσεων, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι η 

πολιτική πρόταση δεν έχει βάρος, όταν όμως υπάρχει τεχνοκρατική 

υποστήριξη, αυτή η πολιτική πρόταση γίνεται πολύ πιο ισχυρή. Τις επόμενες 

μέρες το Τεχνικό Επιμελητήριο, πιστεύω θα σας πει και ο κ.Κατσιγιάννης, κάνει 

ένα σαν συνέδριο για το θέμα του Ρυθμιστικού. Καλό θα ήτανε ο Δήμος να 

συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσει να αποκομίσει το 

καλύτερο για την περιοχή μας. Εμείς σαν παράταξη θα συμμετάσχουμε.     

 Επίσης, καλό θα ήτανε με την αρωγή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

και άλλων επιστημόνων της περιοχής, όπως επίσης και με την πολύ σημαντική 

συμμετοχή των φορέων που έχουμε την τυχη να έχουμε στην περιοχή μας, θα 

πρέπει να αναλυθεί αυτό το πολυσύνθετο μωσαϊκό που λέγεται 

"Καλλικρατικός" Δήμος Ωρωπού και να συντεθεί μια ενιαία πρόταση που θα 

καλύπτει όλες τις ανάγκες του Δήμου μας. Εμείς σαν παράταξη προσπαθήσαμε 

και θέλουμε και απαιτούμε το καλύτερο για το δημότη του Δημου Ωρωπού. Οι 

προτάσεις απ' ότι ακούγονται απ' όλους, σχεδόν ταυτίζονται. Το θέμα όμως δεν 

είναι αν ταυτίζονται οι προτάσεις. Το θέμα είναι το πως θα τεκμηριωθούν αυτές 

οι προτάσεις, πως θα έχουν αναλυθεί αυτές οι προτάσεις και πως θα 

υποστηριχθούν αλλά και το σημαντικότερο όλων, πως θα αποτυπωθούν. Αυτο 

είναι το ζητούμενο. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης στο Ρυθμιστικό. Δεν 

κάνουμε αντιπολίτευση. Προσπαθούμε σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να βρούμε 

μια άκρη. Αλλά με τον τρόπο και με την καθυστέρηση που εσείς θέλετε και 

κάνατε, άκρη δε βρίσκεται.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Κύριε Ζαχαρία, έχετε το λόγο. 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψη 

μου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα - Αττική 2021 και ειδικότερα να μιλήσω 

για τον Αυλώνα. Στον Αυλώνα κάναμε νομίζω πολύ δουλειά. 2, 3 Τοπικά 

Συμβούλια, δεν έγιναν τόσα πολλά σε άλλο Τοπικό Διαμέρισμα. 2 συνελεύσεις, 

συζητήσεις ο Συναιτερισμος, ο .. Συναιτερισμός του Αυλώνα. Φωνάξαμε, 

μαλώσαμε, κοντραριστήκαμε αλλά καταλήξαμε σε μια πρόταση. Ηθελα λοιπόν 

να σας πω ότι η προσπάθεια και η πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου του 

Αυλώνα δεν έχει εισακουστεί. Δε φαίνεται πουθενά. Στην εισήγηση .. εκτός 

από το Μουσείο του Ζυγομαλά και την Αγ.Μαρίνα ο Αυλώνας δεν υπαρχει. 

Κύριε Δήμαρχε, στο Τοπικό Συμβούλιο δεσμευτήκατε να φέρετε και να 

ψηφίσετε σήμερα την πρόταση του Αυλώνα ακριβώς. Που είναι αυτή; Πήρατε 

μερικά σημεία που θέλατε και τα υπόλοιπα τα έχετε αγνοήσει. Δε βλέπω τις 

προτάσεις του Αυλώνα. Τον αδικείτε τον Αυλώνα.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ζαχαρία. 

 Κύριε Καλύβα, έχετε το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι για μένα από 

τα πιο σοβαρά θέματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για μένα θα 

έπρεπε να ήταν μοναδικό θέμα σήμερα χωρίς περιορισμούς ομιλίας σε λογικά 

βέβαια πλαίσια. Θα έπρεπε σήμερα να ακούσουμε όλες τις προτάσεις των 

Τοπικών Κοινοτήτων για να γνωρίζουμε τι ακριβώς ζητάνε και να ψηφίσουμε 

κατάλληλα. Που είναι σήμερα, όπως είπε και ο κ.Λίτσας, η κα Μουτζαλιά, ο 

κ.Δημόπουλος, ο κ.Δημητριάδης, να ρωτήσουμε εφόσον μελετήσαμε από το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις; Ο 

Οργανισμός Αθήνας κοινοποίησε στο Δήμο Ωρωπού τον περασμένο Σεπτέμβριο 

τους βασικούς άξονες με βάση τους οποίους εκπονείται το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

για το Δήμο μας. Μας κοινοποίησε δηλαδή εκείνες τις χρήσεις γης που 

σχεδιάζονται για τον τόπο μας. Με το σχεδιασμό των χρήσεων γης από τον 
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Οργανισμό της Αθήνας στην ουσία αποτυπώνεται η βούληση της πολιτείας για 

το μέλλον του τόπου μας, του δικού μας. Ο Δήμος καθυστέρησε να 

κοινοποιήσει το θέμα και ως εκ τούτου οι Δημοτικές Κοινότητες σχεδόν 

αιφνιδιάστηκαν, εφόσον ασχολήθηκαν η κάθε μια με τον τρόπο της, για 

χρονικό διάστημα λιγότερο του μηνός με το θέμα.  Συγκεκριμένα και 

μιλώντας για τον Αυλώνα θα αναφέρω τα εξής: Στον Αυλώνα έγινε προ 15 

ημερών περίπου η πρώτη ενημέρωση στο Δημοτικό Κατάστημα από τον 

Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Αυλώνα παρουσία Τοπικών και Δημοτικών 

Συμβούλων, Συλλόγων, εκπροσώπων φορέων, αλλά και πολιτών. Στο 

Συμβούλιο έγινε μια πρώτη παρουσίαση του θέματος και κάποιες τοποθετήσεις. 

Το Συμβούλιο ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία να καταθέσουν στη Δημοτική 

Κοινότητα Αυλώνα και δει στο Τοπικό Συμβούλιο τις προτάσεις τους οι φορείς, 

Σύλλογοι και όποιος το επιθυμούσε. Δόθηκε το περιθώριο των 10 περίπου 

ημερών προκειμένου να συνέλθει σε προγραμματισμένο πια Συμβούλιο, το 

Τοπικό και αφού έχει τις προτάσεις τις οποίες προαναφέραμε. Ετσι την 

περασμένη Δευτέρα το θέμα τίθεται σε ημερήσια διάταξη και λαμβάνει χώρα το 

Συμβούλιο. Ο κ.Γιασημάκης παρίσταται, ο μόνος επικεφαλής συνδυασμού και 

στις δύο συναντήσεις που έγιναν για το Ρυθμιστικό στο Δημοτικό Κατάστημα 

Αυλώνα. Στην πρώτη συνάντηση, την άτυπη, παρεβρίσκονται και οι δύο 

μηχανικοί του γραφείου Δοξιάδη, το οποίο έχει αναλάβει τη μελέτη του 

πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτό βοήθησε στο βαθμό που πρέπει να 

κατανοήσουμε όλοι ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Ρυθμιστικό Σχέδιο 

είναι δύο πεδία με κοινό παρονομαστή, την ανάπτυξη του τόπου μας. 

 Στο Συμβούλιο της Δευτέρας η Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα ψήφισε τις 

προτάσεις τις με πλειοψηφία 3 έναντι 2. Το μοναδικό σημείο στο οποίο υπήρξε 

διχογνωμία ήταν η πρόταση που αφορά στην ένταξη της περιοχής ένθεν 

κακείθεν της εθνικής οδού για ακτίνα 500 μέτρων για εμπορικές χρήσεις. 

Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν την πρόταση του .. Συναιτερισμού 
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Αυλώνα που εκπροσωπεί το 90% των Αυλωνιτών και να προσθέσουμε στο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο και τη ζώνη στον άξονα της εθνικής οδού σε τμήμα της που 

διασχίζει τον Αυλώνα 500 μέτρα ένθεν κακείθεν για εμπορικές χρήσεις.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Ο κ.Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούει τις γνώμες ο κ.Δήμαρχος. Συνεχίστε κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Γεια σας. Θα ήθελα πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσω και να.. Κυρία 

μου μη με διακόπτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γιαμαρέλου, σας παρακαλώ. Οχι προσβολές στο πρόσωπο 

και στο θεσμό του Δημάρχου. Μπορεί να έχει πρόβλημα κα Γιαμαρέλου. Τώρα 

θέλετε να ακούτε αυτά από το μικρόφωνο; Σας παρακαλώ.  

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η πρόταση η δικιά μας στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα που συζητάμε ήταν η επιτροπή 

να αποτελείται και από τους φορείς. Ητοι Ομοσπονδία, εκπρόσωπο της 

Ομοσπονδίας, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, εκπρόσωπο των 

Γεωργικών και Αναγκαστικών Συναιτερισμών, Πολιτιστικών Συλλόγων και 

φορέων και βέβαια εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων. Αυτή η 

επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τον κόσμο να κάνει τις προτάσεις της, να τις 

επεξεργαστούν οι αρχηγοί και να τις φέρουμε εδώ. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω 

την εμπειρία μου και από τις ζώνες οικιστικού ελεγχου και για τον Οργανισμό 

Αθήνας, τον σημερινό επιλεγόμενο ΟΡΣΑ, Οργανισμό Ρυθμιστικού, παλιότερα 

ήταν  Οργανισμός Αθήνας. Οποτε οι Κοινότητες και οι Δήμοι σε τετοια θέματα 
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απαντούσαν με ένα ξερό όχι, ο Οργανισμός έκανε τη δουλειά του, τα πέρναγε 

όπως ήθελε. Αυτή η ιστορία κρατάει από το 1985 και δεδομένης της 

κατάστασης της χώρας πιστεύω ότι θα περάσει μέσα σε μια νύχτα. Φτάσαμε 

στο σημείο μηδέν ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Αθήνας να οριστικοποιηθεί και να 

γίνει νόμος του κράτους και τότε φοβάμαι ότι θα είμαστε απ' έξω. Βέβαια 

συμφωνούμε και εγώ με τη σειρά μου ότι η Δημοτική Αρχή καθυστέρησε 5 

μήνες να θέσει το θέμα σε διαβούλευση.  

 Να μην επαναλαμβάνομαι. Το ζητούμενο είναι σήμερα τι κανουμε. Το 

δεν προτείνω, δεν δέχομαι και δεν θέλω δεν έχει θέση. Το θέμα είναι ότι θα 

πρέπει να αποφασίσουμε και να σας πω, τους τεχνοκράτες που ακούστηκε 

πολύ και έπαιξε, τους θέλουμε για διευκρινίσεις. Την πολιτική απόφαση, το 

θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Εμείς θα καθορίσουμε τι θέλουμε στον τοπο μας 

για τα επόμενα 30, 50, ίσως και παραπάνω χρόνια. Μεταξύ ομάδων και ας μη 

γελιόμαστε, υπαρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, των γεωργών με τους 

οικοπεδάδες, των οικιστών με τους ντόπιους, των βορεινών με των νοτίων, 

των παραθαλάσσιων με των δασικών. Ομως θα πρέπει η Δημοτική Αρχή και 

εννοώ και εμάς τους Δημοτικούς αιρετούς να έχουμε τα έντερα και να 

προτείνουμε και να προσπαθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, οποιονδήποτε 

τρόπο, αυτά που εμείς θα αποφασίσουμε εδώ Δήμαρχε να περάσουνε. Θα 

έρθω τώρα στην εισήγηση και θα ήθελα αν ο κ.Κατσιγιάννης μας ακούει να μας 

απαντήσει κιόλας, όσον αφορά, καλά, να απαληφθεί το ότι .. η παράγραφος 

που αναφέρεται στην προφορική διαβεβαίωση του Προέδρου και των 

παραγόντων αφενός και αφετέρου το ερώτημα είναι το εξής: στην επόμενη 

παράγραφο στην εισήγηση, να διαπιστωθεί σαφώς στο κείμενο του ΟΡΣΑ ότι οι 

χάρτες και οι διάφορες ζώνες που το συνοδεύουν είναι απολύτως ενδεικτικοί 

και θα εξειδικευτούν με την οριοθέτηση των διάφορων ζωνών μέσα στα κατά 

τόπους Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών.  
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 Το ερώτημα είναι το εξής: άντε και το περάσαμε αυτό και διατυπώθηκε, 

όταν το γενικό πλαίσιο και οι κατευθύνσεις του Οργανισμού Αθήνας γίνουν 

Νόμος του κράτους και έρθει το Γ.Π.Σ. να αλλάξει μια απ' αυτές τις 

κατευθύνσεις και ο τρελός του χωριού κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, μπορείτε να μας απαντήσετε τι θα γίνει; Και αυτό αφορά τον 

κ.Κατσιγιάννη. Επίσης και μια άλλη πρόταση που θα ήθελα διευκρινιστικά, δεν 

αφορά τον κ.Κατσιγιάννη, δεν .. απλώς σαν τεχνικός και μέλος του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου να μας δώσει μια απάντηση. Το δεύτερο θέμα κ. Κατσιγιάννη 

επειδή έτυχε να απουσιάζετε, αν μ' ακούσατε, επίσης θα ήθελα και μια άλλη 

διευκρίνιση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο νομίζω ότι εκπροσωπείται στον 

Οργανισμό Αθήνας, στον ΟΡΣΑ. ∞ κάνω λάθος;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι. Ομως σαν ΤΕΕ θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν υπάρχει 

συγκεκριμένη θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, επειδή έτυχε να μην 

παρεβρίσκομαι στις συγκεντρώσεις που κάνατε στο Καπανδρίτι και στο 

Μαρκόπουλο, ποια είναι η θέση του Τεχνικου Επιμελητηρίου και αν τίθεται 

μπροστάρης στην προσπάθεια του Δήμου μας και των άλλων όμορων Δήμων, 

όπως κατατέθη πρόταση από τον κ.Γιασημάκη, να πετύχουμε αυτά που τελικά 

θα συμφωνήσουμε για τον τόπο μας.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε καλησπέρα, κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω για μισό λεπτό τον Πρόεδρο; Να σας πω κάτι παιδιά; 

Εάν μιλήσουμε τα 30 άτομα πιστεύω ότι υποτιμάμε τον συνομιλητή μας τον 

κ.Κατσιγιάννη. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να προηγηθεί να πει κάποιες 
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απόψεις και πανω σ' αυτό και να μιλήσουν και οι πολίτες γιατι θα κουράσουμε 

τον κόσμο, θα πάει 23:00 η ώρα αν μιλήσουν όλοι οι Σύμβουλοι, θα 

υποτιμήσουμε τον συνομιλητή μας και τον κόσμο που καίγεται για το 

Ρυθμιστικό. Εχουμε έξω μηχανικούς, έχουμε τον κ.Παναγόπουλο, έχει κάνει 

πολύ δουλειά η Ομοσπονδία, να καταθέσει τις προτάσεις της ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γενικά. Πιστεύω πάντως ότι δεν το ακολουθήσαμε σωστά το 

πράγμα σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και ο κ.Λέκκας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά σαν Σύμβουλοι. 

Κάνω μια πρόταση. Αν φύγουνε όλοι, μετά .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα μιλήσω μόνο 2 λεπτά, αφού μου έδωσε το λόγο ο 

κ.Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν είμαι ούτε έμπειρος αυτοδιοικητικός, ούτε επαγγελματίας 

πολιτικός. Αγαπάω όμως πολύ αυτή την περιοχή. Θεωρώ και δεν έχω να κάνω 

καμία ερώτηση στον κ.Κατσιγιάννη ή σε οποιονδήποτε άλλο τεχνοκράτη. Δεν 

έχω να κάνω καμία ερώτηση. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να πω πολιτικά, γιατί 

εκπροσωπώ ένα μέρος του πληθυσμού, δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι τους 

Νόμους τους καθορίζουμε εμείς. Αν αυτό για το Παρνηθαϊκό κ.Λίτσα 

ξεσηκωνόταν όλος ο κόσμος, δε θα πέρναγε και αυτό θα σας το πω. Ο 

προηγούμενος Νόμος για τον Οργανισμό Αθήνας δεν πέρασε, δε λειτούργησε. 

Πολλά μέρη του έμειναν, δεν αξιοποιήθηκαν. Δεύτερον, η προσωπική μου 

άποψη .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Συμφωνώ αλλά είπα ότι δεν ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. 

Συμφωνώ, και σ' αυτο συμφωνώ. Αυτό σας λέω κιόλας. Οτι πρέπει να 

αντιδράσουμε. Δε σας λέω κάτι άλλο. Δεύτερον, διαφωνώ και με την αγροτική 

γη σε όλα και με το τσιμέντο στα όλα. Εδώ έχει επιλεγεί αυτή η κατοικία από 

πάρα πολύ κόσμο γι' αυτό ακριβώς το μέρος. Οτι είναι στη θάλασσα, ότι 

έχουμε διώροφα, ότι έχουμε αυλή, ότι έχουμε όλα αυτα. Αυτα πρέπει να 

παραμείνουν, χωρίς όμως από την άλλη πλευρά να αφήσουμε τις περιουσίες 

των ανθρώπων εδώ να διαλυθούν. Το τρίτο όμως που θέλω Δήμαρχε και να 

απευθυνθώ σε σένα, είναι το εξής: Επειδή έτσι έχω μάθει και από το σπίτι μου. 

Πρώτα, πρωτού να πάμε στα Υπουργεία, στους τεχνοκράτες και σε όλους, 

πρέπει να ορίζουμε τα του οίκου μας. Εμείς κύριοι συνάδελφοι ορίσαμε τα του 

οίκου μας; Και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Γκρινιάζω από τις 28.2. ότι ο 

Δήμος έχει μια τεράστια περιουσία. Αυτή η τεράστια περιουσία, μιλάμε τώρα 

για το Ρυθμιστικό, η περιουσία του Δήμου πρέπει να είναι εγκεγραμμένη μέσα 

στο Ρυθμιστικό. Ποιος ασχολήθηκε μ' αυτή την περιουσία; Ο "Καλλικράτης" 

λέει ότι η Οικονομικη Επιτροπή συντάσσει τις επιτροπές. Που είδαμε στην 

Οικονομική Επιτροπή που είμαι μέλος, το Ε9 του Δήμου; Τι κατατάθηκε, τι 

βάλαμε μέσα.  

 Δεν μπορεί .. Συμφωνώ, απευθύνομαι στο Δήμαρχο, όχι ότι πρέπει να τα 

κάνει όλα αυτά ο Δήμαρχος, αλλά επειδή φέρει την πολιτική ευθύνη. Αρα, αντί 

να ζητάμε ευθύνες από τον κάθε Υπουργό και από τον κάθε Οργανισμό, μήπως 

πρώτα να μαζέψουμε κ.Δήμαρχε λίγο τα του οίκου μας; Μήπως να δούμε μια 

περιουσία του Δήμου, καμιά διακοσαριά εκατ. στην Ιπποκράτειο Πολιτεία που 

ένας Δημοτικός Σύμβουλος, παρόλο που δεν είναι από τα Κιούρκα, φωνάζει 

εδώ και 1 χρόνο; Το καταθέτω αυτό ξανά γιατί μου υποσχεθήκατε ότι το 

αργότερο μέχρι τέλος του χρόνου θα το φέρετε ως θέμα Συμβουλίου. Δεν 

ήρθε ποτέ, είναι άδικο να γκρινιάζουμε στους Αθηναίους, όταν δεν έχουμε 

κανονίσει τα του οίκου μας.  
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριε Λέκκα, έχετε το λόγο. Λοιπόν, ο κ.Λέκκας .. Μισό λεπτό, μισό 

λεπτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε συνάδελφοι της συμπολίτευσης να δοθεί ο 

λόγος στον κ.Κατσιγιάννη; 

ΛΕΚΚΑΣ: Να δοθεί ο λόγος στον κ.Κατσιγιάννη. Απλά έτσι ένα παράπονο έχω. 

Σε κάθε Συμβούλιο σχεδόν ζητάμε επιτροπές τις οποίες οι ίδιοι απαξιώνουμε. 

Δηλαδή τώρα ακούω και πραγματικά νιώθω απίστευτη απογοήτευση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαξιώνουμε τις ίδιες τις αποφάσεις μας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Και θέλω να ευχαριστήσω και στην πρώτη τον κύριο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βελτανιώτη. 

ΛΕΚΚΑΣ: Τον Βελτανιώτη, που ήταν καταπληκτικός, την Αννα, τον κ.Τσάκωνα 

στο τέλος και τον κ.Αρμυριώτη, που πραγματικά κάποιοι προσπαθήσανε ρε 

γαμώτο. Ας μιλήσει ο κ.Κατσιγιάννης και θα τα πούμε μετά. 

ΠΑΝΤΟΣ: Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: 2 λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, πιστεύω θα σας καλύψω. Κύριε Κατσιγιάννη, επειδή 

υπάρχει, έχει τεθεί εδώ ένα θέμα με τον Αυλώνα στο ποιες προτάσεις έχουν 

συμπεριληφθεί στην πρόταση για το Ρυθμιστικό που καταθέτει η 

διαπαραταξιακή επιτροπή, θα διαβάσω την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου 

του Αυλώνα και να καταγραφεί στα πρακτικά, αλλά και να μας δώσετε και εσείς 

τα φώτα σας αν οι προτάσεις αυτές είναι θέματα Ρυθμιστικού ή είναι θέματα 

Γ.Π.Σ. Οσον αφορά το στρατόπεδο στη Μαλακάσα, είναι η 6η πρόταση, έχει 

συμπεριληφθεί. Οσον αφορά το Μουσείο Ζυγομαλά, επίσης. Εδώ λέει, στο 2, 
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στη 2η πρόταση, είναι ο... θέσης οικιστικής υποδοχής στην περιοχή 

Ασπροχωρίου. Το Ασπροχώρι προϋφίσταται του 1923 και παρόλα αυτά δεν έχει 

αναγνωριστεί σαν οικισμός, ούτε έχει οριοθετήσει, νομίζω το σωστό είναι 

οριοθετηθεί. Τα παραπάνω κρίνονται επιβεβλημένα για το Ασπροχώρι. Αυτό αν 

είναι θέμα Ρυθμιστικού ή Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 3) Διατήρηση του 

συντελεστή δόμησης στα Εκτός Σχεδίου αγροτεμάχια ως έχει. Σημειωτέων, στα 

αγροτεμάχια του κτήματος Αυλώνα δεν έχουν υπάρξει κατατμήσεις. Και εδώ το 

ίδιο ερώτημα. Και στο 5) Οριοθέτηση ζώνης χονδρεμπορίου. Εχοντας υπ' όψη 

ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών ορίζει τον Αυλώνα ως την βόρεια πύλη της 

Αττικής. Σαν βάση συζήτησης για την οριοθέτηση της ζώνης χονδρεμπορίου 

υιοθετούμε την πρόταση Λαλιώτη της οποίας τα ακριβή όρια θα καθοριστούν 

από το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Επιπλέον προτείνουμε την επέκταση 

αυτής της ζώνης εκατέρωθεν του Ασωπού ποταμού και μέχρι τα όρια της 

Δημοτικής Κοινότητας του Αυλώνα με το Δήλεσι. 

 Κύριε Κατσιγιάννη, έχετε .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ενα πράγμα μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Πριν από 5 λεπτά ο κ.Καλύβας ζήτησε να παρακαμφθεί η απόφαση 

του Τοπικού του Αυλώνα εν ολίγοις γιατί απλά δε συμφωνεί και λέει, να 

προστεθεί 500 μέτρα δεξιά, αριστερά της εθνικής οδού, πράγμα που δεν το 

ψηφίσαμε στο Τοπικό Συμβούλιο του Αυλώνα και έρχεται τώρα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και μας λέει ότι δεν το ψηφίσαμε αλλά μπορεί και να περάσει εδώ. 

Ε, το θεωρώ απαράδεκτο.  

 Ευχαριστώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρερμηνεύτηκαν οι θέσεις σας. Για προσωπικό .. 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σε τι συνίσταται. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κατ' αρχήν είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Αυτό αν δεν το 

καταλαβαίνει ο κ.Πάντος γιατί είναι πρωτάρης, να το καταλάβω. Είμαι 

Δημοτικός λοιπον Σύμβουλος εκλεγμένος και από τον Αυλώνα και έχω δικαίωμα 

να φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο οποιαδήποτε πρόταση θέλω. Αυτό το θέτω 

και ως επόμενο και να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν ψηφιστεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, δικαίωμα τους είναι. Εγώ είμαι Δημοτικός 

Σύμβουλος .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Καλύβα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Πάντο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δε σας διέκοψα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι, ναι. Συγνώμη, συγνώμη. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Σας άκουσα προσεκτικά. Λοιπόν, έχω το δικαίωμα, αν εσείς δεν το 

καταλαβαίνετε, το Τοπικό Συμβούλιο φυσικά και το σεβάστηκα και εγώ έχω και 

κάτι παραπάνω, αλλά αυτό δεν .. το σέβεστε εσείς, δεν είναι κακό αυτό.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΑΝΤΟΣ: Μπορώ να ..; Ενα πράγμα μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Παρουσία του Δημάρχου είπε ο κ.Καλύβας και το έχω να το 

καταθέσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατατέθηκε τώρα. Μην επανερχόμαστε. 
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ΠΑΝΤΟΣ: Μας δεσμεύουν οι αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου και ό,τι 

αποφασίσει το Τοπικό Συμβούλιο θα το ακολουθήσετε κ.Δήμαρχε; Ο 

κ.Δήμαρχος είπε ναι και ο κ.Καλύβας καλύφθηκε. Τώρα δεν του αρέσει. 

 Ευχαριστώ. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Φυσικά αυτό που λέει, το Τοπικό Συμβούλιο .. ο κ.Δήμαρχος, 

βεβαίως και έχει γίνει έτσι. Μη μου αφαιρείτε ότι είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. 

Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε κ.Πάντο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε, έληξε το θέμα. Εντάξει.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό που αποφάσισε και 

πραγματικά προς τιμή του ο Δήμαρχος είπε ότι θα ψηφίσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επανερχόμαστε κ.Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ενα δευτερόλεπτό είναι κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι τα ίδια λέμε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ:  Ο κ.Δήμαρχος δεσμεύτηκε να το ψηφίσει. Από εκεί και ύστερα 

ένας Δημοτικός Σύμβουλος οποιοσδηποτε και να είναι και προπαντώς αν 

κατοικοεδρεύει εκεί πέρα, έχει το δικαίωμα να φέρει και κάτι άλλο προς 

ψήφιση. Αυτό πρέπει να το δεχθείτε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. 

 Κύριε Παπαγιάννη, θέλετε να προσθέσετε κάτι; Ορίστε. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Προτείνω να πιεσουμε την επίσπευση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου και Σχέδιο Πόλεως ώστε να μπουν κανόνες μαζί με τις 

δικές μας προτάσεις. Οπως για παράδειγμα εκθεσιακά κέντρα, εμπορικά, θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Αυλώνα και έχει και δίκιο ο Νόντας ο 

Δημητρίου γιατί έκανα μια βόλτα στην εθνική οδό και βλεπω ότι πράγματι 
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έχουνε γίνει γύφτικα, με παλιοσίδερα. Αυτά πρέπει να εξαλειφθούν από την 

εθνική οδό γιατί βρωμίζουνε τον χώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτά θέματα του Ρυμιστικού .. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι, είναι, το θέμα είναι εκεί μέσα. Είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πιστεύω ο κ.Κατσιγιάννης θα μας βοηθήσει στο να το 

καταλάβουμε γιατί διαπιστώνω και εγώ και πραγματικά και ο ίδιος δεν έχω 

καταλάβει την σαφή διαφορά ανάμεσα στο Ρυθμιστικό και στα Πολεοδομικά 

Σχέδια.  

 Κύριε Κατσιγιάννη, εχετε το λόγο. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα πω κάτι, γιατί 

προτιμώ να ακούσω τους υπολοίπους φίλους συναδέλφους που θέλουνε να 

μιλήσουν και μετά να τοποθετηθώ. Αλλωστε νομίζω ότι ξεκινάμε λίγο λάθος. 

Δηλαδή, στο ερώτημα που μου κάνετε αν η πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου 

του Αυλώνα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι είναι ένα θέμα και αυτό, αλλά .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: .. υπεισέρχεται ή όχι στα του Ρυθμιστικού Σχεδίου, θα 

έλεγα το εξής: εάν ονοματίσουμε περιοχές, παράδειγμα λέμε, περιοχές... ναι, 

είναι θέμα Γενικού Πολεοδομικού. Αν πάμε όμως σαν γενικη αρχή, ότι πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε κάποιες διαμορφωμένες καταστάσεις, τότε είναι θέμα 

Ρυθμιστικού Σχεδίου. Δηλαδή, θα μου επιτρέψετε μετά .. Κύριε Πρόεδρε, θα 

μου επιτρέψετε μετά να κάνω μια προσπάθεια να κωδικοποιήσω κάποιες 

γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν ή ήδη έχουν 

ενσωματωθεί, μπορεί να διαφέρουν λιγάκι στην ορολογία, στην γενική 

εισήγηση και κάποιες ειδικότερες κατευθύνσεις. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συνεχίζουμε. Ο κ.Λέκκας είναι εδώ; Θέλει το λόγο; Κύριε 

Λέκκα, θέλετε να τοποθετηθείτε;   

ΛΕΚΚΑΣ: Ολη η ιστορία είναι να διατυπωθεί σαφώς στο κείμενο του Ρ.Σ.Α. ότι 

οι χάρτες με τις διαφορές ζώνες που το συνοδεύουνε είναι απολύτως 

ενδεικτικοί. Αυτό που είπε ο κ.Κατσιγιάννης προχθές και στην ημερίδα τη δικιά 

σας. Είναι ενδεικτικοί και θα εξειδικευτούν με την οριοθέτηση των διαφόρων 

ζωνών μέσα από τα κατά τόπους Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών. 

Εκεί θα .. Δηλαδή στο χέρι μας είναι, η πατάτα η καυτή είναι στα χέρια μας. Δε 

θα μας πει το Ρυθμιστικό τι θα κάνουμε. Είναι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Αυτή είναι η άποψη μου. Θα μας πει και ο κ.Κατσιγιάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα.  

 Κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο. Παρακαλώ κ.Λίτσα. Κύριε Βλάχο, έχετε το 

λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ο επόμενος, εντάξει. Είμαι καλυμμένος. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε καλυφθεί.  

 Πηγαίνουμε στο κοινό λοιπόν.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γραφτήκατε. Θέλετε .. ; Ωραία. Εντάξει.   

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θέλω να πω ότι σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες γίνανε 

συγκεντρώσεις και με ειδικούς και με μηχανικούς κλπ. Καταλήξαμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πάνω από 5, πάνω από 5. Δεν ήθελες να έρθεις. Οπως δεν 

ήρθες και εδώ. Σε παρακαλώ, όπως δεν ήρθες και εδω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Λοιπόν.. Δεν κάνω καθόλου πλάκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, θα τα καταγγείλετε στη δευτερολογία σας. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μ' αυτά τα πράγματα.. Οπως και εδώ, όπως και εδώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, επί της ουσίας έχουμε κάτι τώρα; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Επί της ουσίας. Εχουμε να κάνουμε οτι σε κάθε περιοχή.. Τι 

θέλω να πω. Και το ξέρεις πολύ καλά κ.Κώστα. Λοιπόν, ότι το Ρυθμιστικό 

στηρίζεται πάνω στα Γ.Π.Σ. Γ.Π.Σ στον Κάλαμο δεν έχουμε. Δεν έχουμε Γ.Π.Σ. 

στον Κάλαμο. Οταν κάνουμε Γ.Π.Σ., τότε θα καθορίσουμε και τις χρήσεις και τι 

θέλουμε τελικά, αλλα ο Αυλώνας, ο Αυλώνας έχει κάθε, είναι διαφορετική 

περιοχή από τον υπόλοιπο Δήμο. Τι να κάνουμε; Εχει .. Γιατί. Γιατί έχει ήδη ένα 

Γενικό Πολεοδομικό, αυτο που έχει ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε σε καφενείο 

κύριοι συναδελφοι. Παρακαλώ κύριε, τώρα τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται 

να λέει ο κάθε συναδελφος είναι δικό του θέμα, όχι δικό σας. Επιτέλους. 

Ολοκληρώστε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Λίτσα, με παρεξηγήσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, τοποθετηθείτε, όχι διάλογο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Η τοποθέτηση μου, όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε τα Γενικά 

Πολεοδομικά της κάθε περιοχής, εκεί θα λύσουμε και το πρόβλημα των 

περιοχών μας. Το Ρυθμιστικό είναι ένα γενικόλογο κείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. Ευχαριστούμε. 

 Κύριε Παναγόπουλε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, έχει 

δοθεί ο λόγος στον κ.Παναγόπουλο.  
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ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε γιατί επιτελους θα ακουστεί και 

κάποιος από τους κοινωνικούς φορείς, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

να περάσουν όλα αυτά που προταθήκανε και θα ήθελα και τον κ.Δήμαρχο αυτά 

που λέμε στα προεκλογικά μπαλκόνια για να σεβόμαστε την Ομοσπονδία και 

τον λόγο της θα ήθελα να εφαρμόζεται και στην πράξη, γιατί αποπερατώθηκε 

σχεδόν η κουβέντα για το Ρυθμιστικό και δεν ενημερωθήκαμε .. μόνο την 

τελευταία μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα το Ρυθμιστικό που και 

πάλι δεν είχαμε προσκληθεί. Παρά ταύτα σπεύσαμε εμείς σαν Ομοσπονδία και 

για τον πρώην Δήμο Ωρωπίων τον οποίο εκπροσωπούμε σαν Ομοσπονδία με 

τους 44 Συλλόγους, γιατί δεν μπορούσαμε να επεκταθούμε στον ευρύτερο 

Δήμο Ωρωπού, δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα που εκεί έχει 

διαμορφωθεί. Καλέσαμε το τμήμα τεχνικών που δουλεύει εθελοντικά για το 

λογαριασμό της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, ακούσαμε αυτά που 

ειπώθηκαν στο Δήμο και καταθέσαμε εσπευσμένα προτάσεις στον Οργανισμό 

Αθήνας που απεικονίζουν τη σημερινή πραγματικότητα και ποιες λύσεις πρέπει 

να δοθούν, όλες οι παραλείψεις που είδαμε από το προσχέδιο αυτό που είναι 

εγκληματικό για την περιοχή μας. Ολοι οι οικισμοί είναι απ' έξω. Είναι δυνατόν 

πυκνοδομημένοι οικισμοί να είναι εκτός προοπτικής πολεοδόμησης;  

 Αυτό λοιπόν, αυτές τις προτάσεις θα τις δώσουμε και σε σας κ.Δήμαρχε 

μήπως κάτι απ' αυτά μπορεί να προστεθεί και να βοηθήσει στην παραπέρα 

προσπάθεια. Και όλως περιέργως, θα αναφερθώ με δύο λόγια στην 

καθυστέρηση του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Ωρωπίων, γιατί άκουσα προχθές 

στην ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον Ασωπό που απουσίαζε 

παντελώς ο Δήμος Ωρωπού και κακώς απουσίαζε επεσήμανα και στον Υπουργό 

και στην κα Καραβασίλη, γιατί είναι ο μόνος Δήμος που θίγεται γιατί εισπράττει 

όλη την ρύπανση των εργοστασίων της Βοιωτίας και δεν είναι δυνατόν να μην 

είχε προσκληθεί ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και παράγοντες της 

περιοχής για να εκφράσουν τη γνώμη τους σε μια ημερίδα που ήταν 
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αποφασιστικής σημασίας. Γιατί εκεί ειπώθηκε από το Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ και ο Αυλώνας θα γίνουν 

Οινόφυτα. Σε λίγο, σε πολύ λίγο διάστημα με αυτά που είπε. Ο δε άλλος του 

ΙΓΜΕ, ο υπεύθυνος του ΙΓΜΕ είπε το εξής περίεργο: ότι το εξασθενές χρώμιο 

κύριοι δεν προέρχεται από τα εργοστάσια, αλλά από τα πετρώματα. Εκεί 

γελάσανε όλοι, γιατί όλα τα Πανεπιστήμια έχουν πει ότι στην κοιλάδα, στην 

λεκάνη του Ασωπου δεν υπάρχουν τέτοια πετρώματα, όλα τα Πανεπιστήμια και 

τα έχουμε μέσα στο φάκελο η Ομοσπονδία. Πως εσύ κύριε του ΙΓΜΕ 

διαβεβαιώνεις ότι μόνο από τα πετρώματα προέρχεται το εξασθενές χρώμιο 

που το πίναμε επί 10ετίες και έχει θερίσει την περιοχή μας γιατί είναι άκρως 

τοξικό και καρκινογόνο; Εκεί έγινε μια μάχη. 10 λεπτά μου δώσανε να μιλήσω. 

Δεν είχα και περισσότερο χρόνο. Επεσήμανα όμως όλες τις παραλείψεις και όλα 

αυτά τα περίεργα που άκουσα.  

 Δε θέλω να σας κουράσω. Ειπώθηκαν πολλά εκεί, γι' αυτό πρέπει σε 

κάποια εκδήλωση να τα πούμε αυτά τα πράγματα γιατί μιλάνε ακόμα ακόμα να 

ποτίσουν από το Μόρνο τα χωράφια της Βοιωτίας, να δώσουν και στα 

εργοστάσια νερό λόγω εξασθενούς και στην περιοχή μας δε γίνεται κουβέντα 

πως θα έχεις καλλιεργήσιμη γη όταν ο Ασωπός, η ρύπανση του Ασωπού, 

μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, που αύριο το πρωί ίσως να μην έχουμε και το 

νεράκι αυτό που πίνουμε της Μαυροσουβάλας. Κουβέντα γι' αυτά. Ούτε στην 

ημερίδα, ούτε σήμερα στο σχέδιο, στις προτάσεις που θα δώσουμε. Για ποια 

καλλιεργήσιμη γη μιλάτε; Με τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα; Για όνομα 

του Θεού. Οταν ψάχνουμε από την Πέλλα για καρότα και από την Κύπρο για 

πατάτες; Οταν ο Ζαμπετάκης .. 

(χειροκρότημα) 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Οταν ο Ζαμπετάκης, ο βοηθός καθηγητού Πανεπιστημίου 

είπε, δυστυχώς και το κάνουμε όλη γαργάρα, ότι και στα τρόφιμα, στα 
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κηπευτικά έχει περάσει το εξασθενές, ενώ ο Οικονόμου το διέψευσε. Και τους 

λέω, βρέστε τα ρε παιδιά. Περνάει ή δεν περνάει στα φυτά; Να παίρνουμε ή να 

μην παίρνουμε πατάτες από τον Ωρωπό; Εκεί είχανε διάσταση απόψεων. 

Δυστυχώς μας έχουνε φέρει σε μεγάλα διλήμματα. Γι' αυτό πρέπει στον Ωρωπό 

να γίνει μια ημερίδα με όλους αυτούς τους καθηγητές, συγνώμη που ξέφυγα, 

αλλά είναι σοβαρό το θέμα, το έζησα προχθές και αυτό πρέπει να γίνει και με 

την πρωτοβουλία του Δήμου και με πρωτοβουλία των Συλλόγων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε κ.Παναγόπουλε; 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω κ.Πρόεδρε, τελειώνω. Δεν έχω άλλο να πω. 

Αυτο να προγραμματιστεί κ.Δήμαρχε. Εδώ να το βάλουμε στο τραπέζι με τους 

καθηγητές των Πανεπιστημίων, με όλους αυτούς που έχουν ασχοληθεί και ένα 

δεύτερο, κ.Δήμαρχε όταν αφορά Ρυθμιστικό και τέτοια θέματα θα πρέπει να 

καλούνται και οι μηχανικοί από την κάθε περιοχή που γνωρίζουν την 

πραγματικότητα στους τόπους τους και όχι ένας ο σεβαστός και φίλος 

κ.Κατσιγιάννης από μια άλλη περιοχή που ίσως να μη γνωρίζει όσα γνωρίζουν 

οι κατά τόπους μηχανικοί.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κ.Παναγόπουλε. 

 Κυρία Γιαμαρέλου, ελάτε στο έδρανο να μπορέσετε να μιλήσετε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Καλησπέρα σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σας. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Ακουσα με πολύ πολύ προσοχή τον κ.Δήμαρχο και όλους σας. 

Είδα ότι έχετε κάνει μελέτη, έχετε προσπαθήσει και έχετε κάποιες προτάσεις. 

Απ' όλους απ' όλους, εκτός από τον κ.Τσάκωνα, δεν ξέρετε από πότε ξεκίνησε 

ο Νόμος. Δεν είναι σημερινός, δεν είναι τωρινός και υπαρχει στο Υπουργείο, 

στο ΥΠΕΧΩΔΕ, χάρτης που δείχνει 3 μεγάλα πάρκα μέσα στην Ελλάδα. Το ένα 
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είναι στον Ολυμπο, το πάρκο του Ολύμπου, το δεύτερο ήταν το πάρκο της 

Μαυροσουβάλας και έχει την περιοχή από Αγ.Μερκούριο, το στρατόπεδο μέσα 

που λέτε και θέλετε να κάνετε ωραία πράγματα, αλλά φοβάμαι ότι δε θα σας 

αφήσουν, πηγαίνει η Μαυροσουβάλα στα παλιά ορυχεία με τρενάκι κλπ. και 

πήγαινε μετά Αμφιαράειο κλπ. Αυτό κυκλοφόρησε στις αρχες του '80- '82, ίσως 

και νωρίτερα. Ξεκίνησαν οι φωτιές, το '92 καίγεται όλη η περιοχή, Αυλώνας, 

Πάρνηθα, τα πάντα, πάνω στην Πάρνηθα υπάρχει περιοχή όπου από το '92 

μέχρι τώρα δεν έχει φυτρώσει ούτε ένα γρασίδι, ψεκασμένα ποιος ξέρει με τι 

φάρμακα, συνεχίστηκαν οι φωτιές, ερχόμαστε στο 2004, πληροφορούμεθα ότι 

ο Δάβρης ο Στέφανος υπέγραψε και φέρνει εδώ αυτο το Ρυθμιστικό και να 

γίνει ο Ωρωπός ένα μεγάλο περιβόλι. Αλλά από ποιους; Ο άνθρωπως, πήγα τον 

βρήκα, είπε ότι όχι, μου στείλαν απλά μια μελέτη και η μελέτη καταλήγει εδώ.  

 Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι 

προμελετημένο και προαποφασισμένο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρκούν 

μονάχα αυτά που λέμε εμείς εδώ ή οι προτάσεις που κουραστήκατε κ.Δήμαρχε 

για να γράψετε, σίγουρα. Εδώ χρειάζεται κάτι καλύτερο. Κατ' αρχάς δεν 

υπήρχε ενημέρωση από το κοινό, καμία, το κοινό δε γνωρίζει τιποτα και υπ' 

όψη ότι εδώ δεν υπαρχουν μεγάλες περιουσίες. Είναι πολύ λίγα τα άτομα που 

έχουν πάνω από 20 στρέμματα. Ολοι έχουν μικρές περιουσίες, τις οποίες δεν 

περιφρονούμε, διότι και το οικοπεδάκι που έχει ο Αθηναίος που λέμε ή κάποιος 

που είχε ένα κτήμα, κράτησε 1 στρ., 2, για τα παιδιά του και το πούλησε για 

οποιδήποτε λόγο, δεν τον κατηγορούμε για τιποτα, ακόμα και αυτό το 

οικοπεδάκι είναι αγορασμένο με αίμα. Πως θα έρθει ο άλλος να το παρει να το 

δεσμεύσει; Διότι θα έρθει κάποια στιγμή το κεφάλαιο και θα σκουπίσει τα 

πάντα, όλες τις μικρές ιδιοκτησίες οι οποίες πλέον δε θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν. Δε θα μπορεί να χτίσει αλλά δε θα μπορεί και να καλλιεργήσει, 

διότι για να καλλιεργήσεις χρειάζονται προϋποθέσεις, χρειάζεται κατ' αρχάς 

νερό, χρειάζεται ρεύμα, χρειάζονται κεφάλαια, χρειάζονται γνώσεις, χρειάζεται 
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χρόνος, χρειάζεται πείρα. Αυτα ποιος τα έχει εδώ; Πόσοι είναι οι αγρότες της 

περιοχής μας; Σας πληροφορώ ότι είναι ελάχιστοι, όπως και αγροτική γη που 

υπάρχει εδώ είναι ελάχιστη.  

 Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πιο πλατιά ενημέρωση στον 

κόσμο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε ό,τι προτείνετε εσείς, 

εγώ δεν έχω να προτείνω κάτι περισσότερο απ' ότι προτείνατε εσείς. Εγώ 

ήθελα απλά να ενημερώσω ότι αυτό το Σχέδιο είναι παλαιό, δεν είναι τωρινό. 

Είναι ίσως και πριν από το '80. Αυτά. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Γιαμαρέλου.  

 Ο κ.Γιαννακάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Γεια σας. Ο Δήμαρχος είπε για συνεννόηση. Ο κ.Δήμαρχος 

μίλησε για συνεννόηση. Είναι το αυτονόητο. Χωρίς συνεννόηση και συνεργασία 

δε γίνεται τίποτα. Εγώ θα αναφερθώ στην ποιότητα ζωής και ζητάμε από το 

Δήμαρχο συνεργασία, συνεννόηση, σαν Περιβαλλοντικός Σύλλογος στο θέμα 

της ποιότητας ζωής καθαρά. Και θέλω να κάνω μια διόρθωση που είπε κάποιος 

προηγουμένως ότι το Υπουργείο μας είπε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι 

μιλάει για πότισμα των αγροτών από την Υλίκη και μας είπε μάλιστα η κα 

Καραβασίλη επί λέξη, πιεστε και εσείς να έρθει νερό από την υλίκη να ποτίζουν 

οι αγρότες, να σφραγίσουμε τις γεωτρήσεις ώστε να προστατέψουμε τα 

αγροτικά προϊόντα, διότι οι αγρότες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Μετά πρέπει να 

ξεκαθαρίσει το θέμα του ορίου στο εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για 0. Στην Καλιφόρνια 27 Ιουλίου 

πάρθηκε απόφαση για 0,2 μικρογραμμάρια ανά λίτρο νερού εξασθενές χρώμιο, 

μετά από πλατιές συζητήσεις και στην Ελλάδα έγινε συζήτηση το Γενάρη, η 

Ελλάδα τίποτα και η περιοχή μας νομίζω ότι είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, 

να μην πω η πρώτη, που πρέπει να πρωτοστατήσει στον αγώνα γιατί η 

ποιότητα ζωής δεν πάει άλλο. Είναι για μένα το κυρίαρχο στην περιοχή μας.  
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 Και τώρα θα μπω και σε ένα άλλο μικρό που είναι στην ποιότητα ζωής 

και αυτό. Μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει, αλλά οι περισσότεροι, εγώ 

πιστεύω όλοι εδώ πέρα το καταλαβαίνουνε, είναι το θέμα του υγροβιότοπου, 

κύριε Δήμαρχε του υγροβιότοπου που είναι κοντά στο σπίτι σας, στον 

Αγ.Κωνσταντίνο και τώρα που ψηφίστηκε, τώρα που ψηφίστηκε στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των ομβρίων υδάτων, στην περιοχή 

Αγ.Κωνσταντίνου, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το θέμα της 

λιμνοθάλασσας στον υγροβιότοπο, γιατί είναι από τους λίγους του 

υγροβιότοπου στην Αττική που απέμειναν και είναι χρήσιμος για την ποιότητα 

ζωής κ.Δήμαρχε. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα γιατί υπαρχει διχογνωμία στην 

περιοχή επειδή και εγώ εκεί ζω, μεταξύ των κατοίκων υπαρχουν δύο γνώμες. Η 

μια γνώμη λέει ότι τα υπόγεια και ό,τι άλλο πρόβλημα έχουνε πλημμυρίζουνε 

από τη λίμνη και θέλουνε η λίμνη να στεγνώνει το καλοκαίρι, υπαρχει βέβαια 

και η άλλη άποψη που έχει επιστημονική βάση, απ' ότι ξέρω, και πρέπει 

επιτέλους να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαννακάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ο κ.Γιαννακάκης είπε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τώρα κα Γιαμαρέλου. Σας παρακαλώ. Είναι τόσοι συμπολίτες 

να μιλήσουν. Το Σώμα είναι κουρασμένο. Οχι σας παρακαλώ τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Γιαμαρέλου, καθίστε, μιλήσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τώρα. Αν υπάρξει χρόνος θα μιλήσετε, εντάξει θα την 

κάνετε τη .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Γιατί κ.Δήμαρχε δεν υπάρχουνε εν ενεργεία βουλευτές εδώ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν ενεργεία; 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Γιατί; Μόνο ο κ.Κατσιγιάννης ο οποίος είναι τέως αυτήν τη 

στιγμή. Γιατί δεν υπαρχουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήρθε ως βουλευτής ο κ.Κατσιγιάννης, ως μηχανικός ήρθε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Ηρθε σαν φίλος, το κατάλαβα, σαν φίλος. Γιατί δεν υπάρχουνε 

εν ενεργεία βουλευτές; Γιατί δεν υπαρχει ενημερωση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κα Γιαμαρέλου. Παρακαλώ, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ.Γιαννακάκης έθιξε δύο πολύ μεγάλα θέματα από μια 

διαφορετική άποψη, απαντώντας σε ένα πολύ σοβαρό θέμα του Δήμου μας και 

όχι μόνο, το θέμα της άρδευσης της γεωργίας. Ελέχθη εδω ότι δεν μπορούμε 

πλέον να καλλιεργήσουμε τίποτε στον ευρύτερο Δήμο του Ωρωπού. Είναι 

πιθανόν. Είναι πιθανόν να αποδειχθεί στην πορεία ότι λόγω μόλυνσης δεν 

μπορούμε να καλλιεργήσουμε τίποτε. Μέχρι που να αποδειχθεί, θα πρέπει να 

παραδώσουμε τα όπλα και να απαγορεύσουμε στους γεωργούς μας να 

συνεχίζουν να καλλιεργούν μέσα σε μια κοινωνία των 300 ευρώ, των 400 ευρώ 

που ο καθένας μας προσπαθεί να βρει κάτι επιπλέον για να μπορέσει να 

επιβιώσει και μόνον; Θα απαγορεύσουμε τη γεωργία εμείς τώρα χωρίς σοβαρές 

αποδείξεις; Δεν μπορούμε να το κάνουμε άμεσα. Ομως χθες συζητούσα, γι' 

αυτό έθεσα το θέμα και τώρα να το θίξω, ότι η Υλίκη και ο Μόρνος μπορούνε 

εύκολα να αρδεύσουν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μπορούν σχετικά 

εύκολα, μου το έλεγε υψηλότατος και ο πιο υπεύθυνος ίσως παράγοντας της 

ΕΥΔΑΠ. Στην πορεία ο Μόρνος μεταφέρει, έχει 1 δις κυβικά λέω ένα διάστημα 

και χρειάζεται 300 εκατ. Τα υπόλοιπα είναι άχρηστα στην πορεία που έρχονται 

στην Υλίκη. Το νερό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην ΕΥΔΑΠ σου λέω, υψηλός παράγοντας, ότι το νερό .. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, πελάτες ψάχνει. Καλά λέει. Αυτό το νερό θα το 

πληρώνουμε, ενώ των γεωτρήσεων δεν το πληρώνουμε.              

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συζητάμε τώρα τη δυνατότητα κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε με, μεταφέρω μια άποψη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρητικά συζητάμε τι θα μπορούσε να γίνει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Μεταφέρω μια άποψη ενός ανθρώπου που εάν μολυνθεί η 

ευρύτερη περιοχή από Λαμία και κάτω, από Θήβα μέχρι εδώ, θα 

καταστραφούνε οικογένειες, θα μείνουνε στο δρόμο, θα πεινάσουνε χιλιάδες 

κόσμος και δεν θα .. Τέλος πάντων, να μην μπλέξουμε τώρα σε μεγάλη 

κουβέντα. Απλά σας λέω το εξής, ότι θεωρούνε ότι πάει πολύ νερό χαμένο από 

τον Μόρνο και από την Υλίκη με το οποίον μπορεί να αρδεύσουν τεράστιες 

περιοχές σε κόστος, σε κόστος μικρότερο από το κόστος άντλησης των 

ιδιωτικών γεωτρήσεων. Αυτό υποστηρίζει χθες επιτελείο της ΕΥΔΑΠ σε 

υψηλότατο επίπεδο. Επομένως, δεν παραδινόμαστε, δεν παραδίδουμε τη γη 

μας τελείως αμμαχητί και τον κόσμο αυτόν να πεινάει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας επανέλθουμε στο Ρυθμιστικό. Ας επανέλθουμε κύριοι 

συνάδελφοι πιστεύω στο Ρυθμιστικό.  

 Από τους συμπολίτες μας είναι ο κ.Δημητρίου να μιλήσει.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Καλησπέρα σας. Από τον Αυλώνα, από τον Αυλώνα που έκανε 

δύο γενικές συνελεύσεις, το πλέον δημοκρατικό μέσο για λήψη αποφάσεων, με 

μεγάλη συμμετοχή σε κόσμο και δύο Τοπικά Συμβούλια. Δυστυχώς για τη 

διαδικασία έχω να πω το εξής: πέρα από το ότι αργήσατε και το φέρατε 31 

Ιανουαρίου το θέμα, την ημέρα που έληγαν οι προθεσμίες για τις προτάσεις και 

αναβλήθηκε λόγω παρεμβασεων, αυτούς που τους αποκαλέσατε καφενείο εδώ 

μέσα, αυτοί φέρανε την ανατροπή και την .. παράταση του χρόνου. Κανονικά 

.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε στην ουσία κ.Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Οχι, να τα θυμόμαστε. Κανονικά στις επιτροπές φωνάζουνε 

τους κοινωνικούς φορείς. Αν δεν το ξερετε, σας το ξαναλέω. Κανονικά στις 

επιτροπές δεν πάνε οι αρχηγοί κομμάτων, φωνάζουν τους κοινωνικούς φορείς 

και τους λένε τις απόψεις τους. Πως περιμένετε εδώ απόψε να εκφραστούν οι 

κοινωνικοί φορείς σε τόσο λίγο χρόνο. Αλήθεια πιστεύετε ότι θα ενημερωθείτε 

απόψε για τα προβλήματα του τόπου σ' αυτόν το χρόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητριου ξαναμιλήσατε. Τις προτάσεις σας θέλουμε.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Σας πειράζουνε κύριε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε να κάνετε ιστορία και κουβέντα για την κουβέντα.. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Το ακροατήριο ακούει σιωπηλά. Διακόπτετε. Οχι, δεν είναι  για 

την κουβέντα. Λέμε ότι ο χρόνος για τους κοινωνικούς φορείς που έπρεπε να 

σας πληροφορήσουνε ήταν μηδαμινός στις προτάσεις και για να συντάξετε την 

πρόταση σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε τη δυνατότητα να πείτε τις απόψεις σας. Κάντε το. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ε, το λέω. Με συγχωρείτε. Θέλετε να με διακόψετε πέντε 

φορές; Διακόψτε δεκαπέντε. Λοιπόν, πάμε για τους χάρτες, πάμε κατ' αρχήν 

στους χάρτες. Οπως είπε ο κ.Αρμυριώτης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του 

υπάρχουν χαρτες. Υπάρχει χάρτης 1 : 100.000. Υπάρχει χάρτης που λέει το 

παραμικρό ρέμα, υπάρχει χάρτης που δεν έχουμε αναλύσει και λέει την 

παραμικρή λεπτομέρεια. Ασχετα αν σας το δώσανε σε σμίκρυνση. Υπάρχει 

χάρτης. Τότε να ψηφίσουμε να καταργηθεί ο χάρτης αυτός, αν λέμε ότι είναι 

μερικώς ο χάρτης. Είναι απόλυτος ο χάρτης κύριοι. Είναι ο χάρτης που δείχνει 

που είναι οι οικιστικοί υποδοχείς και το λέει οικιστικοί υποδοχείς, είναι χάρτης 

που λέει, που είναι η γεωργική γη, τα λέει όλα. Που είναι η ζώνη προστασίας 

Πάρνηθος, με το παραμικρό μέτρο. Σας το λέω εγώ. Απλώς μέσα στη μεγάλη 
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κοροϊδία του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας είναι ότι μας έχουν περάσει για 

αγραμμάτους και μας στείλανε ένα χαρτη σε κλίμακα 1 : 100.000.  

 Εγώ στη θέση σας το πρώτο που θα αντιδρούσα θα ήταν αυτό. Γιατί. 

Φτάνουμε στο δεύτερο σημείο, το βασικότερο, της υπόθεσης απόψε. Το 

ερώτημα είναι που τέθηκε και στο Τοπικό Συμβούλιο του Αυλώνα, παρουσία 

και των μηχανικών Δοξιάδη, μηχανικός είμαι και εγώ, παρένθεση, τι υπερτερεί; 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο ή το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο; Σαφώς και υπερτερεί το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο και σαφώς αφού το Ρυθμιστικό Σχέδιο μας έχει δώσει και 

χάρτες, όπου με χρώματα μας λέει το τι θα πάει που, εκεί θα πάνε και τα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Αυτό είναι η αρχή, είναι το αξίωμα. Μην 

κουβεντιάζουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή τι λέμε; Στο χάρτη του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου θα πάρουμε το μωβ χρώμα από εδώ, θα το παμε εκεί 

και θα αρχίσουμε να παίζουμε; Τότε γιατί μας το δώσανε; Και αν δε μας 

δώσανε τα χρώματα, μας είπανε πόσες εκτάσεις θα έχουμε για οικιστική 

ανάπτυξη; Ερώτηση απλή, γιατί παίζουμε εδώ μέσα. Δε δεχόμαστε το χάρτη 

αλλά δε δεχόμαστε ότι παίζουνε και δε μας λένε πόσες ακριβώς εκτάσεις στον 

Αυλώνα σας λέω εγώ, θα δοθεί για οικιστική ανάπτυξη, πόσο θα δοθεί για 

γεωργική γη, πόσο θα δοθεί για αποθήκες, για εμπορικά κέντρα. Και όμως 

κύριοι. Δεν τα λένε αυτά σε αριθμητικά νούμερα, δεν τα λένε σαν ποσοστό της 

γης του κάθε μέρους, απλώς γιατί; Γιατί τα έχουν περιγράψει στον χαρτη τους.  

 Και στο κάτω κάτω μια απλή σκέψη για όλους μας. Γιατί βρισκόμαστε 

εδώ απόψε όλοι και φωνάζουμε και μαλώνουμε εφόσον θα έρθουν τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια να ρυθμίσουν τα θέματα στις περιοχές μας; Αν ήταν έτσι 

θα φεύγαμε και θα ερχόμασταν εδώ για τα Γενικά Πολεοδομικά. Πηγαίναμε, 

κάναμε τα Γενικά Πολεοδομικά και  τελειώνουμε. Εδώ ήρθαμε για να 

καθορίσουμε χρήσεις γης στην περιοχή μας. Για να προτείνουμε και να 

προασπίσουμε τις χρήσεις γης στην περιοχή μας, να προασπίσουμε έναντι του 
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Οργανισμού Αθήνας που είναι εχθρός του τόπου μας. Και εδώ υπαρχει ένα 

άλλο θέμα για τον κ.Κιούση. Γιατί δεν αντιδράσαμε στο Παρνηθαϊκό. Γιατί ο 

κόσμος δεν είναι χιλιάδες εδώ απ' έξω να φωνάζουνε. Γιατί ο κόσμος δυστυχώς 

πρώτον δεν πιστεύει το τόσο κακό που θα γίνει. Οταν υπαρχει ένα πολύ 

μεγάλο κακό που έρχεται στον καθένα μας, το θεωρούμε αδιανόητο. Ενας 

θάνατος, κάτι, λέμε, δεν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύουμε. Ετσι και τώρα ο 

κόσμος δεν πιστεύει ότι αύριο τα χωράφια του θα είναι γεωργική γη, ότι αύριο 

θα είναι άχρηστα. Δεν το πιστεύει κανένας αυτό σήμερα. Εσείς οφείλατε να 

τους ενημερώσετε. Δυστυχως όμως στην τελευταία, στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκε γνώμη ανθρώπου που λείπει απόψε που είπε 

χαρακτηριστικά, αυτά τα θέματα δεν είναι να απλώνονται, αυτά τα θέματα δεν 

είναι να τα παρουνε τα Τοπικά Συμβούλια, αυτά τα θέματα είναι να παρουμε 

απόφαση μόνοι μας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι απόψε.  

 Αυτές είναι οι διαδικασίες σας κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Λυπούμαι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ο κ.Ηλιάσκος. Είναι γραμμένα, είναι γραμμένα στα πρακτικά. 

Λυπάμαι ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα, κ.Λέκκα, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Δημητρίου. 

Ολοκληρώστε κ.Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Πέτσα είχα, έχω και θα έχω και δε θα μου την κρίνει κανένας 

άλλος. Τα πρακτικά είναι για την πετσα του κ.Λέκκα. Λοιπόν, η πρόταση και η 

πράξη σας στο κάτω κάτω το απέδειξε, ότι δεν ενημερώσατε τα Τοπικά 

Συμβούλια, δεν προκαλέσατε τοπικούς φορείς, δεν κάνατε τίποτα. Σας 

πειράζουνε αυτά που λέω. Λυπάμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημητρίου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Διακόπτετε. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ.Μπαλόκας. Ο κ.Μπαλόκας. 

ΜΠΑΛΟΚΑΣ: Καλησπέρα. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάστηκαν, διαβάστηκε. Η απόφαση του Τοπικού δε 

διαβάστηκε; Ολόκληρες; Καθίστε κ.Δημητρίου, καθίστε.  

ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λίγο το κοινό. Τι; Θα μας φοβίζουνε εδώ μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Βλάχο, παρακαλώ. Μη δίνουμε διαστάσεις τώρα σε 

κάποιες εκρήξεις συμπολιτών. Ολα είναι .. και τα νεύρα είναι τεντωμένα όλων. 

Συμπολιτών είπα. Συμπολιτών. Ηρεμήστε κ.Δημητρίου. Σας δόθηκε η 

δυνατότητα σε δύο Συμβούλια.  

 Κύριε Μπαλόκα. 

ΜΠΑΛΟΚΑΣ: Καλησπέρα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το Ρυθμιστικό. Πρέπει 

αν αποφορτίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα και να μάθουμε να μιλαμε μεταξύ μας. 

Να ανταλάσσουμε προτάσεις, γιατί προτάσεις μας ζητάνε. Ουσιαστικά είμαστε 

έξω από το χορό. Αλλοι αποφασίζουνε για μας και τελικά άλλοι θα σχεδιάσουνε 

για μας χωρίς εμάς. Πρέπει να το έχω τόσο κοντά; Πολλές φορές εδώ σ' αυτή 

την αίθουσα άκουσα να κρίνουμε τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή στο 

συγκεκριμενο θέμα αν τις καταλογίσουμε ένα βάρος, ένα είναι, που δεν 

ξεκίνησε τις διαδικασίες από το καλοκαίρι, γιατί σε ένα τόσο πολύ μεγάλο και 

σημαντικό θέμα για την περιοχή θα έπρεπε να είχανε γίνει αλλεπάλληλες 

ανοιχτές συγκεντρώσεις με τεχνοκράτες από το Δήμο, για να μπορεί να 

ενημερωθεί ο κόσμος, να φέρει τις προτάσεις, να ωριμάσουνε και να γίνουν με 

τη σειρά μας στο Ρυθμιστικό, στον Οργανισμό Αθήνας. Χρόνια τώρα ο 

κ.Κατσιγιάννης είναι εδω στην περιοχή, ακούει διάφορα πράγματα, πιστεύω ότι 

κάποια στιγμή τα είχε βαρεθεί και όλα αυτά, γιατί έχουν καταντήσει να είναι και 

τετριμμένα.  
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 Τι θέλουμε; Τέσσερα βασικά πράγματα. Σχέδιο, να περιορίσουμε την 

άναρχη δόμηση και τελικά να δούμε την ταυτότητα μας ως περιοχή σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας που μπορούμε να αναπτύξουμε. Αυτό δε γίνεται και 

δε γίνεται χρόνια τώρα. Και δε γίνεται γιατί. Γιατί κάποιοι ακούω σε όλες τις 

συγκεντρώσεις που μπόρεσα να πάω, στον Αυλώνα δεν μπόρεσα να πάω, ένα 

κομμμάτι της αλήθειας. Την οικονομική αλήθεια που ουσιαστικά συνοδεύουν 

αυτές τις προτάσεις τις τεχνικές δεν τις έχω ακούσει ποτέ. Δεν έχω ακούσει ας 

πούμε για παράδειγμα ότι αν τελικά έστω και γίνει αγροτική η περιοχή, γίνει ο 

χάρτης πράσινος, σε όλη αυτή την ιστορία, τι όφελος θα έχει η περιοχή; Θα 

βγάλουμε προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Πολύ καλά. Λαχανάκια Ωρωπού για 

παράδειγμα. Αυτά τα λαχανάκια Ωρωπού από την έκταση που θα βγαίνουνε θα 

είναι ανταγωνιστικά στις Ευρωπαϊκές ή στις Ελληνικές αγορές, όταν αυτήν τη 

στιγμή η ανταγωνιστικότητα  έχει φτάσει σε σημεία ώστε οι τρίτες χώρες να 

είναι οι πλέον πρόσφορες για να εισάγουμε τέτοια προϊόντα; Αν πούμε ότι 

αύριο η περιοχή βιομηχανοποιείται έστω, ποια περιοχή θα βιομηχανοποιηθεί; 

Θα βιομηχανοποιηθεί η δική μας περιοχή που ουσιαστικά περιβαλλοντολογικά 

θα μας απορρίψει, θα μας αποτρέψει, θα μας διώξει από την περιοχή και θα 

έρθουν να την καταλάβουν κάποιοι άλλοι για να νέμονται οικονομικά 

συμφέροντα.  

 Η μόνη μας λοιπόν διέξοδος είναι ο τουρισμός και η ήπια δόμηση, αν το 

καταλαβαίνω σωστά. Η ήπια δόμηση. Και η οργάνωση της άναρχης δόμησης 

που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Για να γίνουνε λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει ο 

Οργανισμός Αθήνας και οι τεχνοκράτες που φτιάχνουν αυτό τον Οργανισμό 

εκεί πέρα, να έρθουνε και να δούνε λίγο την περιοχή, να περάσουν έστω από 

την περιοχή, να τη δούνε, να την αναγνωρίσουνε, να δούνε τι ακριβώς 

συμβαίνει στην περιοχή και να έχουν και μια εικόνα. Εικόνα μέχρι τώρα απ' όσο 

ξέρω στα χρόνια που υπαρχουμε εδώ και ζούμε, δεν υπαρχει. Κανένας από .. 

Αμα ρωτήσετε τον κ.Πολύζο ποια είναι η παραλία του Ωρωπού, πιστεύω αν την 
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έχει δει, θα την έχει δει μόνο σε φωτογραφία. Δεν έχει καν περάσει από εδώ να 

δει ποιος είναι ο Αυλώνας, ποια είναι τα προβλήματα του, ποιος είναι ο 

Κάλαμος, ποια είναι η Μαλακάσα, ποια είναι οι Αφίδνες, ποιος είναι ο Βαρνάβας, 

δεν το ξέρει καν. Ερχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να σχεδιάσουνε και 

να πούνε τι; Οτι το πράσινο αναλογικά που λείπει από την Αττική γιατί 

τσιμεντοποιήσανε, έτσι όπως τσιμεντοποιήσανε τις υπόλοιπες περιοχές και 

βάζω μέσα σ' αυτές και το αεροδρόμιο των Σπάτων, έρχονται να το 

πληρώσουμε ως περιβαλλοντολογικό ισοζυγιο εμείς. Ε, αυτό νομίζω ότι δεν 

πρέπει να το επιτρέψουμε.  

 Επίσης, τελειώνοντας, θα βγούνε κάποιες προτάσεις, άλλοι θα πουν ότι 

θέλουμε 10% τσιμέντο, άλλοι θα πούνε ότι θέλουμε 10% πράσινο, έτσι; Ολες 

αυτές οι προτάσεις ουσιαστικά θα κωδικοποιηθούν  και θα βγούνε κάποιες 

συνιστώσες για να μπορεί να προχωρήσει το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Ομως το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο εδώ πέρα μέσα λέει ότι θα είναι ο κανόνας για να μπορεί να 

προχωρήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σε οποιαδήποτε περιοχή. Και εγώ 

λέω λοιπόν, έστω με ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό που έχουμε για τα 

στενά όρια του Ωρωπού, για τα στενά όρια του Αυλώνα, για τα στενά όρια του 

Καλάμου, ήδη έχουμε αποκλείσει περιοχές σε πράσινο τεράστιες, τεράστιες και 

επειδή αλλάζουν και κάποιοι κανονισμοι και κάποια παράθυρα που τα λέγαμε 

κάποτε και κλείνουν αυτά τα παράθυρα, ήδη από αυτά τα ήδη Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η δόμηση. Αρα ο 

κ.Πολύζος τι μας λέει. Μας λέει ότι είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε το θέλετε, είτε 

δεν το θέλετε, είτε με το καλό, είτε με το κακό, όλη η περιοχή θα είναι 

πράσινη. Ε αυτό λοιπόν εμείς δεν το θέλουμε κύριοι. Κλείνοντας, με την 

εμπειρία..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Μπαλόκα. 
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ΜΠΑΛΟΚΑΣ: Ναι κ.Πρόεδρε καταλαβαίνω. Με την εμπειρία που έχω 

αποκτήσει, αυτή τη λίγη εμπειρία σαν Δημοτικός Σύμβουλος στα 4 χρόνια, θα 

ήθελα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο σ' αυτό το θέμα να είναι συναινετικό. Ας 

πέσουνε οι τόνοι, βλέπω τον κόσμο και την οργή του γιατί η υπομονή των 

χρόνων πλέον έγινε οργή και η οργή αυτή δεν μαζεύεται. Πρέπει να 

πρυτανεύσει η λογική, να πέσουνε οι τόνοι λοιπόν και να βγούνε προτάσεις 

τέτοιες και γρήγορα, ώστε να μπορούνε τουλάχιστον να καλύπτουν το κοινό 

αίσθημα.  

 Αυτά και ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Μπαλόκα. Ηθελα να μου επιτρέψει το Σώμα για 

τη φιλοσοφία και μόνο που βάλατε της τουριστικής περιοχής να διαβάσω ξανά 

τρεις προτάσεις της επιτροπής, μόνο και μόνο έτσι να γίνουν κτήμα των 

συναδέλφων. Είναι στην τελευταία παράγραφο που λέει, παρόλη τη μεγάλη 

οικονομική κρίση η επένδυση σε γη και οικοδομή στην περιοχή του Ωρωπού 

δεν εχει πάρει τέλος. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι επειδή η περιοχή 

μας διαθέτει ένα ωραίο φυσικό τοπίο και θάλασσα, ένα τεράστιο παραλιακό 

μέτωπο, υπαρχει ακόμη τουριστική ανάπτυξη και έντονη αναζήτηση για 

δημιουργία τόσο εξοχικής β' κατοικίας, όσο και α' κατοικίας σαν εκτόνωση της 

αστικοποίησης του κέντρου. Και οι δύο πρώτες προτάσεις που συνεπώς 

ζητάμε, να μην καταργηθούν οι παρεκκλήσεις στις Εκτός Σχεδίου περιοχές 

μέχρις ώτου ολοκληρωθεί και εγκριθεί ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, δηλαδή να 

γινουν τα Σχέδια Πόλης και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μέσω 

παραθεριστικής κατοικίας και τουρισμού. Και δεύτερον, να δοθεί δυνατότητα 

οριοθέτησης μεγαλύτερων από τις προβλεπόμενες ζώνες α' και β' κατοικίας 

μέσα στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, να μπορούν να ενταχθούν ανάλογα σε 

πυρήνες α' κατοικίας ή παραθεριστικής κατοικίας όλες οι δομημένες περιοχές 

οικισμοι αυθαιρέτων, τη στιγμή που έχει δοθεί ήδη η δυνατότητα εξαίρεσης 
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από την κατεδάφιση και η διατήρηση τους για 30 χρόνια μέσω του Νόμου 

4014/2011.  

 Το λόγο έχει ένας εκπρόσωπος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έχει 

ζητήσει το λόγο, ο κ.Ντάνος. 

ΝΤΑΝΟΣ: Ο μόνος λόγος που ζήτησα να μιλήσω .. Ο μόνος λόγος που ζήτησα 

να μιλήσω είναι γιατί έχω παρακολουθήσει Δημοτικά Συμβούλια με το ίδιο θέμα 

6 διαφορετικών Δήμων. Τρία θεματάκια μόνο. Πιστεύω με ό,τι άκουσα σε 6 

Δημοτικά Συμβούλια και ίσως είναι βαρύ αυτό που θα πω αλλά αυτή την εικόνα 

έχω εγώ, ότι ο κ.Πολύζος ήταν και είναι σε διατεταγμενη υπηρεσία. Του όρισαν 

τι θα κανει και αυτό έκανε. Σ' αυτά λοιπόν που είδα εγώ, πρώτον δεν άκουσα 

τίποτα για την άρνηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου να εγκρίνει νέες οικιστικές 

ζώνες, δεν άκουσα από κανέναν να λέει ότι ίσως να μην το έχουμε μελετήσει 

τόσο καλά όλοι αυτό το οποίο θεωρούμε ντεφάκτο άρνηση, γιατί δε θέλουν ο 

ένας Δήμος να ακολουθεί τον άλλον ή μια μικρή γειτονιά να έπεται της άλλης, 

δηλαδη δε θέλουν από εδώ μέχρι την Κορινθο ή από εδώ μέχρι τη Λαμία να 

είναι το ένα σπίτι πλάι στο άλλο. Θέλουν σαφέστατα διαχωριστικές γραμμές. 

Εδώ είναι γη, εδώ είναι σπίτι. Θέλουν να υπάρχει σαφής λοιπόν διαχωρισμός 

ώστε όταν πραγματοποιηθεί ο τελικός σχεδιασμός που υπαρχει πίσω απ' αυτές 

τις γραμμές, για τη δημιουργία εμπορικών κέντρων, αποθηκών, άλλων 

μεγάλων μονάδων που εμείς ως απλοί ιδιώτες δε θα μπορούμε να κάνουμε. 

Ετσι θα παραδώσουμε τη γη μας στους άγνωστους αύριο που θα την πάρουνε 

πραγματικά για ένα κομμάτι ψωμί. Γι' αυτό και είναι επιμελώς αόριστο το 

Σχέδιο σε ότι αφορά τα θετικά και σαφέστατο σε ότι αφορά τις αρνήσεις.  

 Δεύτερον, θα πρέπει να προσέξουμε, αν και μίλησα με κάποιους 

Συμβούλους και το είχανε δει, την σιδηροδρομική σύνδεση Αυλώνα - Θήβας - 

Ελευσίνας όπου ναι μεν θα κουβαλάει εμπορικά κιβώτια κατ' αρχάς μέχρι το 

νέο λιμάνι της Ελευσίνας που θα πάει στην παλιά ΠΥΡΚΑΛ, αλλά στη συνέχεια 
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και αυτό το έμαθα προχθές στην Ελευσίνα, έχουν ορίσει το λιμάνι αυτό ότι θα 

κουβαλάει και ειδικά βλαβερά απόβλητα. Από που θα ξεκινάνε και που θα 

έρχονται δεν το γνωρίζω, ξέρουμε όμως πως θα καταλήγουνε στην Ελευσίνα. 

Και τρίτο και τελευταίο, έχουμε σκεφτεί ότι αυτό το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

φτιάχτηκε περσι με τα οικονομικά δεδομένα του '9 για να υλοποιηθεί με 

εντελώς διαφορετικες οικονομικές συνθήκες αργότερα; Μήπως λοιπόν λέω θα 

ήταν προτιμότερο να απαιτήσετε ως μπλοκ κ.Δήμαρχε των 3 γειτονικών Δήμων 

Διόνυσου, Μαραθώνα και Ωρωπού αλλά και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ 

αναπροσαρμογή των οικονομοτεχνικών δεδομένων του Σχεδίου ώστε να πάμε 

στα αυριανά δεδομένα που θα έχουμε μπροστά μας; Ετσι μήπως θα 

κερδίσουμε έξτρα χρόνο για μια πραγματική μελετη και νέες ουσιαστικές θέσεις 

πάνω σε αυτό;                                

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ντάνο.  

 Το λόγο έχει ο κ.Παναγόπουλος, ο νεότερος. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπροσοπώντας την Ενωση Συλλόγων Ωρωπού και με 

δεδομένο ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθεσει προτάσεις στον Οργανισμό, 

τόσο για το Γ.Π.Σ. όσο και για το Ρυθμιστικο της Αθήνας Αττικής, στην ομιλία 

αυτή θα επικεντρωθώ σε δύο μόνο θέματα, στην προστασία των οικισμών της 

κοιλάδας των Ωρωπωχωρίων και του Συκαμίνου για την οποία εκκρεμεί η 

μελετη της β' φάσης του Γ.Π.Σ. και για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου το 

θεμα της χωροθέτησης των επιχειρηματικων πάρκων με το νέο Νόμο 3932/11. 

Εισαγωγικά αναφέρω ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας - Αττικής με τη 

σύσταση του με το Νόμο 1515/85 είχε θέσει ως στόχο του τη χωροταξική 

δομή και οργάνωση σε επίπεδο περιφέρειας, τη χωροταξική διάρθρωση των 

τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφοράς, στην πολιτική γη και 

κατοικίας και στη λήψη μέτρων και περιορισμών για την προστασία του 
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Περιβάλλοντος. Εκτός από τους γενικούς αυτους στόχους όμως ειδικότερα στο 

πρόγραμμα του έθεσε ως προτεραιότητα την ανασυγκρότηση της Αθήνας και 

της γεωργικής γης, δασών και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος. Δηλαδή 

αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούργια, προβλέπονταν από το Νομο 115/85. 

Εκεί θέλω να καταλήξω.  Και ειδικότερα είχε θεσει ως δράσεις τις εξής: ο 

προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης με εφαρμογή της 

κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γης, καθώς και επεκτάσεις Σχεδίων Πόλεων 

στις διαμορφωμένες περιοχές  αυθαιρέτων 

με στόχο του την αναβάθμιση τους και την ενσωμάτωση τους στον .. ιστό. 

Αυτό το έλεγε ήδη από το '85. Και δεύτερον, τον περιορισμό της ρύπανσης 

από κάθε πηγή είτε ατμοσφαιρική, είτε αφορα τη ρύπανση του εδάφους και 

των νερών, με λήψη μέτρων που αφορούν τις κάθε είδους εκπομπές ρύπων και 

το σημαντικότερο; Ακόμα και για την κατασκευή των απαραιτήτων έργων 

υποδομής. Και αυτά από τη σύσταση του από το '85. Ερχόμαστε λοιπόν στο 

Ρυθμιστικό σήμερα και ρωτάμε. Ποια η πρόβλεψη τους για τις παραπάνω δύο 

προτεραιότητες που οι ίδιοι είχανε θέσει από εδώ και 27 χρόνια. Γιατί δεν 

υπαρχει ρητή δέσμευση για τις περιοχές των αυθαιρέτων και για τη μονάδα Γ' 

βάθμιας επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του 

Ασωπού; Μήπως υπάρχουν σημαντικότερες προτεραιότητες απ' αυτές που 

έχετε θέσει για όλη τη Βορειο-Ανατολική Αττική;  

 Επανερχομαι στην οικιστική ανάπτυξη και παρατηρούμε ότι στην 

περιοχή μας υπάρχουν σήμερα ως υποδοχείς δόμησης Εντός Σχεδιου η Σκάλα, 

τα Νέα Παλάτια, το Χαλκούτσι που είναι διανομές του 28, οι οριοθετημένοι 

οικισμοί Ωρωπός, Νέα Πολιτεία, Συκάμινο και οι οικισμοί με Ρυμοτομικά Σχέδια 

Νέα Παλάτια, Αγ.Κωνσταντίνος, Αλικές και Βαρυκό Χαλκουτσίου. Ολοι δηλαδη 

η Εντός Σχεδίου Πόλεως ανάπτυξη είναι αυτή. Το ερώτημα που τίθεται σε 

όλους όσους κατείχαν θέσεις ευθύνης σε Δήμο και Κοινότητες παλιότερα, είναι 
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το εξής: ποιες οι προτεραιότητες όταν δεν υπήρχαν οι δεσμεύσεις για 

επεκτάσεις οικισμών προϋφιστάμενων του 23, όταν υπήρχαν νομοθετικά 

εργαλεία για πολεοδόμηση, όπως ο 1337/83 μέχρι την εφαρμογή του 2508/97; 

Γιατί τα Σχέδια Πόλεως που εφαρμόστηκαν και μετά κατέπεσαν, όπως αυτό 

των λαχανόκηπων που είναι σε εκκρεμότητα από το 71, 40 χρόνια ολόκληρα 

αδιαφορίας και μιζέριας. Η περιοχή που περιείχε τη ζώνη παραθεριστικής 

κατοικίας του '88 του Χαλκουτσίου η οποία εκκρεμεί από το 1997 και η περιοχή 

της επέκτασης Σκάλας Ωρωπού η οποία εκκρεμεί από το 1978, πόσες ήτανε οι 

μελέτες που έπρεπε δικαιολογημένα από το νομεθετη να εκπονηθούν και δεν 

υλοποιήθηκαν ποτέ για ολόκληρες δεκαετίες. Ποια η μέριμνα των διοικήσεων 

της περιοχής αυτής που ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις 

γης. Ισως είμαστε ο μοναδικός Δήμος σε ολόκληρη την Αττική.   Ποια η 

μέριμνα των διοικήσεων της περιοχής αυτής, που ακόμα και σήμερα δεν 

υπαρχουν καθορισμένες χρήσεις γης. Ισως είμαστε ο μοναδικός Δήμος σε 

ολόκληρη την Αττική. Τελειώνοντας ως προς την πρώτη ενότητα πρέπει να 

αποσυνδεθουν οι δυσκολίες που θέτει το Ρυθμιστικό για την περιοχή μας γιατί 

υπαρχει μελέτη της α' φάσης του Γ.Π.Σ., που παρεδόθη στον Ο.Ρ.Σ.Α. ήδη από 

τις 12.5.2010. Δηλαδή πέρασαν 2 χρόνια σχεδόν άπρακτα ως προς τη μελέτη 

αυτή. Τώρα που προχωράτε στη β' φάση έχετε τη δυνατότητα να 

συμπεριλάβετε τις προτάσεις για προστασία όλων των συνεκτικών οικιστικών 

θυλάκων, οι οποίοι μάλιστα είναι υπαρκτοί από την απογραφή ήδη του 1991. 

Κλείνοντας, ο Νόμος 2508/1997 έδινε τη δυνατότητα για πολεοδόμηση σε 

οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων για την εξασφάλιση σημαντικων 

κοινοχρήστων χώρων σε παλιά Σχέδια Πόλεως ή οικισμών του 23. Η 

Ομοσπονδία εξάλλου έχει θέσει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. το θέμα της αναγνώρισης των 

οικισμών όχι όπως το ερμηνεύει το Υπουργείο και η χωροταξία και το τμήμα 

της χωροταξίας, οικισμός για μας είναι αυτός, οικισμός μάλλον για τη 

χωροταξία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ειναι αυτός που δημιουργήθηκε προ του '81 και του 
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Νόμου του 1337/83, αλλά οικισμός για μας είναι ο οικισμός αυτός όπως είναι 

σήμερα στη σημερινή του κατάσταση που έχει λειτουργία και συμμετέχει στις 

δραστηριότητες του Δήμου και σύμφωνα με την περιβαλλοντολογική ευθύνη 

κάθε κατοικία, κάθε πολίτης έχει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις ως προς την 

προφύλαξη του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.   

 Τέλος Δήμαρχε, δεδομένου .. την καλή σου διάθεση να προχωρήσεις 

στην αποκατάσταση όλων αυτων των περιοχών, όπως είχες δεσμευτεί από το 

προεκλογικό σου πρόγραμμα, ο καλός Θεός είναι πάλι κοντά σου και λέγεται 

Παπακωνσταντίνου και συγκεκριμένα, ο Νόμος 4014/11 αναθεωρεί τον 

2508/97 και περιγράφει στο άρθρο 24, παρ. 1β ότι στα όρια των Δήμων που 

δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του Νόμου 

αυτού, ο Γ.Π.Σ. πρέπει να καθορίσει στις Εκτος Σχεδίου, πρέπει να καθορίσει 

στις Εκτός Σχεδίου και τις εκτός οικισμών περιοχές ζώνες όπου επιτρέπεται η 

δόμηση. Δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με τις προτάσεις του Ρυθμιστικού. Αυτό 

είναι ένα όπλο για μας. Κάτι ακόμα Δήμαρχε. Οσο το Ρυθμιστικό είναι σε 

εκκρεμότητα, το Γ.Π.Σ. για μας τρέχει κανονικά χωρίς καμία νέα δέσμευση και 

στο δευτερο θέμα, όσον αφορά το Νόμο 3982/11, που αφορά την ίδρυση και 

λειτουργία επιχειρηματικων πάρκων, ενδιάμεσου βαθμου οργάνωσης ακόμα και 

σε περιοχές εκτός των 8 περιοχων Ρυθμιστικού Σχεδίου του Νομου 2508/97, 

που δεν πολεοδομείται και καθορίζεται σε περιοχές Εκτός Σχεδίου Πόλεως, που 

δεν περιλαμβάνονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής, η χωροθέτηση 

βιομηχανίας δεν αποτυπώνεται στο Σχέδιο του Ρυθμιστικού. Μάλιστα ο Γενικός 

Γραμματέας Βιομηχανίας έχει ήδη μελετήσει 5 τέτοιες περιοχές εκατέρωθεν 

του άξονα της εθνικής οδού 100 στρ. η καθε μια. Το χειρότερο δε είναι ότι οι 

επιχειρηματικοι όμιλοι με πρωτοβουλία τους μπορούν να προτείνουν και 

επιλέγουν τέτοιους χώρους στην περιοχή μας με κριτήρια και αποφάσεις που 

δεν θα επιδέχονται καμία παρέμβαση.  
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 Κλείνοντας, με δεδομένη τη σύμβαση του Αρχους της Δανίας και του 

θεσμικού πλαισίου που υπαρχει προσαρμοσμένο στη νομοθεσία μας και αφορά 

το δικαίωμα της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που 

αφορούν τα θέματα στον τομέα του περιβάλλοντος, την πρόσβαση σε 

πληροφορίες για θέματα αναλόγου περιβαλλοντος και τη δικαστική προστασία 

σε παραβίαση των δύο παραπάνω αρχών, σας ενημερώνουμε ότι η ουσιαστική 

συμμετοχή του κοινού με τη συνδιαμόρφωση των προτάσεων στην 

αξιολόγηση μελετών όπως του Ρυμιστικού και του Γ.Π.Σ. και τέλος στη λήψη 

της οριστικής απόφασης μας δίνει το δικαίωμα της άσκησης ακύρωσης κατά 

των οριστικών αποφάσεων, με την προϋπόθεση ότι δε θα εισακουστούν οι 

προτάσεις μας. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Παναγόπουλε.  

 Ο κ.Πάντος είναι εδώ; Ορίστε κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι, κ.Δήμαρχε, θέλω να μεταφέρω ορισμένες σκέψεις 

και απόψεις που είχαμε στο Τοπικό Συμβούλιο Αφιδνών. Εγώ θα ήθελα να 

βάλω μια άλλη διάσταση από τη συζήτηση έτσι όπως γίνεται σήμερα. Εχουμε 

να αντιμετωπίσουμε ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα που προωθεί ο 

Οργανισμος Αθήνα και το Υπουργείο και μια αντίληψη η οποία λέει, ενισχύουμε 

την Αθήνα, επιτρέφει κόσμος στο κέντρο της Αθήνας και ισοπεδώνουμε όλες 

τις άλλες περιοχές. Πρέπει λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε επειδή είναι πολιτικό 

το θέμα βαθιά, αλλά και τεχνικό, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σχεδιασμό, 

να αναφερθούμε και στην Αθήνα. Γίνεται μια ανάλυση μέσα στο Σχέδιο αυτό 

του Ρυθμιστικού, όπου λέει: η Αθήνα τι είναι; Εχουμε μια πόλη με κτίρια 

γερασμένα, ενεργοβόρα και επομένως για πάρα πολλά απ' αυτά έχει τελειώσει 

η ζωή τους. Θα έπρεπε λοιπον αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια σύγχρονη 

πόλη, ευρωπαϊκή πόλη, να πάρουμε ορισμένα μέτρα, ώστε αυτά τα πεθαμένα 
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κτίρια όταν ξαναχτιστούν να αναπτυχθεί σωστά όλη η περιοχή με μια 

ουσιαστική ανάπλαση και με ουσιαστική μείωση των συντελεστών δόμησης 

στο κέντρο της Αθήνας.  

 Γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει ένας σχεδιασμός μέσα στο Ρυθμιστικό 

που λέει: ότι εγώ δε θέλω να έχω περισσότερο πληθυσμό σε μια 10ετία, άρα ο 

μοναδικός τρόπος για να φανεί η δυνατότητα επέκτασης οικισμών και στις 

δικες μας περιοχές, είναι η μείωση συντελεστών στο κέντρο της Αθήνας και η 

ουσιαστική ανάπλαση του κέντρου, το οποίο είναι μια άλλη πολιτική απ' αυτή 

που προτείνεται σήμερα. Δεύτερο θέμα. Επειδή ο Οργανισμός της Αθήνας 

συνήθως σχεδιάζει με βάση κάποιες αεροφωτογραφίες, εγώ έχω εδώ περα 

αεροφωτογραφίες της περιοχής των ΑΦιδνών πριν 20 χρόνια και πριν 2 χρόνια. 

Αν θα δείτε την κατάσταση στη μια περίπτωση και στην άλλη, δείχνει ακριβώς 

τι χρειάζεται να γίνει. Πιστεύω ότι μια τέτοια αντιστοιχία, αντίστοιχη δουλειά, 

πρέπει να γίνει σε κάθε περιοχή. Δηλαδή δε φτάνει να πάμε να του πούμε, 

θέλουμε να επεκταθεί το Σχέδιο Πόλης, αλλά να πούμε το Σχέδιο Πόλης πρέπει 

να επεκταθεί γι' αυτούς τους λόγους. Γιατί ήδη έχουμε μια οικιστική ανάπτυξη 

και πρέπει να προωθήσουμε μια ήπια οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή. 

Παράλληλα όμως μ' αυτά πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και χώρους δουλειάς, 

κάποιες θεσμοθετημένες βιοτεχνικές, επαγγελματικές, εμπορικές 

δραστηριότητες στην περιοχή.  

 Είναι σημαντικό να μη μετακινιόμαστε μεγάλες αποστάσεις για να πάμε 

να δουλέψουμε. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το θέμα ότι έχω μια 

ιδιοκτησία δική μου, λέμε να γίνει εκεί ένα εργοστάσιο ή γίνομαι 

εργοστασιάρχης ή τίποτα, μέσα σ' αυτό το χωρο δουλειάς που θα 

δημιουργηθεί, θα πάνε κάποια άτομα από την περιοχή να δουλέψουνε. Είναι 

ένα σημαντικό θέμα το θέμα της ανεργίας στις σημερινές συνθήκες και ακόμα 

περισσότερο αν διασφαλίζεται και η εύκολη μετακίνηση. Οπως πρέπει να 
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τονιστεί το θέμα του προαστιακού. Ηδη από το 2004 έπρεπε να είχε 

ολοκληρωθεί μεχρι Χαλκίδα και Θήβα, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, αλλά 

και το θέμα της συγκοινωνιακής σύνδεσης των διαφόρων περιοχών. Μαζί με 

όλα αυτά βέβαια και η κατάργηση των διοδίων, είναι ένα σημαντικό ζήτημα 

γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε διόδια εντός των ορίων του ίδιου Δήμου.  

 Εγώ πιστεύω ότι σε μια τέτοια κοινή προσπάθεια και με άλλους Δήμους 

που έχουν παρόμοια προβλήματα, γιατί όταν λέμε, προβλέπουν να μην γίνει 

πουθενά επέκταση, δεν πιανει μόνο την περιοχή του Ωρωπού, αλλά πιάνει και 

την περιοχη του Μαραθώνα και την περιοχή του Διονύσου, πιθανά και με 

άλλους Δήμους πιο κάτω. Θα χρειαστεί μια συντονισμένη δράση, μια απόφαση 

η οποία να προτείνει λύσεις και για το κέντρο της Αθήνας. Το θεωρώ πάρα 

πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να αντικρούσουμε το σχεδιασμό που γίνεται και 

τις πολιτικές επιλογές που γίνονται μέσα από αυτό το Σχέδιο του Ρυθμιστικού 

Αθήνας και από εκεί και πέρα βέβαια με συντονισμένη δράση να βρούμε λύσεις 

πως θα αναπτυχθεί η δική μας περιοχή. Πάντως θεωρώ και εγώ επικίνδυνο να 

θεωρούμε ότι μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε Γενικό Πολεοδομικό ενάντια 

σε μια τέτοια πρόταση του Ρυμιστικού, αν έχει θεσμοθετηθεί. Πρέπει να την 

προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί αύριο θα πάμε να εγκρίνουμε Γενικά Πολεδομικά 

και θα μας λέει, δεν προτείνετε τίποτα εδώ πέρα, πάρτε το πίσω.  

 Και ένα τελευταίο, μη νομίζουμε ότι αν θα εκπονήσουμε Γενικά 

Πολεοδομικά λύσαμε το πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές εδώ στα όρια του 

Δήμου μας που έχουν Γενικά Πολεοδομικά εδώ και πολλά χρόνια. Τι Γενικά 

Πολεοδομικά έχουνε όμως; Γενικά Πολεοδομικά που δε δίνουν καμία λύση 

στην ανάπτυξη της περιοχής. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και το Ρυθμιστικό 

αλλά και το πως θα προωθήσουμε τη σύνταξη Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 

της περιοχής αλλά και σε επόμενη φάση τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών. 
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Να μη φτάσουμε στο σημείο ξέρω εγώ όπως ξέρω εγώ στο Μαρκόπουλο 12 

χρόνια γίνεται το Σχέδιο και δεν τελειώνει ποτέ ή και σε άλλες περιοχές .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΝΤΟΣ: 20. 20, ακόμα χειρότερα. Πρέπει δηλαδή μέσα σε όλα αυτά, σε όλο 

αυτό το σχεδιασμό να μπει και ένα χρονοδιάγραμμα και κάποιοι πόροι, αλλά και 

κάποιες δεσμεύσεις ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να υλοποιείται σε 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλιώς δεν έχει ουσία. Δηλαδή θα πάει να 

υλοποιηθεί μια απόφαση και θα βρουμε μπροστά μας μια εντελώς διαφορετική 

κατάσταση από αυτή που είχαμε όταν αρχίσαμε να μελετάμε μια περιοχή.  

 Ευχαριστω πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πάντο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δύο λόγια, να κάνουμε ένα διάλειμμα προτείνω 5 λεπτά 

και μετά να μιλήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς αυτό και μετά θα δοθεί ο λόγος στον κ.Κατσιγιάννη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να είμαστε χαλαρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5 λεπτά διάλειμμα κύριοι συνάδελφοι.   

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μ' αφήνει. Ούτε εμένα δεν αφήνει ο Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. Μετά Δήμαρχε.   

 

     5 λεπτά διάλειμμα 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να επιστρέψουμε στις θέσεις μας 

προκειμένου να αρχίσει η συνεδριαση. Κύριε Πάντο, κ.Λίτσα, βοηθήστε να 
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συνεχιστεί η διαδικασία. Είστε έτοιμος κ.Κατσιγιάννη; Κύριε Πάντο δεν 

τελειώνουν οι συζητήσεις, δεν τελειωνουν. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

Κύριε Πάντο βοηθήστε τουλάχιστον εσείς να συνεχιστεί η διαδικασία.  

 Κύριε Κατσιγιάννη, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, έχει δοθεί ο 

λόγος στον κ.Κατσιγιάννη. Αν μας ενδιαφέρει να τον ακούσουμε.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, ήθελα να 

ευχαριστήσω για την προσκληση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο και προς τον 

Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. να βρεθεί κάποιος από εμάς σήμερα εδώ, προκειμένου να 

μιλήσουμε γι' αυτο το κρίσιμο θέμα. Πριν ξεκινήσω θα μου επιτρέψετε να πω 

ότι προς αποφυγή παρεξηγήσεων γιατί δημιουργήθηκε μια μικρή παρεξήγηση 

και δεν ήθελα να μένουν έτσι κενά, το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο 

θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας. Προσπαθούμε ειδικά τα 

τελευταία 2 χρόνια.. Λυπάμαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρτε κοντά το .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Προσπαθουμε περαν αυτού του ρόλου να γίνουμε και 

άτυπος σύμβουλος της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και μάλιστα σε σχέση με αυτο 

που αποτελεί ένα μέρος του ρόλου μας, δημιουργήσαμε το γραφείο 

κοινοβουλευτικής στήριξης γιατί καλούμεθα όπως σε Δημοτικά Συμβούλια, 

καλούμεθα και από το κοινοβούλιο να μιλήσουμε για ζητήματα, για 

νομοθετήματα τα οποία έχουν να κάνουν, έχουν τεχνικό χαρακτήρια. Εκεί 

λοιπόν πολλές φορές αντί για τον Πρόεδρο παρεβρίσκομαι εγώ και μιλάω εγώ. 

Δε νομίζω λοιπόν ότι αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι σήμερα ο Πρόδερος 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου δεν μπόρεσε να έρθει και ήρθα εγώ στη θέση του. 

Είναι κάτι που γίνεται συχνά και από τη στιγμή που δεν παρεξηγείται το ίδιο το 

κοινοβούλιο, δε νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να παρεξηγηθεί κάποιος εδώ 

γι' αυτό. Από εκεί και περα σήμερα ειπώθηκαν πάρα πολλά, έγινε μια πάρα 
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πολύ καλή ανάλυση. Εγώ θεωρώ ότι αδικείτε τον εαυτό σας να λετε ότι δεν 

έχει συζητηθεί το θέμα σε βάθος. Εγιναν προσπάθειες και από δημοτικές 

παρατάξεις όλο αυτό τον καιρό και από μεμονωμένους Συμβούλους και από 

πολίτες και εχω την εμπειρία και εγώ από πολλά Δημοτικά Συμβούλια, από 

διάφορές περιοχές, θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι 

σήμερα ειπώθηκαν τα πάντα εδώ.  

 Αυτό που θέλω να κάνω εγώ πλέον, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, μην 

έχετε πολλές προσδοκίες από μένα, να προσπαθήσω να κάνω μια κωδικοποίηση 

αυτών που ειπώθηκαν και να διατυπώσω λιγάκι πιο τεχνικούς όρους. Ηθελα 

λοιπόν να πω ότι θα προσπαθήσω σε 10 σημεία, σε 10 βασικά σημεία, τα 8 

άπτονται άμεσα του Ρυθμιστικού Σχεδίου, τα 2 είναι βασικές προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού, θα προσπαθήσω λοιπον 

να τα κωδικοποιήσω και από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να μπω σε 

κάποιες λεπτομέρειες μεν, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές. Και το τρίτο σκέλος, 

πάρα πολύ σύντομα να δώσω κάποιες απαντήσεις εκεί που ετέθησαν 

ερωτηματικά. Καταλαβαίνετε ότι θα σας φάω λίγο χρόνο, ζητώ την υπομονή 

σας και την ανοχή σας. Ενα λοιπον, το πρώτο, είναι το εξής: το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο και όπως κάθε επιχειρησιακό σχέδιο 

πρέπει να έχει μέτρα, δράσεις, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα πολυσέλιδο κειμενο, 234 

σελ., όταν αντίστοιχα Ρυθμιστικά Σχέδια μεγάλων πόλεων της Ευρώπης έχουνε 

40- 80 σελ., ξέρω εγώ το Παρίσι, το Λονδίνο. Εχουμε λοιπόν ένα πολύ φλύαρο 

κείμενο.  

 Μιλάμε λοιπόν για μέτρα, δράσεις, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. 

Εχει σημασία να σας πω ότι μετά από συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το 

Ρυθμιστικό και αφού θέσαμε το ζήτημα της απουσίας προγράμματος δράσης, 

πρόγραμμα δράσης είναι ακριβώς αυτό: τι θα κάνω με βάση .. για να 
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υλοποιήσω τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού; Αυτό, εκείνο, το άλλο. Εργα, 

δρασεις, διάφορα. Ωραία. Θέλω χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Θελω 

προϋπολογισμό, θέλω να δω από που θα εξασφαλίσω αυτά τα χρήματα και εν 

πάση περιπτώσει θέλω να δω πόσο θα κοστίσει για να υλοποιήσω όλο αυτό; 5 

δις; 5 δρχ.; 100 δις; Αυτό που βλέπουμε είναι ότι εκ των υστέρων ζητήθηκε η 

εκπόνηση του προγράμματος δράσης και δόθηκε ένα κατ' αρχήν σχέδιο 

προγράμματος δράσης, α' έκδοση, το Δεκέμβριο του '11. Πολύ μετά την 

έναρξη της διαβούλευσης. Κάτι που είναι άτοπο. Επιπλέον εδώ μέσα τα 

περισσότερα από αυτά που αναφέρει είναι εντελώς αφηρημένα. Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός για κάποια δράση, δηλαδή για τα προγράμματα 

μητροπολιτικής εμβέλειας ανασυγκρότησης των κέντρων πόλης. Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός. Θα προσδιοριστεί από τους φορείς προγραμματισμού. Πηγές 

χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Χαιρετίσματα. 

Πότε θα υλοποιηθεί; Ενδεικτικός χρονο-προγραμματισμός: 2012- 2021.  

 Εδώ λοιπον, για να γίνομαι και λίγο πιο συγκεκριμένος για τα ζητήματα 

των περιοχών του Δήμου Ωρωπού, έχει μια πρόβλεψη όλη και όλη για τα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, όπου αφενός κινούνται στην κατεύθυνση να σας 

υποχρεώσουν να τα εκπονήσετε σαν ομάδα Δήμων, μαζί με τους υπόλοιπους 

της Βόρειας, και έχουν έναν προϋπολογισμό για όλα 2 εκατ. Λένε δε ότι θα πάει 

από το Π.Δ.Ε., θα πάει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το 

Πράσινο Ταμείο, όπου το Πράσινο Ταμείο είναι πλέον το 90% για την 

απόσβεση δημοσίου χρέους. Δηλαδή με λίγα λόγια και εδώ κλείνω αυτή την 

πρώτη ενότητα σχετικά με την απαίτηση σοβαρού προγράμματος δράσης, εδώ 

δεν έχουμε κανένα σοβαρό πρόγραμμα δράσης, που να μας οδηγεί στην 

υλοποίηση κάποιων πραγμάτων, γιατί δεν είναι όλα δυσάρεστα και άσχημα και 

κακά εδώ μέσα. Είναι ορισμένα πράγματα που θα μπορούσαν πράγματι να 

υλοποιηθούν. Δεν μπορούν όμως. Δεν μπορούν γιατί δεν έχουν ούτε 

προϋπολογισμό, ούτε χρονοδιάγραμμα, καμία προετοιμασία ουσιαστικά. Και 
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έρχομαι στο δεύτερο, συναφές θέμα. Απαιτούνται μηχανισμοί ελέγχου 

παρακολούθησης και εφαρμογής ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου. Το έθιξε ο νεαρός 

συνάδελφος, ο νεαρός Παναγόπουλος.  

 Οσον αφορά την πορεία του μέχρι σήμερα, του ισχύοντος Ρυθμιστικού 

Σχεδίου του 1985. Ποτέ δεν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια  αξιολόγησης της 

πορείας του και απολογισμός. Δηλαδή, ένα είδος αυτοκριτικής να το πω απλά 

του Οργανισμού Αθήνας για τη δουλειά που έκανε. Είχε κάποιους στόχους; 

Πέτυχαν; Σε ποιο βαθμό πέτυχαν; Ποτέ δεν εγινε αυτό. Οταν δε άρχισε η 

συζήτηση για την αναθεώρηση, για το καινούργιο Ρυθμιστικό του 2011 - 2021, 

στελέχη του Συμβουλίου της Επικρατείας διατύπωσαν ακριβώς αυτή την 

αντίρρηση, ότι κοιτάχτε να δείτε, πάτε να κάνετε αναθεώρηση, κάντε πρώτα 

απολογισμό να δούμε πως πήγε. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 

αναθεωρήσεις τέτοιου είδους Ρυθμιστικό Σχέδιο. Ετσι λοιπόν μπήκε ένα 

δισέλιδο, τρισέλιδο μέσα σε όλο αυτό το κείμενο σαν απολογισμός. Στην ουσία 

τίποτα. Κάτι λοιπον που θα πρέπει να απαιτηθεί γιατί θα δούμε και τα 

σφάλματα που γίνανε στην πορεία, θα δούμε τις αδυναμίες που υπάρχουνε, να 

τις κατανοήσουν και αυτοι στον Οργανισμό της Αθήνας που δεν τις κατανοούν. 

Μια σοβαρή, απαιτείται λοιπον μια σοβαρή έκθεση αξιολόγησης της πορείας 

του προηγουμένου Σχεδίου για να δούμε που υπαρχουν τα σφάλματα, γιατί 

δεν περπάτησε.  

 Τρίτο σημείο. Επρεπε να αξιολογηθεί η συσχέτιση του προτεινόμενου 

Ρυθμιστικού Σχεδίου με το Εθνικό Χωροταξικό, με τα περιφερειακά πλαίσια 

Χωροταξιακού Σχεδιασμού και με τα ειδικά πλαίσια, για τον τουρισμό, για τη 

βιομηχανία, γιατί υπάρχουν αντιφάσεις. Και επιπλέον, υπάρχουν και 

αλληλεπιδράσεις. Εδώ που βρισκόμαστε είμαστε στο όριο με τη Στερεά 

Ελλάδα. Απέναντι η Εύβοια έχει περιφερειακό χωροταξικό. Υπάρχουν κάποιες 

αλληλεπιδράσεις. Αυτές δεν έχουν ληφθεί υπ' όψη. Τέταρτο σημείο. Θα έπρεπε 
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να είχαν φροντίσει ούτως ώστε να υπαρχει μια σύμπνοια, μια σύζευξη μεταξύ 

στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και Ρυθμιστικού Σχεδίου. Εδώ υπάρχει 

διαφοροποιήση ανάμεσα στις προτάσεις, ακόμα και σ' αυτές τις λειψές 

προτάσεις που υπάρχουν εδώ μέσα στο πρόγραμμα δράσης και από την άλλη 

μεριά στους στόχους του ΕΣΠΑ. Αυτό το πρόβλημα το είχε και το προηγουμενο 

Ρυθμιστικό, το οποίο δεν περπάτησε, του κ.Σουφλιά.  

 Πέμπτο σημείο. Επειδή το Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι ένα σύνθετο και 

δύσκολο εγχείρημα και να ζητήσω συγνώμη που ξεκίνησα από τα γενικά, αλλά 

πρέπει κάπου να οριοθετήσουμε ορισμένα πράγματα και να βάλουμε εμέις 

κάποιους κανόνες πως θέλουμε και πως πρέπει, όχι πως θέλουμε εμείς, πως 

πρέπει να εκπονείται στην πραγματικότητα ένα Ρυθμιστικό Σχέδιο. Λοιπόν, 

επειδή το Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι ένα σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα, θα 

έπρεπε να αποτελεί τη σύνθεση της εργασίας πολλών επιστημονικών 

ειδικοτήτων, που δυστυχώς ο Οργανισμός Αθήνας δεν τις διαθέτει. Για κάποια 

δύσκολη δουλειά λοιπόν η εύκολη λύση είναι, κάνουμε και μια ανάθεση απ' έξω 

και την κάνουμε και απευθείας ανάθεση. Επίσης, δηλαδή εμείς θεωρούμε εδώ 

σ' αυτό το σημείο, εφόσον δεν έχει την επαρκή στελέχωση και θα πω τι πρέπει 

να γίνει προκειμένου να την αποκτήσει ο Οργανισμός Αθήνας, ας καλέσει τον 

θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, να τους 

συνδράμουμε. Θα έπρεπε επίσης να αποτελεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο τη σύνθεση 

πολιτικών πολλών συναρμόδιων Υπουργείων. Να το κάνω συγκεκριμένο με 

παραδείγματα.  

 Από τη μια βγαίνει το Ρυθμιστικό και λέει, παράδειγμα, και το 

προηγούμενο και τούτο είχανε ειδικό ρόλο για τις Αχαρνές, για τον 

Αγ.Στέφανο. Ταυτόχρονα άλλο Υπουργείο βγαίνει και λέει, η Δ.Ο.Υ., τι σημαίνει 

ειδικός ρόλος, ένα ρόλο πόλου ανάπτυξης για την περιοχή; Σημαίνει ότι θα 

συγκεντρώσεις εκεί διοικητικες υπηρεσίες. Από την άλλη μεριά άλλο 
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Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, λέει, θα πάρω τη Δ.Ο.Υ. των Αχαρνών 

θα την πάω στους Αγ.Αναργύρους. Θα πάρω τη Δ.Ο.Υ. του Αγ.Στεφάνου και 

θα την πάω στην Κηφισιά. Αυτό δείχνει ότι δεν υπαρχει συνεννόηση μεταξύ 

των Υπουργειων που θα έπρεπε να έχουνε συνεννοηθεί μεταξύ τους για την 

εφαρμογή πολιτικών. Το ίδιο πράγμα φαίνεται και όταν ο Οργανισμός Αθήνας 

λέει ότι θέλει να τονώσει την πρωτογενή παραγωγή. Ακούστηκε εδώ περα ότι 

για διάφορους λόγους δεν μπορεί η αγροτική παραγωγή να τονωθεί εδώ αλλά 

εν πάση περιπτώσει έστω ότι θα μπορούσε. Λέει λοιπόν ότι θέλει να τονώσει 

την αγροτική παραγωγή ο Οργανισμός της Αθήνας αλλά δεν έχει ρωτήσει το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πως αυτό μπορεί να συνεισφέρει, πως μπορεί 

αυτό να επιβάλλει πολιτικές για την τόνωση της γεωργικής παραγωγής 

προκειμένου αυτή να γίνει βιώσιμη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλιώς ποια 

πρωτογενή παραγωγή θα έχεις;  

 Εκτο σημείο. Θα έπρεπε, τονίστηκε από πολλούς, θυμάμαι ότι τονίστηκε 

και από τον κ.Παναγόπουλο, θα έπρεπε η υπο διαβούλευση πρόταση του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου να λάβει υπ' όψιν τις εδώ και 10ετίες διαμορφωμένες 

καταστάσεις στο χώρο. Δεν είναι δυνατόν να αρνούμαστε σήμερα πεισματικά, 

ιδεοληπτικά να εντάξουμε στο σχεδιασμό περιοχές, όπως οι περιοχές των 

οικισμών, επειδή είτε έπεσε το Σχέδιο μετά από απόφαση για τυπικούς λόγους 

του Συμβουλίου της Επικρατείας προς το Χαλκούτσι ή γιατί είναι περιοχές 

αυθαιρέτων και τις αγνοούμε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Τι θα κάνεις; Θα 

τα γκρεμίσεις; Πρέπει λοιπον να πάρεις υπ' όψη σου τις καταστάσεις αυτές και 

κατά την άποψη μου και το προτείνω, θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό κεφάλαιο 

μέσα στο Ρυθμιστικό Σχέδιο για το πως θα μπορέσεις να πάρεις υπ' όψιν σου 

στο σχεδιασμό αυτές τις περιοχές και να τις προχωρήσεις πολεοδομικά, να τις 

αναπλάσεις. Δηλαδή επειδή για κάποιους λόγους κάποιες περιοχές έμειναν 

πολεοδομικά παραπίσω, κλείνουμε τα μάτια, τις αφήνουμε έτσι όπως είναι στην 

αθλιότητα τους.   
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 Εδώ λοιπόν δεν είναι η ιδέα που γεννήθηκε έτσι. Από το ίδιο το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο γεννήθηκε. Οταν το Ρυθμιστικό Σχέδιο, η πρόταση του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου λέει, πραγματικά αναγνωρίζω την ανάγκη να μετατρέψω 

περιοχές που αρχικά ήτανε παραθεριστικής κατοικίας, π.χ. Αρτέμιδα, περιοχή 

αυθαιρέτων εντάχθηκε στο Σχέδιο αλλά σαν παρεθεριστική κατοικία, 

αναγνωρίζω την ανάγκη να τις εντάξω σαν κύρια κατοικία, διότι πλεόν είναι 

κύρια κατοικία. Αναγνωρίζει λοιπόν μια πραγματικότητα. Ηταν παραθεριστική 

κατοικία, όμως από την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σαν 

χαρακτηρισμένη παραθεριστική κατοικία δεν μπορεί να αποκτήσει κοινωνικό 

εξοπλισμό που χρειάζεται σήμερα που είναι κύρια κατοικία, σχολεία, 

γυμναστήρια, αρα τις μετατρέπουν σε περιοχές κύριας κατοικίας. Εκεί δείχνουν 

την φροντίδα για να αναπλάσουν περιοχές και να τις προχωρήσουν παραπέρα 

στο μέλλον πολεοδομικά. Θα έπρεπε το ίδιο να γίνει και για τις περιοχές που 

έχουν διαμορφωθεί πλέον στο χωρο και θα πρέπει να υπάρξει ειδικό κεφάλαιο 

κατά την άποψη μου στο Ρυθμιστικό Σχέδιο για το πως αντιμετωπίζονται αυτές 

οι περιοχές. Και λέω πρέπει να υπάρξει ειδικό κεφάλαιο, γιατί προσέξτε, εδώ 

είναι και ένα άλλο ζήτημα. Ποιος το είπε; Ο Γιώργος ο Αρμυριώτης. Θα βγει ο 

τρελός του χωριού, θα κάνει μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

αύριο μεθαύριο. Ακριβώς αυτό. Εδώ το Ρυθμιστικό πρέπει να κατοχυρώσει και 

κάποιες τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή εντάσσω σήμερα την περιοχή τάδε. Μη 

βγει το Συμβούλιο της Επικρατείας και πει αύριο μεθαύριο, αυτο δεν 

προβλέπεται στον χωροταξικό σχεδιασμό και κατά συνέπεια εγώ το ρίχνω. 

Είναι και ένα ζήτημα κατοχύρωσης της προσπάθειας για την πολεοδομική 

αναβάθμιση αυτών των περιοχών.  

 Εβδομο σημείο. Σήμερα, την εποχή της κρίσης της οικονομικής, ένας 

τόπος σαν την περιοχή του Δήμου Ωρωπού, τοπος ευλογημένος από τη φύση 

και την ιστορία, μπορεί να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον και από το 

εξωτερικό, άρα να γίνει πηγή συναλλάγματος για τη χώρα που μαστίζεται και 
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ψάχνει τρόπους ανάπτυξης, με τη δημιουργία τουριστικής κατοικίας. Με 

κανόνες. Με κανόνες. Δε θέλω να επεκταθώ γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη 

κουβέντα. Το γράφετε μέσα κ.Δήμαρχε. Απλώς και μόνο στην ορολογία είναι η 

διατύπωση μου διαφορετική. Ογδοο ζήτημα, το θέμα της αποκέντρωσης. 

Μιλάμε για αποκέντρωση συνέχεια. Ωραία. Πρέπει λοιπον σιγά σιγά να 

αποκεντρωθούν και κάποιες χωροταξικές και πολεοδομικές αρμοδιότητες. Σιγά 

σιγα λοιπόν πρέπει σταδιακά να αναλάβει την αρμοδιότητα των Οργανισμών 

Ρυθμιστικών Σχεδίων σε όλη τη χώρα, και της Θεσσαλονίκης και αυτά που θα 

ιδρυθούν, Ηράκλειο, που είναι υπό ίδρυση, Ηράκλειο, Ιωάννινα κλπ., η 

Περιφέρεια, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που είναι σήμερα αιρετοί. Αυτό θα 

δώσει τη δυνατότητα να προσεγγιστεί η υπό μελέτη περιοχή, όλες οι 

μελετώμενες περιοχές, πολύ πιο καλά από ανθρώπους που ζουν πιο κοντά εκεί 

και όχι από γραφειοκράτες των Αθηνών. Αυτό ενδεχομένως να μην μπορεί να 

ολοκληρωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί κατά την άποψη μου 

χρειάζεται και η αναθεώρηση του άρθρου 102 του Συντάγματος για τις 

αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά σε κάποιο βαθμό και σε κάποιες 

αρμοδιότητες μπορεί να αρχίσει να γίνεται.  

 Αυτό ήταν το όγδοο. Δύο σημεία τα οποία δεν άπτονται άμεσα με το 

Ρυθμιστικό, αλλά έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του μετά. Επιτάχυνση 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Σήμερα είναι παγωμένα ενόψει Ρυθμιστικού 

Σχεδίου και βέβαια επιτάχυνση των εντάξεων στο Σχέδιο Πόλης. Θα μου 

επιτρέψτε τώρα, εγώ προσπάθησα να το κωδικοποιήσω αυτά, θέλω να μπω 

όμως και σε κάποια ειδικά θέματα, αν δε σας κουράζω κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μας κουράζετε, δε μας κουράζετε. Συνεχίστε.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: .. τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ορισμένα από αυτά 

δεν αναφέρθηκαν. Μίλησε ο Ανδρέας ο Μπαλόκας για άγνοια του Οργανισμού 

Αθήνας για τις καταστάσεις εδώ. Αν δούμε λοιπον στη σελ. 38, λέει, αντίστοιχα 
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τα διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας εκτός χωρικής ενότητας 

λεκανοπεδίου είναι, σας διαβάζω: Παληνη, Κορωπί, Ραφήνα, Λαύριο, Αχαρνές, 

Αγ.Στέφανος, Ωρωπός, Ελευσίνα, Μέγαρα, Αίγινα. Δεν αναφέρεται σε Δήμους, 

αναφέρεται σε πόλεις, σε πόλεις και εδώ λεει Ωρωπός. Τι εννοεί; Αυτό δείχνει 

την άγνοια για την περιοχή. Ειδικά τώρα για τη χωρική υπο-ενότητα της 

Ανατολικής Αττικής και για την υπο-ενότητα Βόρειας Αττικής, θέλω να 

επιταχύνω λίγο, ένα ζήτημα σοβαρότατο είναι η οργάνωση της κύριας και 

παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισμούς των 

Δήμων Μαραθώνα και Ωρωπού, με αποδέκτες τους υφιστάμενους οικισμούς 

εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων κατόπιν τεκμηρίωσης. Δηλαδή, επειδή το είχα 

ζήσει και παλιότερα, ο Κάλαμος που ασφυκτιά και έγινε τεράστια προσπάθεια 

να αποκτήσει οριοθέτηση οικισμού προ του 23 και τότε τους λέγανε, εντάξει 

παιδιά για το υπόλοιπο για να εκτονωθούν λιγάκι οι αναγκες της πόλης, θα σας 

δώσουμε και δυνατότητες επέκτασης γύρω γύρω, σύμφωνα με αυτό δε θα 

μπορεί να το κάνει. Αρα στο υπό εκπόνηση Γενικό Πολεοδομικό, αν περάσει 

τούτο εδώ, όταν πάνε στον Οργανισμό Αθήνας, θα τους ελαχιστοποιήσουν την 

όποια επέκταση Σχεδίου Πόλης. Αυτό βέβαια θα ισχύσει για όλες τις περιοχές.  

 Καποια ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν στο ζήτημα του 

προγράμματος δράσης. Μιλάει για βελτίωση των θαλασσίων υποδομών. Μιλάει 

για ενίσχυση διαχρονικών μέτρων απορύπανσης Ασωπού ποταμού και για 

κατασκευή υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας με προτεραιότητα στους 

Δήμους Αχαρνών και Ωρωπού. Ωραία; Αυτό θα πρέπει εδώ μέσα λοιπον στο 

πρόγραμμα δράσης, αυτό δεν είναι το Ρυθμιστικό, είναι το πρόγραμμα δράσης, 

να αποτυπωθεί με συγκεκριμένα έργα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 

τρόπο χρηματοδότησης, αλλιώς παραμένει ευχολόγιο και το ευχολόγιο τελικά 

αποτελεί το όραμα της απραξίας. Πάμε στον περιορισμό της Εκτός Σχεδίου 

δόμησης. Εκτός από το Προεδρικό Διάταγμα, αναλύθηκε, δε θέλω να μιλήσω, 

για το Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης, που δια του τεχνάσματος των 
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χρήσεων γης προσπαθεί να αποτρέψει, να μειώσει δραστικά την ανέγερση 

κατοικίας Εκτός Σχεδίου, μπαίνουνε κάποια άλλα ζητήματα. Λέει, αν κατά την 

έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου έχουν ήδη καθοριστεί στις περιοχές του 

ζωνες οικιστικού ελέγχου, τέτοιου τύπου Διάταγμα είναι και το Διάταγμα 

προστασίας της Πάρνηθας, τα όρια και οι ρυθμίσεις που τις διέπουν 

περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του Γ.Π.Σ., δυνάμενες να τροποποιηθουν για 

μεγαλύτερη προστασία της περιοχής. Δηλαδή, ο Αυλώνας που ασφυκτιά γιατί 

του κατέβηκε το όριο προστασίας της Πάρνηθας μέχρι δίπλα του, δε θα 

μπορέσει να μαζέψει αυτά τα .. λάθη που γίνανε τότε, δε θα μπορέσει να το 

μαζέψει, διότι το Ρυθμιστικό βγαίνει και λέει, μόνο για λόγους μεγαλύτερης 

προστασίας. Δηλαδή να κατέβει το όριο πιο κάτω. Πιο πάνω δεν πάει. Αυτό 

είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μπει.  

 Αλλο. Στις Εκτός Σχεδίου περιοχές δεν έχουν εφαρμογή οι Διατάξεις περί 

σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει. Υπάρχει και στο Νόμο. Τι 

προτείνω εγώ να προτείνουμε εδώ. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται να υπάρχει αυτό 

το πράγμα συνέχεια. Μεταβιβάζει ο πατέρας στα παιδιά και ξαφνικά 

δημιουργείται πρόβλημα. Πόσο μάλλον αν δώσει προίκα. Θα πρέπει λοιπον στις 

Εκτός Σχεδίου περιοχές, εντάξει, να μη γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας, 

εκμεταλλευσης, να επιτραπεί δηλαδή για όλους η σύσταση καθέτου 

ιδιοκτησίας, αλλα όταν γίνεται μεταβίβαση κάποιου ακινήτου μεταξύ συγγενών, 

από πατέρα στο παιδί, από παππού στο εγγόνι, να επιτρέπεται. Είχα 

προσπαθήσει και παλιότερα και με αρκετούς συναδέλφους από την Αττική να 

περάσουμε κάποια τροπολογία. Δεν είχε γίνει δεκτή. Εχω όμως διατύπωση, θα 

σας είναι διαθέσιμη. Τώρα, πάμε στον κατ' εξοχήν περιορισμό της Εκτός 

Σχεδίου δόμησης. Λέει τα εξής: 20 στρέμματα, το κλασικό. Καταργεί άλλες 

παρεκκλήσεις, αφήνει τα 4 στρέμματα. Ομως, παμε ένα βήμα παρακάτω, στις 

Εκτός Σχεδιου περιοχές που δε διέπονται από θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων 

γης και όρων δόμησης, π.χ. Γ.Π.Σ., και μέχρι την υπαγωγή τους σε τετοια 
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σχέδια δεν επιτρέπονται παρεκκλήσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 

Οργανισμου Αθήνας. Δεν είναι δηλαδη ότι μένουν τα 4. Τα 4 μένουνε αλλά 

όπου δεν έχεις Γ.Π.Σ. θα παίρνεις την έγκριση του Οργανισμού.  

 Το άλλο το είπα η Ιωάννα σχετικά με την έκδοση οικοδομικής άδειας 

Εκτός Σχεδίου περιοχής, να προβλέπεται η αντικαταβολή ειδικού 

αντισταθμιστικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, δηλαδή το 90% για το 

δημόσιο χρέος. Κλείνω από εδώ. Ξεκινάω, πολύ σύντομα και πάλι ζητώ 

συγνώμη, σας έχω κουράσει, λοιπόν, κάποιες αναφορές σε ομιλίες συναδέλφων 

που γίνανε προηγουμένως. Μίλησε ο Γιώργος ο Γιασημάκης για τον Αθηνο-

κεντρικό χαρακτήρα όλης αυτής της προσπάθειας. Αυτό ενισχύεται και από το 

εξής: τροποποίηση άρθρου 7 του παλιού Ρυθμιστικού. Ποιοι συμμετέχουν στην 

Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας; 7. Ο ένας από αυτούς 

οπωσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων. Από εκεί και πέρα έγιναν 

κάποιες ερωτήσεις. Είπε ο Ανδρέας ο Τσάκωνας και άλλοι για τους χάρτες οι 

οποίοι είναι σε μικρή κακή ευκρίνεια. Πολλοί εδώ μέσα διερωτώνται, 

διερωτώμαι και εγώ αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν σαφή οριοθέτηση 

κάποιων χρήσεων αυτοί οι χάρτες της κακής ευκρίνειας. Δεν μπορώ να 

απαντήσω αυτήν τη στιγμή, εχω τους ενδοιασμούς μου, θεωρώ όμως ότι αν 

αυτοί οι χάρτες, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος, αν δεν μπουν στο κείμενο του 

Νόμου δεν έχουν καμία αξία. Αν μπουν στο κείμενο του Νόμου πρέπει να το 

προσέξουμε, γιατί πολλές φορές έχουν προκύψει προβλήματα για την ερμηνεία 

ορίων από τέτοιους χάρτες και έχω δει ο καθένας να το ερμηνεύει διαφορετικά. 

Δηλαδή μπορούμε να έχουμε απόκκλιση τόσο τα %, όχι δεν μπορούμε, είναι 

κάτι που μένει ανοιχτό. Πρέπει να το προσέξουμε, αν αυτό το πράγμα 

προχωρήσει παραπέρα. 

  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, να το έχουμε κατά νου αν μπουν αυτοί οι χάρτες μέσα 

να .. Ναι, εντάξει. Οχι, πρέπει να μπει ..  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοιξε το μικρόφωνο Ανδρέα. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως διατυπώθηκε, έτσι όπως το έθεσε 

και ο Ανδρέας, να υπάρχει μέσα καλού κακού. Μισό λεπτάκι. Με έχει πιασει και 

άγχος τώρα για να τελειώνω. Το βασικο θέμα. Για την εξειδίκευση σε Γ.Π.Σ. και 

Σ.Χ.Ο.Α.Π. Γιατί κάποια χωριά έχουν Σ.Χ.Ο.Α.Π. Παράδειγμα οι Αφίδνες έχουν 

Σ.Χ.Ο.Π., δεν έχουν Γ.Π.Σ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης. Είναι το 

αντίστοιχο του Γ.Π.Σ. για ανοιχτές πόλεις, για οικισμούς. Λοιπόν, εδώ υπαρχει 

ένα ζήτημα. Το είπε και ο Γιώργος ο Αρμυριώτης. Ναι μεν έχεις το Νόμο που 

είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο και την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που είναι το 

Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Α.Π., άρα οι κατευθύνσεις πάνε από πάνω προς τα κάτω. Οι 

κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου δεσμεύουν το Γ.Π.Σ. και το Σ.Χ.Ο.Α.Π. 

και το δεσμεύουν πολλαπλώς σε όλο αυτό το κείμενο. Δηλαδή, η κατεύθυνση, 

το είπα και προηγουμένως με ένα παράδειγμα για τον Κάλαμο, η κατεύθυνση 

που έρχεται από το Ρυθμιστικό, περιορισμός της Εκτός Σχεδίου δόμησης, είναι 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν αλλάζει. Μην ελπίζετε ότι μετά θα πατε να 

κάνετε Γ.Π.Σ. και θα το αλλάξετε.  

 Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσα. Λυπαμαι αν σας κούρασα. Ενα θέμα ακόμα. 

Πλέον έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκου Δικαστηρίου που λένε ότι στις χώρες, αυτό κρατήστε το απλώς 

στο μυαλό σας, στις χώρες όπου επιτρέπεται η Εκτός Σχεδίου δόμηση και το 

κράτος την απαγορεύει ή την μειώνει, οφείλει να αποζημειώνει. Υπάρχουν 
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αποφάσεις από το '7, το '8, άλλες δύο πρόσφατες αποφάσεις τώρα και η χώρα 

κινδυνεύει από τέτοιους άστοχους σχεδιασμούς και .. σχεδιασμούς να 

καταδικαστεί σε πρόστιμα, ακριβώς γιατί απαγορεύει ή μειώνει το δικαίωμα της 

δόμησης. Αυτό ανατρέπει και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας έτσι όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Τελειώνοντας ήθελα να 

πω ότι αφού σας ευχαριστήσω ξανά, εγώ είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω σε ό,τι 

χρειαστεί και να σας πω ότι, μη νομίζετε ότι καθυστερήσατε. Δεν 

καθυστερήσατε και εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο την αντίστοιχη ημερίδα μας 

τη μεταθέσαμε για τις 21 Μαρτίου. Ετσι όπως είναι η κατάσταση η γενικότερη 

σήμερα δε βλεπουμε, δε θεωρουμε ότι κάτι θα περπατήσει τόσο πολύ 

γρήγορα. Απλώς αυτή η αφορμή του Ρυθμιστικου Σχεδίου σας έδωσε τη 

δυνατότητα, γιατί στην Ελλάδα έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε, κάτω από 

πίεση, σας έδωσε τη δυνατότητα να προβληματιστείτε σοβαρά για το μελλον 

της περιοχής και εδώ μέσα ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις 

απ' όλους. Προσπαθήστε να βγάλετε αφενός ένα κείμενο για τη διαβουλευση, 

ένα άλλο κείμενο όμως και εκεί είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω και εγώ και το 

Τεχνικό Επιμελητήριο, πολύ πιο πολυσέλιδο με κατευθύνσεις γενικές, ειπώθηκε 

αυτό και ζητήθηκε, για το μέλλον της περιοχής.  

 Ευχαριστώ και είσαστε προσκεκλημένοι στις 21 Μαρτίου κ.Δήμαρχε, 

όλοι οι υπόλοιποι, στο συνέδριο που θα κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κατσιγιάννη. 

 Κύριε Δήμαρχε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή σας, ναι. Αγαπητοι 

συνάδελφοι, να συνοψίσω. Ετσι με ανέβασε λίγο ο κ.Κατσιγιάννης, ότι δεν 
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έχουμε καθυστερήσει. Το άγχος και μένα ήτανε μήπως έχουμε καθυστερήσει, 

ήταν αληθινό αυτό, φαίνεται ότι δεν έχουμε καθυστερήσει, σε μια κινούμενη 

άμμο πολιτικό-κοινωνική και οικονομική της Ελλάδος. Απ' ότι φαίνεται πάμε σε 

εκλογές λίαν συντόμως. Αυτα σταματάνε όλα για ένα μεγάλο διάστημα, 20- 40 

μέρες πριν τις εκλογές.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ να μη με ξαναδιακόψεις. Εντάξει; Σε 

παρακαλώ πολύ. Δεν είναι εδω μέσα να μιλάμε όποτε θέλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Δε μιλάτε όποτε θελετε. Σε 

παρακαλώ πολύ. Εγώ δε σε διέκοψα όταν μίλησες. Επομένως, παρόλο του ότι 

φαίνεται ότι στην Ελλάδα αυτό εδώ χωρίς συγκρεκριμένο πρόγραμμα δράσης, 

χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε, δε φαίνεται να προχωράει εύκολα λίαν 

συντομως, εγώ προτείνω τα εξής προς το παρόν: Τον κ.Κατσιγιάννη που είναι 

διατεθειμένος να μας βοηθήσει, να είναι κοντά μας, τον κ.Παναγόπουλο το 

μηχανικό, όχι τον Πρόεδρο, τον μηχανικό, να είναι κοντά μας, η κα Ολγα 

Μουτζαλιά η οποία είναι ασθενής αυτή την ώρα, να μας βοηθήσουν να 

συμπληρώσουμε, να εμπλουτίσουμε το κείμενο της διαπαραταξιακής επιτροπής 

σε μια πρόταση για το Ρυθμιστικό του Δήμου μας πως θα αναπτυχθούμε αλλά 

και κυρίως και τις αντιρρήσεις που έχουμε σε συγκεκριμένα σοβαρά θέματα 

στο παρόν Ρυθμιστικό, να το καταθέσουμε, να επισυνάψουμε τις ωραίες 

προτάσεις που υπαρχουν από διάφορες περιοχές εδώ και από διάφορους 

φορείς μέσα στο φάκελο αυτό που θα πάμε, γιατί οπωσδήποτε το Πολυδένδρι 
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έχει δουλέψει πάρα πολύ στο θέμα το Γ.Π.Σ., έχει τελειώμενο Γ.Π.Σ., περιμένει 

τελευταία υπογραφή.  

 Εχει κάνει κοινωνική διαβούλευση, έχουν αποφασίσει, έχουν τελειώσει 

την περιοχή τους, είναι έτοιμο και απαντάει το Πολυδένδρι σε μας εδώ σήμερα. 

Εμείς δεν προτείνουμε τίποτα για το Ρυθμιστικό, εμείς προτείνουμε να 

εφαρμοστεί το Γ.Π.Σ. που έχουμε δουλέψει, έχουμε πληρώσει για να βγει το 

Γ.Π.Σ. και είναι τελειωμενο, προτείνει το Τοπικό Συμβούλιο πολύ σοφά του 

Πολυδενδρίου, για μένα. Οπως και πολλές άλλες προτάσεις. Οπως το 

Παρνηθαϊκό. Εχουνε γίνει λάθη. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, τα θεωρεί Πάρνηθα, 

μέσα στην εθνική οδό. Το Ρυθμιστικό όμως επειδή πιστεύω, εκτός, είναι κυρίως 

πολιτικό το πρόβλημα του Ρυθμιστικού πως θέλεις την περιοχή σου, δεν είναι 

τεχνοκρατικό. Θέλουμε τους τεχνοκράτες, αλλά πιστεύω ότι είναι κυρίως 

πολιτικό. Την ανάπτυξη στην περιοχή μας την αντιλαμβανόμαστε έτσι πολιτικά. 

Τι τη θέλουμε; Θέλουμε πράσινο, θέλουμε να μη χτίσουμε ποτέ, θέλουμε να 

μείνουμε έτσι. Πως τη θέλουμε. Αυτο είναι το ζητουμενο στο Ρυθμιστικό, το 

μεγάλο ερώτημα. Πως θέλουμε την περιοχή μας αύριο. Εμείς τη θέλουμε 

όμορφη αναπτυγμένη παραλία, όπως είπα, εξήγησα προηγουμένως, μην 

κουράζω, εμεις θέλουμε Σχέδια Πόλης οργανωμένα, συγκεκριμένα, αρκετά 

Σχέδια Πόλης με μικρή δόμηση που να προσφέρει ποιότητα ζωής στους 

υπαρχοντες εδώ αλλά και στους, καλώς να έρθουν οι Αθηναίοι να χτίσουν στην 

περιοχή μας, αλλά να ξέρει ο καθένας τι έχει.          Η παρούσα κατάσταση 

να μείνει, γιατί ο καθένας δεν μπορεί να επενδύει κάποιος γραφειοκράτης το 

μέλλον των παιδιών κάποιου που έχει επενδύσει στην περιοχή και έχει πάρει 2 

στρ. και περιμένει να χτίσει και ξαφνικά να του πει, δεν μπορείς να χτίσεις. 

Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και απάνθρωπο. Υπάρχουνε φτωχοί άνθρωποι, 

πρέπει να τους σεβαστούμε που έχουν όνειρο να επενδύσουν στην περιοχή με 

τη μικροοικονομία που έχουνε κάνει στην οικογένεια τους. Επομενως προτείνω, 

να συμπληρώσουμε το χαρτί αυτό εδώ, να επισυνάψουμε όλα τα κείμενα που 
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έχουμε δώσει εδώ, να φέρουνε οι αρχηγοί των επικεφαλείς παρατάξεων που 

ήτανε πολύ χρήσιμες οι απόψεις τους γραπτώς μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι 

τις προτάσεις τους. Θα επισυναπτούνε όλες, αφού όμως το πρώτο, το 

περιεκτικό το χαρτί που θα φτιάξουμε παρέα η επιτροπή θα είναι το κυρίως 

κείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς σ' αυτό το 

πράγμα. Νομίζω τα περιέχει όλα η πρόταση αυτή και βέβαια .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο; Ποιο; Αφού θα επισυναπτούνε όλα, οι προτάσεις. Ποιο να 

φέρουμε; Η διαμόρφωση του κειμένου συμπληρωματικά αυτού του 

υπάρχοντος θα το κανει η επιτροπή με τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Να συμπληρώσει κάποια πράγματα, δεν μπορεί να το αλλαξει, ότι 

εμείς δε θελουμε παρεκκλήσεις παραδείγματος χάρη ή θέλουμε ή όλα αυτα που 

λέμε για μη περιορισμό δόμησης. Αυτά θα ενταχθούν γιατί είναι απόφαση της 

διαπαραταξιακής επιτροπής. Δεν μπορούμε να τα αμελήσουμε αυτά. Είναι 

θεσμική .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολες οι προτάσεις θα επισυναπτουν αναγκαστικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι θεσμική διαδικασία. Ο επικεφαλής της παράταξης σου 

κ.Καλύβα θα φέρει τις προτάσεις γραπτώς και θα επισυναπτούν στο αρχικό 

κείμενο που θα προτείνει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι προτάσεις θα είναι συνοδευτικές του κειμένου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. η επιτροπή μαζί με την ενυπάρχουσα κατάσταση. Αυτή είναι η 

πρόταση μου και ζητώ να ψηφιστεί.  

.......: Συγνώμη λίγο, συγνώμη. Συγνώμη λίγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και βέβαια εφόσον 21 Μαρτίου έχει ημερίδα το Τεχνικό 

Επιμελητήριο σημαίνει ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία.  
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, μου επιτρέπετε να πω κάτι; Δε νομίζω ότι 

μπορούν να επισυναφθούν διάφορα κειμενα έτσι ατάκτως .. Πρέπει να γίνει 

ένα. Εγώ θεωρώ όμως ότι απ' όλες τις παρατάξεις έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. 

Δηλαδή, εγώ βρέθηκα δύο φορές σε συνεδρίαση, μίλησα, πως το λένε, σε 

συνάντηση της, δεν ξέρω πως λέγεται, στην παράταξη του Κώστα του Λίτσα. 

Εγινε πολύ καλή δουλειά. Μπήκανε και άλλες παράμετροι μέσα. Αντίστοιχα 

ακούω Αυλώνας, από εδώ, από εκεί, έχουνε γίνει διάφορα. Αυτά πρέπει να 

δουλευτουν. Επιτρέψτε μου, δεν είναι στην αρμοδιότητα μου αλλά πιστεύω ότι 

θα πρέπει να γίνει ένα κείμενο, δε χάθηκε ο κόσμος αν δεν είναι 2 σελίδες και 

είναι 5, θα πρέπει να μπούνε διάφορα πράγματα και να μπούνε με μια λογική. 

Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δουλευτεί και με τους αρχηγούς των 

παρατάξεων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, το κείμενο που θα 

φτιαχτεί, δεν είπα εγώ να είναι 2 σελίδες ή 3 ή 5. Κύριε Κατσιγιάννη με ακούτε; 

Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις προτάσεις που θα' ρθούνε από τους 

επικεφαλείς να επισυναφθούν στο πρώτο .. Οχι να επισυναφθούν, να 

συμπληρώσουν κανονικά και χωρίς φειδώ το πρώτο κείμενο. Αλλά το να 

παρουσιάζεις σε μια επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας ή οτιδήποτε κάποιους 

ανθρώπους που έχουνε δουλέψει την περιοχή, επισυναφθέντα, όχι ότι 

υποχρεωτικώς να τα πάρει .. ότι ο κόσμος εκεί έχει αντιδράσει, ότι ο κόσμος 

εκεί προτείνει αυτό ο Συναιτερισμός του Αυλώνα, το Τοπικό του Αυλώνα. Δε 

νομίζω ότι είναι άσχημο, χωρίς αυτό όμως να μειώνει την αξία του πρώτου 

κειμένου. Να επισυναφθούν οι συγκεντρώσεις στον Αυλώνα και οι αποφάσεις 

του Τοπικού ή στο Πολυδένδρι ή το άλλο. Ορίστε; 

.......: Θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγει σε 2 σελίδες το βασικό κείμενο. Πρέπει να 

είναι παραπάνω. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν είπα να βγει το βασικό σε 2 σελίδες. Να βγει σε 15. Δεν 

έχω πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θέλετε να μιλήσετε κ.Αρμυριώτη ή ερώτηση. Για να 

μιλήσετε δεν προβλέπεται. Μπορεί ο κ.Γιασημάκης .. Ορίστε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Κατσιγιάννη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, Αγαπητοί 

συνάδελφοι και φίλοι, εκείνο που κατάλαβα εγώ προσωπικά και θα θέλω να με 

διορθώσετε, είναι ότι από τα λεγόμενα σας είσαστε αρνητικοί σ' αυτό το Σχέδιο 

του Ρυθμιστικου σε γενικές γραμμές σαν Τεχνικό Επιμελητήριο. Επί της αρχής. 

Το ένα είναι αυτό.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Το έχω πει και μέσα .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Επειδή έχω να προσθέσω 

και άλλα πάνω σ' αυτά που είπατε, στις αντιθέσεις και συμφωνώ μαζί σας σε 

όσα είπατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ερώτηση είπατε. Τώρα να προσθέσετε .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό ρωτάω. Εκείνο που κατάλαβα και ας με διαψεύσει, είναι 

ότι είναι σαν αρχή αρνητικός ο κ.Κατσγιάννης σ' αυτό το Ρυθμιστικό.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι εγώ, εγώ είμαι ούτως ή άλλως. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το Τ.Ε.Ε. Ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. μ' αυτά που άκουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ερώτημα ποιο είναι; 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Σας διάβασα 8 βασικά σημεία, βασικά σημεία επί της αρχής 

.. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό είναι το ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είναι αρνητικό το Τ.Ε.Ε. ή όχι;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Είναι στη βάση της αρνητική. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ωραία. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Σας διάβασα 8 βασικά σημεία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ερώτημα ποιο είναι τώρα; Αυτό είναι μια διαπίστωση, ότι είναι 

αρνητική. Το ερώτημα που θέλετε να θέσετε.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό .. Εγώ θέλω να πω το εξής, σε συνέχεια της πρότασης 

και του Δημάρχου, να ξεκινήσουμε το κείμενο και την πρόταση μας με όλα τα 

αρνητικά όσον αφορά σε συνδυασμό με αυτά που είπε ο κ.Κατσιγιάννης. Επί 

της αρχής σαν Ρυθμιστικό Σχέδιο το να λέμε προτάσεις σε κάτι που εξ' αρχής 

θεωρούμε ασκήσεις επί χάρτου, γιατί στην ουσία ο κ.Κατσιγιάννης, το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, αυτό μας λέει, ότι ο Οργανισμός Αθήνας κάνει ασκήσεις επί 

χάρτου. Ε, αυτές τις ασκήσεις επί χάρτου εξ' αρχής, σαν αρχή είμαστε 

αρνητικοί και από εκεί και κάτω να το δούμε βέβαια .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Γιώργο, αυτό προσπάθησα να πω. Διατύπωσα 8 σημεία 

στην αρχή που επί της αρχής θεωρούμε ανεπαρκή αυτή την προσπάθεια. Αυτά 

τα 8 σημεία έχουν διατυπωθεί και από τον Πρόεδρο του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να τα επισυνάψουμε και εμείς σαν Δήμος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή .. Κύριε Γιώργο, επειδή ανησυχώ μήπως το κεντρικό, το 

πρώτο κείμενο που είναι να καταθέσουμε δεν μπούνε όλα τα θέματα και τα 

δίκαια αιτήματα διαφόρων πολιτών, όπως του Βαγγέλου του Πάντου από τις 

Αφίδνες, που γράφει 1, 2, 3 ειδικά θέματα για τις Αφίδνες, φοβάμαι μήπως δεν 

τα βάλετε μέσα. Καλό είναι να επισυναφθούν, επαναλαμβάνω. Γιατί εχω 3 

προτάσεις εδώ περά, μη σας διαβάσω τώρα, οι 4 οικισμοί, υποδοχείς που 

φαίνονται στο Σχέδιο, κύριος οικισμός, συν οικισμός Πετσούλη, 

σιδηροδρομικός σταθμός, οικισμός .. άρρηκτα συνδεδεμένοι λειτουργικά 
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μεταξύ τους σήμερα, θα πρέπει να ενωθούν και πολεοδομικά για τη δημιουργία 

ενός βιώσιμου Γ.Π.Σ., μια πολύ ωραία πρόταση παραδείγματος χάρη. Θα 

επισυναφθεί στο αρχικό κείμενο; ∞ θα πρέπει όλα αυτά, αφού κάνετε το 

κείμενο, είναι επιμέρους θέματα τα οποία καλό είναι να υπαρχουνε για μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας κα Στεργίου. Σας ακούμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που έβαλε ο κ.Αρμυριώτης είναι σοβαρό και εγώ ήθελα να το 

ρωτήσω. Αρα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο για να προτείνει κάτι ή να μη 

δεχτεί, το είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, λοιπόν, άρα επί της αρχής εμείς 

δε συμφωνουμε μ' αυτό το Ρυθμιστικό γι' αυτούς και γι' αυτούς και αυτούς 

τους λόγους. Αρα λοιπον δε συμφωνούμε και προτείνουμε αυτά στα γενικά και 

επιμερους για την περιοχή μας δεχόμαστε αυτά που 5 θετικά γράφει το 

Ρυθμιστικό αλλά να τα αναφέρουμε. Να μη, όπως σας έλεγα προηγουμένως για 

τον Ασωπό, είπατε ότι το αναφέρει, όχι, να το αναφέρουμε συγκεκριμενα και 

άρα λοιπόν για την περιοχή μας πέρα από τα γενικά που αν θέλετε μπορούμε 

να ασπαστουμε και τις απόψεις του Τ.Ε.Ε., είναι πιο ειδικό αν θέλετε, από εκεί 

και περα για την περιοχή μας προτείνουμε αυτά και αυτά και αυτά. Νομίζω έτσι 

πρέπει να γίνει. Αυτό όμως κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ η απόφαση που πρέπει να 

πάρουμε σήμερα είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά. Δηλαδή επί της αρχής. Το 

κείμενο που λέτε, οι συνολικές προτάσεις, δεν μπορεί να είναι επισυνάπτεται, 

θα μαζευτούνε σε ένα κείμενο, θα το φέρετε εδώ και θα το ψηφίσουμε αυτο 

το κείμενο. Δεν μπορεί να το κάνουμε πίσω από τις πλάτες ή κάτω από το 

τραπεζι. Πρέπει να έρθει στο Συμβούλιο για να ψηφιστεί. Νομίζω αυτή είναι η 

διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν είναι απόλυτα αυτή η διαδικασία κα Στεργίου. Εχουμε 

εγκρίνει ένα μεγάλο κείμενο και λέμε ότι εξουσιοδοτούμε 3 ανθρώπους, 4, 

εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουν το υπόλοιπο. Εάν δεν τους 

εξουσιοδοτείτε και δεν τους έχετε εμπιστοσύνη μην το κάνετε. Είναι πρόταση 
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όμως. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Σαφέστατα το Δημοτικό Συμβούλιο 

εξουσιοδοτεί πολλούς πολλές φορές, όπως το Δήμαρχο όλες τις φορές να κάνει 

κάποιες ενέργειες.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, αυτό είναι γνωμοδότηση του Συμβουλίου, δεν 

μπορεί εν λευκώ να ψηφιστεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οτι θα λάβετε γνώση δεν το συζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Λίτσα έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, επί της προτάσεως του κ.Δημαρχου δεν υπαρχει στην 

Αυτοδιοίκηση αυτό που λέει. Ο,τι αποφασιστεί για το Δήμο μας θα 

νομιμοποιηθεί μέσα από απόφαση του Δ.Σ. Ολα τα άλλα δεν υπαρχουν που 

λετε. Εάν θέλετε οι τεχνοκράτες να έχουν άποψη και εμείς να την 

αποδεχτούμε, θα πρέπει να μας την αναλύσουν, να τη δουμε γραπτώς, να 

συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Αυτό λέμε και εμείς από την αρχή, να 

γίνει μια καλύτερη πρόταση. Να δέσουμε όσο δυνατόν καλύτερα μια 

αντιπρόταση. Κανένας δεν είναι υπερ του Ρυθμιστικού. Ολοι είμαστε ενάντια. 

Ομως πρόταση πρέπει να έχουμε σοβαρή. Τώρα, να εξουσιοδοτήσουμε 5, 10 

ανθρώπους να κάνουν κάτι δίχως να το ψηφίσουμε από εδώ, είναι και 

παράνομο. Το Δ.Σ. αποφασίζει. Δεν αποφασίζει κανένας. Αυτό το λέει .. Μην 

ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Ενα είναι αυτό. Δεύτερο, εμείς 

από την πρώτη στιγμή σας είπαμε ότι πρέπει να δουλέψουν άνθρωποι 

τεχνοκράτες. Ακούσαμε σήμερα εδώ μέσα .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για κατάθεση των προτάσεων μας έχουμε χρόνο; Εσείς είπατε 

ότι έχουμε γιατί 21 του μηνός μπαίνετε στη διαβούλευση το Τεχνικό 

Επιμελητήριο. Αρα έχουμε χρόνο για προτάσεις. Αλλαξε; Δεν το ξέρω αυτο. 

Δεν το ξέρω. Εάν έχουμε το χρόνο, δεν το συζητάμε, ότι να φτιάξουμε το 
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κείμενο σωστά και να το ξαναφέρουμε. Ναι. Αν έχουμε το χρόνο. Ρωτάω, 

έχουμε το χρόνο; Είπαν ότι άλλαξε ημερομηνία εσείς, 21 του μηνός δεν μπορεί 

να συζητάτε επομένως μετά τη διαβούλευση. Αρα έχουμε χρόνο απ' ότι 

καταλαβαίνω. Μέχρι τέλος του μήνα; Αρα έχουμε το χρόνο να το 

ξαναφέρουμε. Επομένως .. Παιδιά, προσπαθούμε να βρούμε σύνδεση, εδώ 

είμαστε μια ομάδα. Είμαστε όλοι κατά του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Δεν το 

συζητάμε. Από την αρχή είμαστε κάθετοι. Οποιος προσπαθεί να δημιουργήσει 

κάποιες εντυπώσεις διαφορετικές, νομίζω ότι κάνει λάθος. Είμαστε όλοι κατά. 

Συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Γι' αυτό συζητώ τα 

πάντα και δεν είναι θέμα εγωϊσμου σε καμία περίπτωση αυτό το θέμα. Σε καμία 

των περιπτώσεων. Το τόνισα στον Αυλώνα, το τόνισα εδώ την περασμένη 

φορά, το τονίζω και τώρα. Συνθέτουμε τις απόψεις μας και τις καταθέτουμε 

όσο μπορούμε καλύτερα. Εάν έχουμε χρόνο .. Εχει πυρετό η Μουτζαλιά. Τη 

φάγατε τη γυναίκα. Ναι.  

 Λοιπόν, προτάσεις γραπτώς περιμένω από τους επικεφαλείς των 

παρατάξεων μέσα σε μια βδομάδα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε πόσο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε τόσο χρόνο; Μέχρι και την Τρίτη νομίζω και από 

τους φορείς, και από τα Τοπικά Συμβούλια και από τις παρατάξεις οι προτάσεις 

πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ενα. Δεύτερον .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τους τεχνοκράτες επομένως που έχετε οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων, να τους αξιοποιήσετε για να φέρετε καλες προτάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κύριοι συνάδελφοι να επαναλάβω την πρόταση να 

μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να τοποθετηθουν οι συνάδελφοι τελικά. Η 

πρόταση είναι να κατατεθούν προτάσεις μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι 
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γραπτώς απ' όλους ανεξαιρέτως τους φορείς και τις παρατάξεις. Δεύτερον, εάν 

συμφωνεί το Σώμα με τη συγκρότηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, να το 

πω έτσι, που αποτελείται από τον κ.Κατσιγιάννη, τον κ.Παναγόπουλο και την 

κα Μουτζαλιά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, βεβαίως. Και τελικά να οριστεί επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο για επικύρωση του τελικου κειμένου που θα συντάξει η 

συγκεκριμένη επιτροπή.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που κάποιοι χάνουνε περιουσίες και 

προσωπικά δεν ντρέπομαι να το πω, ότι όχι μεγάλες, μικρές ίσως, χάνω και 

εγώ. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Είναι θέμα πολύ σοβαρό για τον τόπο μας. 

Κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν ξέρω για σας, μπορεί να έχετε τελειωσει άλλο 

Πανεπιστήμιο, εγώ έχω τελειώσει Γυμναστική Ακαδημία. Εγώ τις προτάσεις τις 

έχω στο γραφείο μου, είχα .. και μπορούσα να τις συνθέσω μέσα από 20 

διαφορετικούς χάρτες. Για τη Μαλακάσα πρέπει να είναι ο Κοινοτάρχης, δεν 

μπορώ να έχω εγώ προσωπική για όλο το Δήμο. Ακουσα πολύ καλά, άκουσα 

πολύ καλά .. Τώρα να μιλήσω λίγο σοβαρά; Αμα θέλετε να το κάνουμε όλο 

στην πλακα, είναι της πλάκας τα έγγραφα αυτά εδώ περα. Δηλαδή είναι και 

κακογραμμένα, είναι και απαράδεκτα γραμμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κάνατε αυτή την κριτική κ.Λίτσα.  

Εληξε το θέμα τώρα αυτό.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ποια κριτική; Εγώ ντρέπομαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με την πρόταση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα μ' αφήσετε να μιλήσω; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την πρόταση επιτέλους; 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα μ' αφήσετε να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε παρακαλώ πολύ. Μη με διακόπτεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένουν και οι συμπολίτες και ολόκληρο το Σώμα κρέμεται 

από τα χείλη σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μη με διακόπτεις. Σε παρακαλώ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μη με ξαναδιακόψετε. Λοιπόν, δεν υπαρχει εκκλησιαστικός 

τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός υπάρχει. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν 

υπαρχουνε περίπατοι .. υπάρχουν τα μονοπάτια της Πάρνηθας. Είναι ολόκληρη 

διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γράψτε τα. Γράψτε τα στις προτασεις σας όλα αυτά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα, αυτούς που πληρώνετε, οι υπάλληλοι του Δήμου, οι μηχανικοί 

του Δήμου και θα στηριχτούμε μόνο στο Θανάση τον Κατσιγιάννη; Ενας 

μηχανικός να έρθει να μας βοηθήσει δεν υπάρχει; Ημαρτον. Σας ξαναλέω .. 

Κύριε Δήμαρχε, παίζουμε με τις λέξεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα επικοινωνείτε; Σας λέω, βάζω τον κ.Κατσιγιάννη, τον 

κ.Παναγόπουλο που είναι μηχανικοί, την κα Μουτζαλιά και αν θέλετε και 

κάποιον δικό σας που ξέρει. Και μου λέτε, βάζετε; Σας λέω, ναι, βάλτε κάποιους 

που γνωρίζουνε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Οικονομάκο, μπορείτε να καταλάβετε κάτι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου κάνω πρόταση και αντιτίθεσαι στην πρόταση που σας έχω 

κάνει. Δεν μπορεί να σας καταλάβει κανείς εδώ μέσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή ποιος είπε να βάλουμε τεχνοκράτη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση άνθρωπε, μια, να το καταλάβει 

κάποιος. Δεν έχει καταλάβει ποτέ κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς το ειπατε κ.Λίτσα και υιοθετήθηκε. Συνεχίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάντε μια συγκεκριμενη πρόταση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι απαράδεκτο να με διακόπτετε συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω, είπατε, διεκδικείτε την πρόταση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφού θέλετε λοιπον θα τα ακούσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διεκδικείτε την πρόταση για τεχνοκράτες. Την έχετε 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, είσαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Εγώ δεν έχω την 

ικανότητα να κάνω μια τέτοια πρόταση γιατί είναι πολύ σοβαρή και δύσκολη 

για το Δήμο μας και έτσι περιστασιακά, είπε μια κουβέντα ένας, είπε κάτι ο 

άλλος, είναι πολύ σοβαρό θέμα να το παίρνουμε με τον τρόπο που λέτε εσείς 

κ.Δήμαρχε. Εσείς θέλετε να βγάλετε την ευθύνη από πάνω σας, έχετε την 

ευθύνη όμως να φτιάξετε μια σωστή πρόταση. Δεν το καταλαβαίνετε τι σας 

λέμε; Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και να ξερετε κάτι, βολεύει τώρα, είναι 

εκλογές, να μη γίνει τώρα. Και την προηγούμενη φορά είχε εκλογές και με το 

που γίνανε οι εκλογές το περάσανε το Παρνηθαϊκό και τις χάσανε τις 

περιουσίες τους σε ένα βράδι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ ήμουν από εκείνους που έκαναν αντιδράσεις. Τουλάχιστον 

πρόλαβα και έκανα αντιδράσεις. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα 

καταλάβετε .. Σας την έχω πει από την πρώτη στιγμή, ότι πρέπει να 

ασχοληθούνε και οι μηχανικοί του Δήμου. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

150 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουνε γνώσεις τέτοιες οι μηχανικοί του Δήμου, οι δικοί μας 

τουλάχιστον. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να φέρετε τα Σχέδια απ' όλα τα Τοπικά. Δηλαδή στη Μαλακάσα δεν 

ασχοληθήκατε καθόλου. Δεν υπαρχει πρόταση για τη Μαλακάσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφου σε βάλαμε στην επιτροπή να τα φέρεις παιδί μου. Γιατί 

δεν τα έφερες; 

ΛΙΤΣΑΣ: Πως; Από που; Από το σπίτι μου; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Εχεις δουλέψει, το ξέρεις το θέμα. Γιατι δεν έφερες τις 

προτάσεις της Μαλακάσας στην επιτροπή να τις έχουμε εδώ να τις 

επισυνάψουμε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Καταλαβαίνετε τι λέτε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας τρελάνεις τώρα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Καταλαβαίνετε τι λέτε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί σε βάλαμε στην επιτροπή;  

ΛΙΤΣΑΣ: Λυπάμαι κ.Δήμαρχε, δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Είστε άσχετος 

τελείως. Είσαστε τελείως άσχετος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θέλεις να λειτουργείς σαν ομάδα .. για τον τόπο.     

ΛΙΤΣΑΣ: Είσαστε άσχετος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλεις να διαφοροποιηθείς .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είσαστε επικίνδυνα άσχετοι, επικίνδυνα. Επικίνδυνα, σας το λέω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν παίζεσαι με τίποτα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας ξαναλέω το εξής .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την πρόταση σου να μας πεις. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Η πρόταση δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Πρέπει να αποτυπωθεί σε 

ένα χαρτί από έναν μηχανικό. Δεν το καταλαβαίνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοι που μπαίνουνε μηχανικοί είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δήμαρχε, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας τρελάνεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Αυτή ήτανε η τοποθέτηση του κ.Λίτσα. Ο καθένας.. 

  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε κ.Λίτσα. Κάντε κ.Λίτσα την τοποθετηση. Στην πρόταση 

που έγινε, να κατατεθούν .. Σας την επαναλαμβάνω κ.Λίτσα και προσπαθήστε 

να ηρεμήστε, να την καταλάβετε μπας και βοηθηθεί και το Σώμα εδώ μέσα. 

Λοιπόν, να κατατεθούν προτάσεις γραπτώς μέχρι και την Τρίτη και από τις 

παρατάξεις και από τους φορείς. Να συσταθεί επιτροπή που θα αποτελείται από 

τους κ.Κατσιγιάννη, Παναγόπουλο και την κα Μουτζαλιά και τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου και όποιον άλλο συναδελφο επιθυμεί, που θα επεξεργαστεί τις 

προτάσεις αυτές, ώστε να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο το οποίο θα 

εγκριθεί από την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Σε κάθε Τοπικό Συμβούλιο και σε κάθε χωριό ή Κοινότητα ή Δήμο 

που υπήρχε πριν υπάρχουνε κάποιοι μηχανικοί. Εδώ ήρθε ο κ.Παναγόπουλος 

που είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά την περιοχή του Ωρωπού. Εχει μελετηθεί 

καλα η περιοχή του Αυλώνα. Για τις άλλες περιοχές τι θα κάνετε; Τι άποψη 

έχετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αποφασίσουν πάλι τα Τοπικά Συμβούλια με .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιμένω και λέω ένα απλό πράγμα. Αν θέλετε το 

καταλαβαίνετε. Οτι τα Τοπικά Συμβούλια μόνα τους δεν είναι εύκολα να 

αποφασίσουν χωρίς τη βοήθεια μηχανικών και πρέπει να υπαρχει ένα 

υπόβαθρο, ένας χάρτης να απεικονίσετε όσα λέτε. Δε θέλετε να ..; Γιατί δε 

θέλετε λοιπον να κάνουμε μια τεκμηριωμένη πρόταση; Καλύτερη πρόταση. 

Γιατί δε βάζετε και τους μηχανικούς του Δήμου να ασχοληθούνε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα οι συνάδελφοι έχουνε εμπειρία και ο κ.Κατσιγιάννης, μέλος 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ο κ.Παναγόπουλος νομίζω ήτανε μια από τις 

καλύτερες .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα δε διαφωνεί .. Με τον Κατσιγιάννη έχουμε κάνει δύο 

συγκεντρώσεις. Τον Κατσιγιάννη τώρα τι μας λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα επεξεργαστουν τις προτάσεις αυτές. Λοιπον, δεν μου 

επιτρέπεται σαν Πρόεδρος να σχολιάσω .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς θέλουμε να είναι μέσα και ο κ.Δημητρίου από τον Αυλώνα που 

έχει ασχοληθεί και έχει γνώσεις και εμπειρία και η κα Δημητρίου από τον 

Αυλώνα που είναι πολιτικός μηχανικός .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο κ.Δήμαρχε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι. 

Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπου έχει πάει ο κ.Δημητρίου τα έχει διαλύσει και θες να μπεις 

μέσα για να μην προκύψει ποτέ τίποτε. Σαμποτάρεις τον τόπο ξεκάθαρα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Είσαστε ανίκανοι και δεν είχατε πρόταση και ανακαλύψατε τον 

Κατσιγιάννη σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. Καθίστε κύριε στη θέση σας. Δεν είναι 

έδρανα αυτά εκεί περα. Σας παρακαλώ καθίστε στη θέση σας. Κύριοι 

συνάδελφοι, επί της προτάσεως που έγιναν .. 

 Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.Κατσιγιάννη κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατσιγιάννη. Κύριε Δέδε, μετά κάνετε τις ερωτήσεις, 

επειδή θέλει να υποβάλλει ένα ερώτημα ο κ.Γιασημακης στον κ.Κατσιγιάννη.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Κατσιγιάννη, ήθελα μια ερώτηση να κάνω. Εάν το 

Ρυθμιστικό είναι υπερκείμενο των Γ.Π.Σ. και αν προχωρήσουν τα Γ.Π.Σ. και δε 

συμφωνούνε με το Ρυθμιστικό, τι γίνεται;  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Είπα ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο και μόνο από τη δομή του, 

Νόμος και Υπουργική Απόφαση. Και βέβαια είναι υπερκείμενο και δίνει 

κατευθύνσεις. Το δεύτερον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν προχωράνε. Δεν προχωράνε. Τα έχουν παγώσει αυτήν 

τη στιγμή ενόψει Ρυθμιστικού.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εντάξει, αυτό ήθελα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπον κύριοι συναδελφοι. Τι θέλετε 

κ.Λίτσα; Σας ακούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπον, αν δε θέλετε τον κ.Δημητρίου, να έρθει ο κ.Πετρογιάννης, 

που είναι γνώστης, με εμπειρία, να βοηθήσει και να συνδέσει. Κατ' αρχήν κατι 

άλλο κ.Δήμαρχε. Δεν έχουμε το δικαίωμα και εμείς να φέρουμε κάποιους 

ανθρώπους που να έχουνε άποψη; Δεν έχουμε δικαίωμα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις προτάσεις σας θέλουμε σαν παράταξη.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτήστε τον κ.Πετρογιάννη, διαβουλευτείτε και φέρτε μας 

προτάσεις. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, να έρθει εδώ πέρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπαμε να μας φέρετε γραπτώς μέχρι την Τρίτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση είναι .. Εντάξει, κάνατε την πρόταση αυτή. Λοιπόν. 

Οχι κ.Δήμαρχε, μισό λεπτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, δε χάνετε εσείς περιουσία. Αλλος χάνει περιουσία. 

Μην τολματε να μιλάτε έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχετε περιουσία να χάσετε. Εγώ έχω περιουσία να χάσω και 

άλλοι εδώ μέσα. Γι' αυτό και μας νοιάζει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπον κύριοι συνάδελφοι στην 

πρόταση του Δημάρχου. Παρακαλώ κυρία, δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος. Σας 

παρακαλώ. Σας παρακαλώ, όχι αυτήν τη στιγμή. Επιτρέψτε μου. Κύριοι 

συνάδελφοι, επί της ψηφοφορίας. Για την πρόταση του κ.Δημάρχου τι 

αντιρρήσεις υπάρχουν. Οχι η παράταξη ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τη συγκεκριμένη επιτροπή και τα υπόλοιπα που αναφέρθηκα. 

Με τη συγκεκριμένη κ.Λίτσα. Ολα τα χωριά θα έχουν προτάσεις. Λοιπον, 

συγκεκριμένη είναι η πρόταση κ.Λίτσα. Πάνω σ' αυτή την πρόταση κάντε πάλι 

τις ενστάσεις σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς θα φέρουμε πρόταση στο Δήμο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Απλώς να ξέρετε ότι ο Δήμος Ωρωπού ήθελε άλλη αντιμετώπιση, 

καλύτερη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Περιμενουμε τις προτάσεις όλων 

ανεξαιρέτων των παρατάξεων.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την πρόταση .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας δεν τη δέχεται την πρόταση. Θα φέρει τη δική του. 

Πρόταση για το Ρυθμιστικό. Βεβαίως. Ομόφωνα .. Ωραία. Για την επιτροπή 

υπάρχουν αντιρρήσεις από τον κ.Λίτσα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, εμείς τη διαφορά που ζητάμε, είναι να ασχοληθούν 

και άλλοι άνθρωποι .. Η διαφορά που ζητάμε και δεν το δεχόσαστε .. Πρόεδρε, 

αυτό που ζητάμε και δεν το δεχόσαστε είναι να μπουν και άλλοι μηχανικοί από 

την περιοχή που ξέρουνε τα προβλήματα να συνεργαστούνε. Αυτό ζητάμε και 

δεν το καταλαβαίνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπον, η επιτροπή είναι αυτή που .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς εμείς, εμείς σας τιμάμε κ.Βελτανιώτη και βάζουμε τον 

κ.Κατσιγιάννη ο οποίος ήταν δύο φορές στο συνδυασμό σας και σας μίλησε και 

βλέπετε ότι τον κάνουμε σημαία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλά, δεν ήταν και υποψήφιος Σύμβουλος ο άνθρωπος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν με κατάλαβες .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φωνάξατε τον κ.Κατσιγιάννη να σας ενημέρωσει δύο φορές το 

συνδυασμό σας και τον βάζουμε μέσα στην επιτροπή πρωτάρη και λέτε να 

φέρετε μετά άλλον. Σας παρακαλώ, δε μαζεύεστε με τίποτα. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δηλαδή, δεν μπορεί ο κ.Μπαλάντζας, ο κ.Γεωργόπουλος, 

Δ/ντης Πολεοδομίας, να καταθέσει απόψεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

 Το Συμβούλιο ψήφισε και εγκρίνει την πρόταση του Δημάρχου.   

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών 

συντήρησης, βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/99 για το έτος 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κυρία Μαναβέλη, δύο λόγια για την επιτροπή. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 

171/87, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 

229/99 για την παραλαβή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης που η 

δαπάνη του καθενός απ' αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ, είναι 23%, δεν είναι 19, έχει γίνει από λάθος, γίνεται από επιτροπή 

που αποτελείται από 2 Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα ορίσετε θα συντάσσουν βεβαίωση 

για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης των εργασιών. Η πρόταση 

είναι κ.Δήμαρχε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που ήταν και για το 11. Είναι ο 

κ.Μακρής με τον κ.Πέππα, με αναπληρωτές αντίστοιχα την κα Κολιαστάση και 

τον κ.Γιαννά.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση ως προς τη συγκρότηση της επιτροπής; Το 

Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου που θα μετέχει ως μέλος στην 

Επιτροπή Παραλαβής έργων, βάσει του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87, 

για το έτος 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα, το υπ' αριθμ. 6.  

 Είναι ανάλογη. Ας μην την .. Υπάρχει στην εισήγηση στους 

συναδέλφους. Είναι ο κ.Ηλιάσκος με αναπληρωτή τον κ.Τσεκρεζή.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα 

συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών 

του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006, το οποίο αφορά 

όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, το οποιο 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 και τις διατάξεις του 3852/2010, με το 

οποίο πλέον ο Δήμος έχει αρμοδιότητα για τη συγκρότηση επιτροπης ελέγχου 

των πωλητών των Λαϊκών Αγορών έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της 

λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, της τήρισης των προβλεπομένων από τις 

σχετικες διατάξεις όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και διενέργεια 

αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά 

την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβλημάτων που τίθενται υπ' όψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω επιτροπή διενεργεί τακτικούς ελέγχους ανά 

περιοχή υπό την εποπτεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από κάθε έλεγχο η 

επιτροπή υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις. Στην επιτροπή συγκροτείται με 

απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από 4 υπαλλήλους του Δήμου και 1 

Δημοτικό Σύμβουλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως Δημοτικός Σύμβουλος στην επιτροπή προτείνεται ο κ.Μακρής 

με αναπληρωτή τον κ.Τσεκρεζή.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  
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 Δε θα διαβασω την εισήγηση για την μεταφορά των ανακοινώσεων στο 

τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Απλά θα σας αναφέρω τον 

προβληματισμό και τον .. Τον προβληματισμό και τη φιλοσοφία αυτής της 

τροποποίησης. Υστερα από 1 χρόνο και κάτι παραπάνω λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψαν, διαπιστώθηκαν κάποια πράγματα που 

αφορούν τη λειτουργία του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη 

σημερινή πρόταση. Με την πρόταση αυτή πιστεύω ότι εξασφαλίζεται η 

συζήτηση των θεματων της ημερήσιας διάταξης με αυξημένη συμμετοχή και 

παρουσία των συναδέλφων. Δεν απαξιώνεται η λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την αποχώρηση αρκετών συναδέλφων με την έναρξη, αλλά και 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δίνεται 

η δυνατότητα στους συναδέλφους .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε συγνώμη, να ευχαριστήσουμε τον κ.Κατσιγιάννη,  ο 

οποίος αποχωρεί, τον κρατήσαμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κ.Κατσιγιάννη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κατσιγιάννη. Δίνεται η δυνατότητα στους 

συναδέλφους να θέσουν με περισσότερη άνεση τα ερωτήματα τους ή να 

κάνουν τις ανακοινώσεις τους χωρίς την πίεση του χρόνου που υπήρχε μέχρι 

τώρα. Θεωρώ ότι θα συμφωνήσει η πλειοψηφία των συναδέλφων με την 

τροποποίηση αυτή, εάν βεβαίως επιδιώκεται η σοβαρή και παραγωγική 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι η δημιουργία εντυπώσεων. Το 

Προεδρείο πιστεύω και ο Δήμαρχος, εκτός από υποχρέωση, έχει και τη διάθεση 

και την όρεξη αλλά και την υπομονή στο να παραμείνει για όσο χρόνο 

χρειαστεί, ωστε να καλυφθούν όλα τα ερωτήματα και οι ανακοινώσεις που θα 

τεθούν προς το Σώμα.  

 Κύριοι συνάδελφοι, όσοι επιθυμείτε να τοποθετηθείτε επί του θέματος. 

Βεβαίως κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εχετε υπ' όψη σας κάποιο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο να έχει τέτοιο 

κανονισμό; Να μας τον πείτε να τον ξέρουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Σχηματάρι, ο Μαραθώνας .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τα επιχειρήματα του Προεδρείου .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ο Αυλώνας μέχρι τώρα στο τέλος το έχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, η κα Στεργίου, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Κιούσης. Από τη συμπολίτευση;  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πιστεύω ότι μ' αυτό τον τρόπο απαξιώνετε τη μόνη δυνατότητα που 

έχει ο Δημοτικός Σύμβουλος να φέρει εκτός ημερησίας ενα θέμα και να το 

ακούσει το Σώμα. Αν κοιτάξτε λίγο την πλευρά ειδικά που κάθεται η παράταξη 

σας έχουνε μείνει οι μισοί. Φανταστείτε λοιπόν στο τελευταίο θέμα πόσοι θα 

είναι και τι όρεξη θα έχουνε, που θα έχουνε ετοιμαστεί να φύγουνε με το που 

τελειώσαμε. Αρα απαξιώνετε τη δυνατότητα και δε θα ήθελα να πω ότι δεν 

αντέχετε να ακούσετε κριτική από τις άλλες παρατάξεις. Οσο για το διάστημα 

του ενός μηνός στο δικό μας το Δήμο είναι ανέκδοτο. Ο Δήμαρχος δεν έχει 

απαντήσει ποτέ μα πότε κάτι από ένα προηγούμενο Συμβούλιο. Θέλω να σας 

ρωτήσω αν θυμάστε μια φορά να έχει έρθει και να έχει πει, ότι στο 

προηγούμενο ή στο προ-προηγούμενο Συμβούλιο είχε πει κάποιος αυτό και το 

απαντάω τώρα. Γι' αυτόν το λόγο λοιπον πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στην 

αρχή να έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να ακούνε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

ορισμένα πράγματα που έχουνε να πούνε εκτός ημερησίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η αλλαγή αυτή, η τοποθέτηση δηλαδή των ανακοινώσεων 

των Δημοτικών Συμβούλων στο τέλος δείχνει το λιγότερο έλλειμμα 

δημοκρατικής αντιληψης. Δε θέλω να πω ότι δείχνει φόβο για τα πεπραγμένα 

της Δημοτικής Αρχής ή για τη διαχείριση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον 

Πρόεδρο, διότι πιστεύω ότι και ο Πρόεδρος πάει καλά και απαντήσεις δίνονται 

στις ανακοινώσεις. Και ως εκ τούτου δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο 

θέλετε να το βάλετε στο τέλος. Δε νομίζω ότι έχετε κάτι να φοβηθείτε ή κάτι 

να κρύψετε. Η πράξη βέβαια αυτή δείχνει το αντίθετο, ότι κατι σας φοβίζει, 

κάτι θέλετε να κρύψετε. Το να θέλετε να έχει κουραστεί ο κόσμος, να έχει 

αποχωρήσει, ώστε να μην ακουστούνε οι ανακοινώσεις νομίζω ότι δεν είναι 

σωστό. Δεν πλατιάζω στο να κάνω κριτική. Θα περιοριστώ στο να κάνω 

προτάσεις στο πως θα πρέπει να γίνει και τι θα πρέπει να περιέχει ακόμα ο 

κανονισμός. Να αυξηθούν τα λεπτά του χρόνου έστω κατά 1 λεπτό όλων των 

Δημοτικών Συμβούλων. Να υπάρξει δυνατότητα δευτερολογίας των Δημοτικών 

Συμβουλων, διότι δεν την έχουν. Την έχουν μόνο οι αρχηγοί, οι επικεφαλείς 

των παρατάξεων. Πως λύνεται αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτό Δήμαρχε. Να μ' ακούσεις πως λύνεται όμως, έτσι; 

Γιατί είναι σωστό ότι υπάρχει πρόβλημα χρόνου όταν έρχονται πολλά θέματα. 

Θα μπορούσε να γίνουν περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια και να πάρουμε μια 

απόφαση για να μην επιβαρύνεται οικονομικά ο Δήμος να μην αποζημιώνονται 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ώστε να κάνουμε περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια με 

λιγότερα θέματα και να έχουμε χρόνο να τοποθετηθούμε όλοι. Αρα μπορούμε. 

Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να βάλουμε τις ανακοινώσεις στο τέλος. 

Και ξαναλέω, επαναλαμβάνω, δε θέλω να πιστέψω ότι κάτι έχετε να κρύψετε. 

Εμείς να είσαστε σίγουροι ότι αν τελικά περάσει αυτό και πάει στο τέλος, θα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

162 

βρούμε τρόπο και έλεγχο να κάνουμε και τις τοποθετήσεις μας να κάνουμε, 

μας τις δίνει ο Νόμος και θα το διαπιστώσετε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εμενα αυτό που όπως το φέρατε σήμερα μου θυμίζει αυτό το 

Νόμο που φέρνει τώρα στη Βουλή για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Κάτι 

τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιατί; Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδη δε θέλετε, γιατί στην έναρξη 

του Δημοτικου Συμβουλίου συνήθως έχουμε ένα ακροατήριο το οποίο έρχεται 

να ακούσει κάποια θέματα που μας έχει εξουσιοδοτήσει να τα βάλουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί δηλαδή ένας κόσμος να μείνει μέχρι τις 12:00 η 

ώρα; Εδώ δε μένετε εσείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κύριοι της πλειοψηφίας να 

ακούσετε και να συμμετέχετε σε όλα τα θέματα. Θα μείνει ο κόσμος; Αν θέλετε 

λοιπον το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί δημοκρατικά, που σημαίνει 

ανοιχτά και ο κόσμος να συμμετέχει, βάζοντας εμάς τους Δημοτικούς 

Συμβούλους να κάνουμε ανακοινώσεις και ερωτήσεις είναι σωστό να είναι στην 

αρχή. Το αν πλατιάζει, αν το Συμβούλιο ξεπερνάει την ώρα, είναι δικό σας 

θέμα, είναι θέμα δικής σας λειτουργίας και είναι θέμα πολλών, πολλων θεμάτων 

που βάζετε. Οταν βάζετε 12 και 13 και 15 θέματα, δεν μπορεί να βγει τέτοιο 

Συμβούλιο. Εγώ θα συμφωνήσω με τις προτάσεις του κ.Γιασημάκη .. Θα 

συμφωνήσω με τις προτάσεις του κ.Γιασημάκη να μείνουν στην αρχη, να μην 

αλλαξει ο κανονισμός και από εκεί και πέρα να αλλάξει ο χρόνος της ομιλίας 

που έχουμε, ο χρόνος και να κάνουμε πιο συχνά Συμβούλια. Δε μας ενδιαφέρει 
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η αποζημίωση κ.Πρόεδρε. Να γίνουνε πιο πολλά Συμβούλια και να υπάρχει 

τακτική .. Και να υπάρχει τακτική μέρα κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρειάζεται προετοιμασία για να γίνεται, σοβαρή για να γίνεται 

κάθε εβδομάδα Συμβούλιο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να υπάρχει τακτική ημέρα. Δεν μπορεί να είναι μια 

Παρασκευή, μια Τρίτη, μια Δευτέρα. Ο κόσμος έχει και δουλειές και πρέπει να 

υπαρχει ένας προγραμματισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακάρι να ήταν εφικτό αυτό κα Στεργίου. Οσον αφορά το 

πλάτιασμα που καταγγέλετε το Συμβούλιο, του χρόνου, τουλάχιστον εσείς, μια 

συγκεκριμένη φράση, δε σημαίνει ότι την υιοθετώ, χαριτολογώντας τη λέω, ότι 

δε δικαιούστε να ομιλείτε. (γέλιο). Μα δεν τα τηρείτε ποτέ κα Στεργίου.  

  Ο κ.Κιούσης. Συγνωμη, ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό 

έρχεται αυτή η πρόταση. Ο Νόμος και πολύ καλά κάνει δίνει απόλυτη 

πλειοψηφία στη συμπολίτευση. Δηλαδή, στο Σώμα μας έχετε 18% κ.Δήμαρχε 

και έχετε 24 Συμβούλους και το υπόλοιπο 82% από εδώ .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: 24 Συμβούλους. Και το υπόλοιπο 82% έχει 17 εκπροσώπους. 

Αυτοί δε δικαιούνται να τοποθετηθούνε; Δε δικαιούνται να μεταφέρουν τον 

προβληματισμό των δημοτών; Εμείς εάν επιμείνετε, εάν επιμείνετε, θα κάνουμε 

ανακοινώσεις, αλλά θα κάνουμε στα θέματα και θα χρονοτριβούμε εκεί. 

Υπάρχει τρόπος όπως είπε και ο κ.Γιασημάκης. Συμφωνώ με τη θέση του 

κ.Γιασημάκη για το θέμα του χρόνου και για το οικονομικό και σας 

παρακαλούμε πολύ για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά το Συμβούλιο, να 

συνεχίσουμε όπως είμαστε. Επίσης, μετρήστε το χρόνο, πόση ώρα είναι οι 
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ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης και πόση ώρα είναι οι απαντήσεις του 

Δημάρχου. Θα δείτε ποιος χρονοτριβεί.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη και με την τοποθέτηση σας μόνο, είπατε ότι 

μέσα στα θέματα θα κάνω ανακοινώσεις. Αυτο δείχνει τη βαρύτητα που δίνετε 

στις ανακοινώσεις.  

(παρέμβαση εκτος μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εσείς τι προτιμάτε κ.Γιασημάκη; Να ασχοληθούμε με τα 

θέματα ..  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Φυσικά κ.Πρόεδρε. Θα με φιμώσετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα με φιμώσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υποτιμώνται οι ανακοινώσεις. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Νομίζετε ότι μπορείτε να με φιμώσετε το 2012; Δεν μπορείτε 

να με φιμώσετε. Με στείλανε κάποιοι συμπολίτες μου εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελπίζω οι ανακοινώσεις .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Με στείλανε κάποιοι συμπολίτες μου, αρκετοί συμπολίτες μου 

εδώ και εγώ πρέπει αυτό που εισπράττω να το μεταφέρω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσω, θα απαντήσω κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θα ξεκινήσω κ.Πέππα από το εξής: ότι λυπάμαι πολύ που έρχεται 

αυτό το θέμα από το Δήμαρχο Γιάννη Οικονομάκο, το φίλο Δήμαρχο Γιάννη 

Οικονομάκο, ο οποίος ήταν επί 8 χρόνια αντιπολίτευση. Δε σέβεται ότι ήταν 8 
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χρόνια αντιπολίτευση. Εγώ που είμαι 1 χρόνο πιστεύω ότι το μοναδικό όπλο ή 

ένα από τα μοναδικά όπλα του Δημοτικού Συμβούλου είναι αυτό, οι 

ανακοινώσεις. Επίσης πιστεύω ότι πολλά θεματα αναδείχθηκαν και 

συζητήθηκαν εδώ και έγιναν εποικοδομητικοί διάλογοι από τις ανακοινώσεις. 

Επίσης θέλω να πιστεύω όπως είπε και ο κ.Γιασημάκης ότι δεν έχετε να 

κρύψετε κάτι και θέλω να πω στους αγαπητούς Συμβούλους της 

συμπολίτευσης που γελάνε ότι δεν είναι για γέλια τα πράγματα, είναι για 

κλάμματα. Θέλετε να .. Εγώ το εκλαμβάνω με το μυαλό που έχω, φίμωση της 

αντιπολιτευσης. Αυτό κοιτάξτε που οδηγεί. Οδηγεί κ.Δήμαρχε κατά τη γνώμη 

μου σε σύγκρουση. Συγκρούεστε αυτήν τη στιγμή με την αντιπολίτευση η 

οποία προσπαθεί να σας κάνει εποικοδομητική αντιπολίτευση, γιατί τις 

περιορίζετε ένα όπλο, γιατί θα .. εμείς θα μείνουμε εδώ να κανουμε τις 

ανακοινώσεις και θα είναι άδειο, το κοινό δε θα ακούει κ.Φοργιάρη. Δε θα 

ακούει κανένας. Αυτό είναι το πρόβλημα μου. Θέλω να ακούσει και ο κόσμος. 

Αλλά θέλετε να στερήσετε την ενημέρωση του κόσμου.  

(παρεμβασεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλετε να κρύψετε κάτι στον κόσμο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Φοργιάρη, παρακαλώ. Αφήστε τον κ.Κιούση. 

Συνεχίστε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Για να οκοκληρώσω, θα πω το εξής: αυτό που έχω και πιστεύω, αν 

προχωρήσετε σ' αυτό το πολύ άδικο μέτρο και θα θέσουμε και ονομαστική 

ψηφοφορία για να ψηφίσουν όλοι και να έχουν και όλοι τις ευθύνες τους, αν 

προχωρήσετε σ' αυτό το πολύ άδικο μέτρο κ.Δήμαρχε και καλά κάνετε και 

γελάτε, άρω εγώ .. Συγνώμη Κώστα, άρω εγω προσωπικά, άρω την επιφύλαξη 

μου ότι δε θα προσφύγω στον Εισαγγελέα. Οταν θα έχω ένα ποινικό θέμα, 

όπως είχα 2, 3 πριν, θα με αναγκάσετε εφόσον δε θα μπορώ να το 
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κοινοποιήσω στον κόσμο, να πάω στον Εισαγγελέα. Αν θέλετε αυτή την 

αντιμετώπιση, φέρτε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε επιγραμματικά πρωτού .. Λοιπόν, όσον αφορά 

το να τεθεί θέμα προ ημερήσιας διάταξης, οι αρχηγοί των παρατάξεων το 

έχουν αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τη μετατώπιση των ανακοινώσεων μετά 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Προφανώς και δεν έχουμε να κρύψουμε 

κάτι και να θέλουμε δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι θέμα κ.Κιούση 

φιλοσοφίας. Εγώ διαβάζω επιγραμματικά τι σας είπα. Εξασφαλίζεται αυξημένη 

συμμετοχή και παρουσία των συναδέλφων στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Δεύτερον, δεν απαξιώνεται η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

αποχωρηση αρκετών συναδέλφων αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, γιατί έχει 

συμβεί και αυτό, κάποιοι κάνουν ανακοινώσεις και φεύγουν .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Από την αντιπολίτευση κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και από την αντιπολίτευση. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ποτέ. Με συγχωρείτε, σε ότι αφορα την παράταξη μας, ποτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δίνεται η δυνατότητα .. Οι συνάδελφοι μπορούν να θέσουν, είναι 

προφανές, με περισσότερη άνεση τα ερωτήματα και το λέω, το είπα ευθέως, 

ότι εξαρτάται, είναι θέμα καθαρά πως το βλέπει ο καθένας, να το πω έτσι. 

Θέλουμε παραγωγικό Συμβούλιο ή θέλουμε εντυπώσεις; Οι ανακοινώσεις δεν 

καταργούνται, θα υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι το πρωί. Οσες 

ανακοινώσεις θέλετε. Αρκεί να εξασφαλιστεί η λειτουργία και το έργο του 

Δήμου. Αυτό επιδιώκουμε με την μετατώπιση των ανακοινώσεων προς τα 

πίσω, να προχωρήσει το έργο του Δήμου και οι ανακοινώσεις θα γίνουν και τα 

ερωτήματα θα γίνουν και τα πάντα.  

 Κύριε Δήμαρχε. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πάντως αυτό που είπατε τώρα ότι παρεμποδίζεται το έργο του 

Δήμου από τις ανακοινώσεις είναι πράγματι ένα τσιτάτο που θα πρέπει να το 

παρουν και οι δημοσιογράφοι .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Τις παρεμβάσεις επίσης κα Στεργίου, παρεμποδίζετε, που παίρνει ο 

καθένας το μικρόφωνο όποτε του γουστάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, κ.Βλάχο σας παρακαλώ. Παρακαλώ κ.Βλάχο. 

Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Βλάχο, σας παρακαλώ. 

 Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μας συγχωρείτε, μας συγχωρείτε που ερχόμαστε και σας 

ενοχλούμε. Μας συγχωρείτε που ερχόμαστε και σας ενοχλούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στο σπίτι σας ερχόμαστε. Μα ακούτε τι λέει τώρα κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα τι να κάνω; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι τοποθέτηση Αντιδημάρχου τώρα αυτή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τουλάχιστον εσύ είσαι παλιός. Τουλάχιστον εσύ είσαι παλιός, 

εννοώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δε θα έπρεπε να εκνευρίζεστε τόσο 

εύκολα. Παρακαλώ. Χαίρομαι, χαίρομαι κ.Λίτσα. Θα παρω και άλλο ζευγάρι 

γυαλιά. Μην ανησυχείτε, θα σας διευκολύνω όσο μπορώ.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε που οφείλεται η διαφορά μας; Δεν 

έχουμε καταλάβει καλα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Κώδικα και τον 

κανονισμό λειτουργίας μας. Να σας πω γιατί. Και ιδιαίτερα ο Δημήτρης ο 

Κιούσης, ο φίλος μου και μένα φίλος μου, που λέει φίλος μου. Είναι λάθος του 
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ορισμού που έχετε καταλάβει τι σημαίνει ανακοίνωση - πρόταση. Εάν δεν έχεις 

καταλάβει τι σημαίνει ανακοινωση - πρόταση, τότε οδηγείσαι σε λάθος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγιάννη, σας παρακαλώ. Δε διευκολύνετε εσείς .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαντώ, σε 2 λεπτά έχω τελειώσει. Δεν έχεις καταλάβει 

επομένως τι σημαίνει ανακοίνωση - πρόταση, οδηγείσαι σε λαθος 

συμπεράσματα. Ανακοινωση - πρόταση, μην το πείτε πουθενά ότι την κάνετε 

για τον κόσμο. Την κάνεις στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για 

συγκεκριμένη πρόταση ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, μην το πείτε πουθενά. Μην το πείτε πουθενά. Για να 

ακούει ο κόσμος και να γράφουν εφημερίδες, υπάρχουνε Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, μπορεί να απευθυνθείς με οποιονδήποτε τρόπο. Εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημοτικός Σύμβουλος .. Ακούστε τον ορισμό σας λέω. 

Απευθύνεται μόνο στον Πρόεδρο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απευθύνετε μόνο στον Πρόεδρο και στο Δήμαρχο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε και δευτερολογία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με τώρα ντε. Μα δεν έχετε καταλάβει καν το ρόλο σας 

εδώ μέσα. Ανακοίνωση - πρόταση είναι .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο ρόλος μας είναι να πηγαίνουμε απ' έξω να τρώμε 

σουβλάκια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ανακοίνωση και η πρόταση απευθύνεται σε συγκεκριμένο 

άτομο της έδρας για συγκεκριμένο θέμα και πρόταση λύσης του. Δεν αφορά 
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εντυπωσιασμούς που εξ ορισμού παραδέχεστε ότι το κάνουμε για να μας 

ακούνε. Αν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Οτι κάνουμε 

την ανακοίνωση για να μας ακουνε. Είναι δυνατόν; Ρωτήστε οποιοδήποτε 

άτομο, το οποίο έχει καταγράψει κώδικα, νομοθέτη, αν έχει σκεφτεί ποτέ 

τέτοιο λόγο που λέτε εσείς για τη συγγραφή της λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου αυτή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ίδιο κάνετε και εσείς κ.Δήμαρχε. Οποτε κάνετε ανακοινωση 

.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο μόνος λόγος που δεν έχει στο μυαλό του ο νομοθέτης σ' αυτό 

το θέμα να καταγραψει είναι αυτός που λέτε εσείς, για να μας ακούει ο κόσμος. 

Δεν υπάρχει .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι συνεδριάσεις .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, θα παρετε το λόγο. Θα πάρετε το 

λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λόγος των ανακοινώσεων .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρώτη φορά το ακούμε αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημόσιες είναι οι συνεδριάσεις για το Σώμα, όχι για τον κόσμο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τι λέτε καλέ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά ότι δεν έχω απαντήσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ανακοινώσεις είναι για το Σώμα, προς το Σώμα είναι οι 

ανακοινώσεις. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε και οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 

του Νομαρχιακού είναι δημόσιες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ανακοινώσεις είναι προς το Σώμα, όχι προς τον κόσμο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχετε δει καμιά φορά το Δήμαρχο να κάνει ανακοινωση και να 

κοιτάει εμάς; Τον κόσμο κοιτάζει συνέχεια. Εσείς. Εμας κοιτάτε; Λοιπόν και θα 

καταγραφείτε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Ο πολίτης, ο πολίτης που σας ψηφίζει και σας πληρώνει και 

σας βάζει εκεί πέρα .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κα Γιαμαρέλου. Καθίστε κα Γιαμαρέλου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Γιατί δεν αλλάζετε τις διατάξεις; Γιατί; Τους κανονισμούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γιαμαρέλου .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Ο πολίτης είναι διακοσμητικό στοιχείο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ανακοινώσεις δεν εκλείπουν σε καμία περίπτωση. Θα είμαστε 

εδώ, ό,τι πρόβλημα για να βοηθήσετε τον τόπο να το ανακοινώσετε, να το 

λάβουμε σοβαρά υπ' όψη μας σε οποιονδήποτε από μας θέλετε να 

απευθυνθείτε στο τέλος, γραπτώς ή προφορικώς. Είπε κάποιος ότι δεν 

απαντάω στις ανακοινώσεις. Μα συνήθως .. Οταν απαντάει κάποιος προφορικά 

ή γραπτά λέει σε 1 μήνα, αν δεν απαντήσεις προφορικά. Συνήθως απαντάω 

99% προφορικά και απαλάσσομαι από το να απαντάω γραπτώς. Γι' αυτό δεν 

απαντάω γραπτώς σε 1 μήνα, γιατί έχω απαντήσει προφορικώς. Για θέματα 

υγείας που έχετε φέρει. Να σήμερα αποδέχτηκα την πρόταση και ψήφισε το 

Δημοτικό Συμβούλιο της μειοψηφίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Φέρτε 

προτάσεις πολλές στο τέλος και ανακοινώσεις για τη βοήθεια του τόπου, του 

Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου. Αυτό το νόημα έχουν οι προτάσεις. Οχι 

για εντυπωσεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ζητήσατε να μιλήσετε. Παρακαλώ 

κ.Πέππα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, απαξιώνεται ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

τη συμπεριφορά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πράξη και το μέλλον θα δείξει κ.Λίτσα ποιος απαξιώνει 

πραγματικά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν μόνο η στάση των ανθρώπων εδώ μέσα στην αίθουσα 

της δικής σας παράταξης φτάνει στην καθημερινότητα της. Φτάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, προσβάλλετε μια παράταξη. Θέλετε να γίνετε και πιο 

σαφής μήπως; Ποια είναι η στάση; Τι έχουν δηλαδή; 

ΛΙΤΣΑΣ: Σουβλάκια, πίτσες, φεύγουνε, μένουν οι μισοί. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η δική σας παράταξη κάποιες φορές και εντάξει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε να μας κακίσετε ότι έχουμε περισσότερους εμείς και 

άρα στατιστικά συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα σε περισσότερα άτομα, ναι, 

είναι μια αλήθεια.  

 Κύριε Γιασημάκη.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ έχω να πω ότι θα καταγραφείτε σαν η Δημοτική Αρχή.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, θα σας ακούσω τώρα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και η πρόταση σας να περάσει, στην 

προτελευταία παράγραφο λέει ότι θα .. αφού εξαντληθούν τα θέματα της 
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ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίσταται ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση θα 

κάνουμε ανακοινώσεις. Δηλαδή ούτε καν θα κάνουμε ανακοινώσεις αν ο 

Δήμαρχος φεύγει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα φύγει ο Δήμαρχος κ.Τσάκωνα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Που το ξέρετε εσείς; Δηλαδή άμα απουσιάζει ο Δήμαρχος τι θα 

γίνει κ.Πρόεδρε; Τι θα γίνει; Λοιπον, θα καταγραφείτε ως η Δημοτικη Αρχή που 

φοβάται τις ανακοινώσεις, φοβάται την αλήθεια και φοβάται τον κόσμο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αμα σας αρέσουν τα σουβλάκια κ.Βασιλάκο να φάτε 

σουβλάκια μπόλικα στα σουβλατζίδικα, αλλά εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανδρέα, οι ανακοινώσεις γίνονται στον Πρόεδρο .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ανακοινώσεις γίνονται στο Προεδρείο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Βασιλάκο, εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Αμα θες 

σουβλάκια, στα σουβλατζίδικα να βγάλουν και αυτοί κανενα φράγκο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε μπερδευτεί κυρίως. Αλλά ο Δήμαρχος άμα είναι εδώ 

μπορεί να απαντάει εκείνη την ώρα για να .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οποιος θέλει καφέ, στο καφενείο. Στα σουβλατζίδικα 

κ.Βασιλάκο, στα σουβλατζίδικα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε επιχειρήματα. Τώρα δεν υπάρχει λόγος.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Επιχειρήματα έχω. Εγώ όμως περιμένω από σένα κ.Πρόεδρε 

να με προστατεύσεις και να μην αφήνεις τον κ.Βασιλάκο να με διακόψει, 

πράγμα που δεν κάνεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σ' αυτό έχετε δίκιο, αλλά και εσείς τουλάχιστον μην 

απευθύνεστε στον κ.Βασιλάκο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μα δεν απευθύνθηκα εγώ στον κ.Βασιλάκο. Ο κ.Βασιλάκος 

απευθύνθηκε σε μένα. Μου φαίνεται ότι δε με προσεχετε κιόλας κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισως, εντάξει. Εχουμε και κουραστεί όλοι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλη χώνεψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο; Δεν έχεις λόγο; (γέλιο) 

 Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχω κάνει και μια πρόταση κ.Πρόεδρε, μαζί να ψηφιστεί και η 

πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι μαζί. Να ψηφιστεί και η πρόταση ή όχι. Οχι, μια 

πρόταση, ή γίνεται η μια αποδεκτή ή η άλλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να αυξηθεί ο χρόνος των συναδέλφων.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή εσείς επιμένετε στην πρόταση σας ως έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως έχει, ναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα .. Οχι, μια είναι, μια είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια είναι η πρόταση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: ∞ η δική μας πρόταση να αυξηθεί ο χρόνος και να 

δευτερολογούν οι Σύμβουλοι ή η πρόταση του κ.Δημάρχου. Αυτές είναι οι 

προτάσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για δευτερολογία, εντάξει, είναι θέμα των παρατάξεων να 

τοποθετηθούν. Δεν εγκρίνεται πιστεύω από την παράταξη της πλειοψηφίας .. 

Ονομαστικά, ονομαστικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενας που έχει έναν ειρμό σκέψης και θέλει ένα λεπτό παραπάνω 

το θεωρώ δεδομένο. Αυτό, δεν, εκεί δε διαφωνώ. Αλλά να δευτερολογεί, θα 

τελειώνουμε μεθαύριο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο χρόνος σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους δεν .. 

Και στις ανακοινώσεις είναι 2 λεπτά. Ο κ.Ζαχαρίας είναι εδώ σήμερα, έφτασαν 

και 3 και 4 λεπτά. Ετσι;  

 Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν στην πρόταση που εισηγείται η 

πλειοψηφία. Ονομαστικά.  

 Κυρία Μαναβέλη μπορείτε να διαβάσετε τον κατάλογο; 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: (εκτός μικροφώνου)  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα μας ανακοινώσετε το αποτέλεσμα κα Μαναβέλη;  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: (εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω να με προσέξετε ένα λεπτάκι μόνο. Ο κ.Λεμπούσης 

κακώς ψήφισε, δίοτι δεν παρίστατο κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 

θέματος, ήρθε την ώρα της ψηφοφορίας, ψήφισε και αποχώρησε ήδη, οπότε 

κακώς ψήφισε, δεν έπρεπε να ψηφίσει ο κ.Λεμπούσης.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν ήταν απ' έξω. Εχει αποχωρήσει εδώ και 3 θέματα, μετά το 

Ρυθμιστικό έφυγε. Ούτε καν στο Ρυθμιστικό. Υπάρχουν κάμερες, μπορούμε να 

το δούμε. Τώρα εάν εσείς το μαγειρεύετε και δεν ανακοινώθηκε είναι δικό σας 

πρόβλημα. Εδώ υπαρχουν κάμερες, έχει αποχωρήσει. Λοιπον, ένα είναι αυτό. 

Ενα είναι αυτό. Εχει δεν έχει, ένα είναι αυτό. Θα πρέπει να μαθευτεί η αλήθεια 
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όμως, οτι τον φέρατε, τον έφερε ο κ.Γιαννάς για να ψηφίσει ο κ.Λεμπούσης. 

Καλώς έκανε και ήρθε και ψηφίζει .. Αυτο που λέω, αυτό που λέω. Και 

δεύτερον, να ξέρετε κ.Πρόεδρε ότι η ψήφος είναι αρνητική. Οι 

αποχωρήσαντες, οι 6, θεωρούνται παρόντες με αρνητική ψήφο. Οπότε να 

ξέρετε τι απάντηση θα γράψετε και τι απόφαση. Δεν αποκλείεται, είναι ακριβώς 

όπως σας το λέω. Αρα απορρίφθηκε η πρόταση σας και συνεχίζει ο κανονισμός 

όπως ήτανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει πλειοψηφία κύριοι συναδελφοι. Το Συμβούλιο εγκρίνει.  

 Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνεις λάθος Πρόεδρε, κάνεις λάθος. Μην το κάνεις. Κάνεις 

λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνω λάθος. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

 

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



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

176 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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