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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου 

Ωρωπού έτους 2012. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

53 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Eγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει η αποψινή μας τακτική συνεδρίαση και παρακαλώ τη 

Γραμματέα μας, την κα Βαρνάβα Ελένη, να προβεί στην ανάγνωση του 

καταλόγου των παρόντων.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος Ευάγγελος απών. Φοργιάρης Βασίλειος παρών. 

Παπαγιάννης Γέωργιος παρών. Γιαννάς παρών. Μακρής παρών. Κοντογιάννη 

παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης παρών. Λεμπούσης παρών. Λέκκας 

Ανδρέας παρών. Πέππας Παναγιώτης παρών. Νικολάου παρών. Ανυφαντής 

παρών. Βλάχος Δημήτριος παρών. Γιαμαρέλος απών. Βασιλάκος απών. Πάντος 

Ευάγγελος απών. Μίχα παρούσα. Λάμπρου παρών. Μπόρσης παρών. Σωτήρχος 

παρών. Τσάδαρης παρών. Μπατζάκας παρών. Οικονόμου απών. Λίτσας παρών. 

Ρούσσης παρών. Βελτανιώης παρών. Δέδες παρών. Καραγιάννης παρών. 

Ζαχαρίας εδώ ήτανε. Δεν τον βλέπω. Παρών. Γιασημάκης παρών. Αρμυριώτης 

παρών. Καλύβας παρών. Οικονόμου παρών. Βαρνάβα παρούσα. Λέκκας παρών. 

Τσάκωνας παρών. Κιούσης παρών. Μαργέτα απούσα. Χασιώτης παρών. 

Στεργίου απούσα.  

 Από τους Τοπικούς Προέδρους παρεβρίσκεται η κα Κωνσταντίνα 

Οικονόμου, Πρόεδρος Καπανδριτίου και περαστικά ευχόμαστε και στην κα 

Οικονόμου και ο κ.Παπαντωνίου από το Μαρκόπουλο και ο κ.Σιδέρης από τη 

Μαλακάσα. Κάποιος άλλος; 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που επιθυμούν να προβούν σε 

ανακοινώσεις να το δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Τσάκωνας, ο 

κ.Βελτανιωτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης.  

 Κύριε Λίτσα έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεν πειράζει, εντάξει. Ανακοίνωση θα κάνει ο κύριος.. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δε θα κουράσω. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με 

τη συνεργασία τη δική σας και τη δική μας της συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης 

και της καλής λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής στο σύνολο της, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Πραγματικά δεν βλέπω το λόγο να ζητάμε κάποια ενημέρωση ή 

να ζητάμε απλά πράγματα και να μη μας τα δίνετε. Εχω έρθει στο γραφείο σας 

και σας έχω πει ότι είσαστε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι 

πρέπει να το καταλάβετε. Εσείς μου λέτε ότι είναι όλα θέματα Δημάρχου. Το 

να ζητάω την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι θέμα 

Δημάρχου και να μη μου δίνεται ή να μου λέτε να κάνω αίτηση και να μου 

απαντάτε μετά από 1 μήνα. Επίσης, το άκρον άοτον, θα το πω και στο επόμενο 

θέμα είναι ότι δε μας δώσατε τα ΧΕΠ γιατί ήτανε λέει προσωπικά δεδομενα. 

Αυτό δηλαδή είναι ανέκδοτο και μάλιστα καινούργιο γιατί την προηγούμενη 

χρονιά ακριβώς είχατε όλα τα ΧΕΠ από 9 Δήμους και Κοινότητες, όλα τα ΠΟΕ. 

Τα ΠΟΕ, για να μην το .. Τα είπα ΧΕΠ. Και είναι απορίας άξιο, ενώ ζήτησα και 

μου δώσατε το τι πληρώθηκε μέσα στο '11, να μη μας δίνετε το τι οφείλει ο 

Δήμος το '12.  

 Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος; Και θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό να μου 

λέτε ότι είναι θέμα προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα σ' αυτόν 
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που συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοικηση; Με το ελληνικό δημόσιο; Τι 

είναι εδώ; Μυστικοπάθεια έχουμε; Εγώ ούτε υπονοώ κάτι, ούτε λέω κάτι 

διαφορετικό. Αλλά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ασχολιόμασταν και πριν και θέλουμε να κάνουμε αυτό τον 

έλεγχο που μας λέει και ο Νόμος να κάνουμε. Σας ζητήσαμε έναν χωρο. Μου 

απαντήσατε ειρωνικά, εδώ ή αλλού; Δηλαδή που λέτε να τον θέλω τον χώρο; 

Στα Κιούρκα να κάνω παρέα με τον Ρουμπελιά; Δώστε μας στα Κιούρκα. Το 

βλέπετε λογικό; Θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο για όλους, για όλες τις 

παρατάξεις μέσα στο Δήμο να μπορούμε να αφήσουμε ένα σακάκι για να πάμε 

δίπλα να ρωτήσουμε. Να αφήσει ένας μια πρόσκληση σε μια θυρίδα. Κάποτε 

πληρώσατε και φτιάξατε θυρίδες για να μας αφήνουν τις προσκλήσεις. Που θα 

μας βρίσκει ο κόσμος; Εμείς δηλαδή που θα μπορουμε να αφήσουμε ένα 

φάκελο για να διαβάσουμε; Την τσάντα μας;  

 Δηλαδή αυτά δεν είναι παράλογα πράγματα. Πέρασε ένας ολόκληρος 

χρόνος και εσείς το αντιμετωπίζετε με μια συμπεριφορά που δεν ξέρω αν 

είχατε τύχει άσχημης αντιμετώπισης στο παρελθόν. Αλλά δε νομίζω τώρα σ' 

αυτό τον "Καλλικρατικό" Δήμο, σ' αυτό τον "Καλλικρατικό" Δήμος δε νομίζω να 

συμπεριφέρεστε μ' αυτόν τον τρόπο. Ζητάμε δηλαδή την εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής και δεν μπορούμε να την πάρουμε επιτόπου; Δηλαδή 

ζητάμε απλά πράγματα, διαδικαστικά. Θα ήθελα μια απάντηση και από τον 

Πρόεδρο όσον αφορά ότι ένα γραφείο των παρατάξεων να αφήνουνε το ρούχο 

τους, το παλτό. Η κα Βαρνάβα γυρίζει και με την τσάντα μαζί γυρίζει μέσα στο 

Δήμο, προσπαθεί να ενημερωθεί.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Καποιοι την έχουνε κρεμάσει την κάπα αλλά εμείς θέλουμε να 

ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: .. και θα σας παρακαλέσω απάντηση και όχι σαν την απάντηση που 

συνηθίζετε να μη δίνετε ποτέ. Δηλαδή χώρο, μου απαντήσατε ειρωνικά αν 

θέλω στο Δήμο ή κάπου αλλού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε κ.Λίτσα. Είναι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε να δω. Περιμένω την απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, μια επισήμανση και όχι ανακοίνωση. Εχει να 

κάνει με μια ανακοίνωση που είχα κάνει στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο περί 

υπαρξεως Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικων Προϊόντων από τους Δήμους. 

Σας είπα ότι έχω στη διάθεση σας όποια σχετική πληροφορία, δε με 

ενοχλήσατε και χθες βλέπετε στα Μέσα Ενημερωσης ότι ο ομόλογος σας 

Δήμαρχος Παλλήνης κ.Ζούτσος προέβη στην εφαρμογή ενός από αυτά τα 

Προγράμματα, ενός από αυτά τα Προγράμματα. Υπάρχουν και άλλα. 

Προώθησης των Αγροτικων Προϊόντων των αγροτών της περιοχής του. Είπαμε, 

κρίση υπαρχει, οι αγρότες μας θέλουν στήριξη. Ρωτήστε με κ.Δήμαρχε, 

χρησιμοποιήστε με. Και ένα δεύτερο. Προχθές στην Οικονομική Επιτροπή 

άργησε ο Σύμβουλος της αντιπολιτεύσεως, ο κ.Κιούσης, 5 λεπτά. Στα 5 

λεπτά… 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ορίστε; 5 λεπτά κ.Δήμαρχε. Ημαρτον. Εσείς αργείτε καμιά φορά 

1 ώρα. Συγνώμη, συγνώμη, θα τα πείτε. Θα τα πει ο κ.Κιούσης αργότερα. 

Μέσα σε 5 λεπτά περάσατε 5 θέματα, εκ των οποίων το ένα ούτε αναγνώστηκε 

καν. Πως το περάσατε; Τι έχουνε δει; Τι πάει να πει έχουμε την εισήγηση. Και 

εδώ έχουμε εισήγηση. Αμα δεν ανακοινωθεί ένα θέμα, εισαγάγετε; Την έχουμε 

την ανακοίνωση. Τι πάει να πει αυτό; Ψηφίσατε; Χωρίς ανακοινωση ψηφίσατε; 
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Σας επισημαίνω την προσοχή. Μη βιάζεστε. Ολα θα γίνουνε. Αφού ξέρετε, 

συνεργασία να υπάρχει, θα γίνουν όλα. Μην κάνετε ατοπήματα λόγω βιασύνης.  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Πρόεδρε. Ανδρέα, να σου πω κάτι; Συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάμπρου, δεν επιτρέπεται διάλογος τώρα. Μετά άμα 

θέλετε να κάνετε ανακοίνωση.  

 Ο κ.Βελτανιωτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, για πολλοστή φορά έχω 

αναφερθεί σε ένα θέμα, το περηβόητο έργο "Επισκευές διδακτηρίων 

Κοινότητας Καπανδριτίου". Βέβαια σήμερα δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος αλλά 

επειδή έγινε μια γενική συνέλευση των κατοίκων προχθές στο Γυμνάσιο του 

Καπανδριτίου και να μην χαρακτηρίσω θέσεις και απόψεις και βέβαια λείπει και 

ο Πρόεδρος της Β' βάθμιας επιτροπής, λείπει και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, αλλά εγώ θα το ξαναπω πάλι μήπως το καταλάβετε. Από την αρχή 

λέω, υπαρχει μια χρηματοδότηση του ΟΣΚ 580.000 ευρώ. Ο κ.Ηλιάσκος λέει, 

δεν υπαρχει ΟΣΚ. Και σας φωνάζω και λέω, είναι κακό να διεκδικήσουμε 

580.000; Και σας έδειξα και τον τρόπο. Είπα, από τις επισκευές αυτές που είναι 

να γίνουν στη μελέτη κάποιες επισκευες που έτσι και αλλιώς θα τις κάνει ο 

Δήμος, που τις κάνει τώρα η Σχολική Επιτροπή, έχει ξεκινήσει τις τουαλέτες 

του Γυμνασίου από το Σεπτέμβριο και ακόμα δε λειτουργούνε. Αυτές τις 

τουαλέτες να είχαμε βάλει τον εργολάβο να τις είχε φτιάξει, να είχε στείλει 

έναν λογαριασμό να δούμε θα τρέξει η χρηματοδότηση; Και να προχωρήσει το 

έργο.  

 Και αντί να καταλάβετε αυτό που λέω εδώ και 1 χρόνο, οι Σύμβουλοι 

σας κ.Δήμαρχε εμφανίζονται σε διάφορες δημόσιες συγκεντρώσεις, 

συνελεύσεις και λένε άλλα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχουν 

τιμολόγια χωρίς κεραμίδια και διάφορα τέτοια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

12 

είναι, δεν είναι η θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου ή του 

Αντιδημαρχου κάποια θέση που να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εάν δεν μπορούνε 

να το καταλάβουνε είναι πρόβλημα τους, αλλα όμως είναι και πρόβλημα δικό 

μου και πρόβλημα των κατοίκων του Δήμου Ωρωπού που χανουν τα χρήματα. 

Εάν θέλουν να συκοφαντήσουν τον οποιονδήποτε πρώην Δήμαρχο, Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο ή οτιδήποτε, πάλι πρέπει να καταλάβουνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μια φράση Πρόεδρε. Οτι εκπροσωπούν ένα θεσμό. Πρέπει να 

σέβονται τουλαχιστον το θεσμό. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Καλησπέρα σας. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη μου στην Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου για να ενημερωθώ για τα θέματα της Οικονομικής 

Επιτροπής συνάντησα τον κ.Οικονομάκο. Ο κ.Οικονομάκος, φαντάζομαι χωρίς 

να θέλει, μου εξήγησε ότι δεν δικαιούμαι να λάβω γνώση των εισηγήσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής. Κατόπιν τούτου αγαπητοι συνάδελφοι προς 

ενημέρωση και μόνο θα ήθελα να γνωρίζετε το εξής: επικοινώνησα με το 

Υπουργείο Εσωτερικών με την αρμόδια Υπηρεσία η οποια Υπηρεσία μου 

γνώρισε και μου είπε τα κάτωθι: ότι θα πρέπει ανά πάση στιγμή ο 

οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος είναι ή δεν είναι μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής να λαμβάνει γνώση των θεμάτων των εισηγήσεων, όπως επίσης και 

της συνεδρίασης η οποία είναι δημόσια. Δεν υπαρχει λόγος κανένας Δημοτικός 

Σύμβουλος να μη γνωρίζει τι γίνεται είτε στην Οικονομική Επιτροπή, είτε στην 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

 Σας ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δεδε. 

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που αναφέρονται στην Οικονομική 

Επιτροπή κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ δεν 

ενημερωνόμαστε εμείς που είμαστε της Οικονομικής Επιτροπής. Θέλετε να 

ενημερωθείτε εσείς που είστε εκτός; Εχουμε τακτικά προβλήματα ενημέρωσης. 

Πρέπει να είμαστε με την καραμπίνα ένα 24ωρο πριν, 12 ώρες πριν, πάμε για 

προϋπολογισμό, παίρνουμε, είναι άλλος ο προϋπολογισμός γιατί άλλαξαν τα 

νούμερα, η Οικονομική Επιτροπή, θα συμφωνήσω με το συνάδελφο τον 

κ.Καλύβα που τα είπε και στην Οικονομική Επιτροπή, δε δουλεεύει σωστά. Το 

φωνάζω 1 χρόνο. Και θέλω να πω, γι' αυτό ζήτησα και το λόγο κ.Δήμαρχε να 

πάρω και να κάνω ανακοίνωση, και ευτυχως το δίκαιο πέρασε, είδατε οι 

ανακοινώσεις θα γίνονται πριν, θέλετε 2 μήνες να το ξαναπεράσετε, λοιπον, 

θέλω να σας πω για την προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή στα 12 λεπτά που 

λέει ο κ.Γιαννάς, αλλά τα 12 λεπτά είναι αποδεδειγμένα γιατί έπρεπε να 

περάσω 2 ποτάμια για να φτάσω στο Δήμο, 2 ποτάμια έχει ο Δήμος μας 

κ.Δήμαρχε για να φτάσεις στο Δήμο, είχαν περάσει 4, 5 θέματα αβλεπί. Και να 

σας πω κάτι; Ο κ.Καλύβας μιλούσε για 5 λεπτά και έκανε την ανακοίνωση του 

3, 4 λεπτά πόσο μιλούσε. Αρα στα 8 λεπτά περάσανε 4 θέματα. Δεν ξέρω, 

θέλετε κάτι να κρύψετε; Δεν ξέρω κ.Δήμαρχε.  

 Και θα πω και κάτι άλλο που με ενόχλησε ιδιαίτερα. Εχουμε να 

μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό, το πιο σοβαρό, έτσι δεν είπε ο κ.Δήμαρχος 

προηγουμένως; Οτι είναι το πιο σοβαρό θέμα του Δήμου; Και ο κ.Δήμαρχος 

φεύγει από τον προϋπολογισμό, γιατί έχει κάποιο ραντεβού στην Αθήνα. Αν 

θεωρείτε .. Αυτό είναι προχειροδουλειά, συγνώμη. Το να αλλαζουν τα νούμερα 

κάθε 3 μέρες είναι προχειροδουλειά και να το λείπει ο Δήμαρχος από την 

Οικονομική Επιτροπή είναι προχειροδουλειά. Επειδή είμαι ένας από τους 
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εκπρόσωπους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγώ αυτά όλα θα τα 

καταγγέλω. Δεν μπορεί ο κ.Δήμαρχος να λείπει από τη συζήτηση του 

προϋπολογισμού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. Σε ότι με αφορά για τα ερωτήματα, τις 

παρατηρήσεις του κ.Λίτσα θα απαντήσω ότι ακριβώς σας απαντησα και κατ' 

ιδίαν κ.Λίτσα. Είμαι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι υπεύθυνος για 

τις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είμαι Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής και επομένως δεν είμαι υπεύθυνος γι' αυτές τις εισηγήσεις. Οσον 

αφορά το χωρο ο "Καλλικρατικός" Νόμος το προβλέπει σαφώς ότι είναι 

αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής και όχι του Προέδρου. Ο Πρόεδρος απλά 

εισηγείται.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θέλω να μπουμε σε διαλόγους μεγάλους σήμερα, αλλά ένα, 

δύο απαντήσεις πρέπει να τις δώσω. Κύριε Λίτσα ό,τι θέλετε θα έρχεστε στο 

Δήμο, θα απευθύνεστε σε μένα και ό,τι ακριβώς συνάδει με την αποστολή σου 

σαν Δημοτικός Σύμβουλος, όπως λένε και οι διαδικασίες και όλοι οι Νόμοι για 

να πάρετε αυτό που χρειάζεστε για ενημερωση να εξυπηρετήσετε το σκοπό 

σας που σας έχει δώσει ο λαός να εξυπηρετήσετε, θα το παίρνετε αμέσως. Ο,τι 

είναι νόμιμο θα ερχόσαστε σε μενα. Αν κάτι, γιατί μπλέκονται με τις Υπηρεσίες 

και δε σου έδωσε η Οικονομική, σε μένα. Ο,τι θα το πάρετε αμέσως. Ο,τι λέει η 

οποιαδήποτε απόλητη δημοκρατική διαδικασία θα το παίρνετε και θα είστε 

ενημερωμένος. Οπως εσείς, όπως και όλοι οι άλλοι. Για το θέμα Δημήτρη 

Κιούση που είπες, θα καταλήξω για να πάω στο Βελτανιώτη μετά, όταν είπα 

έχω ραντεβού στην Αθήνα, συγκεκριμένο σοβαρό, δεν μπορούσα να το 

αναβάλλω το είπα στην Οικονομική Επιτροπή και σου λέω, Δημήτρη, έχεις κάτι 

να ρωτήσεις εμένα; Θα καθίσω ό,τι έχεις να με ρωτήσεις για τον 
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προϋπολογισμό. Και μου λες, όχι, φύγε, έχω ερωτήσεις από τους υπαλλήλους. 

Επί λέξη. Και τώρα το φέρνεις θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Αν είναι δυνατόν; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Οχι, ήσουν ο μόνος αντιπολίτευση εκεί εκείνη την ώρα. Δεν 

έχει σημασία. Εγώ με τον Κιούση μιλάω τώρα. Και το φέρνεις θέμα Δημοτικού. 

Τι να σου πω τώρα; Αφού σου λέω, θα κάτσω όσο θέλεις, εγώ να απαντήσω 

στα ερωτήματα σου και μετά θα φύγω, για τον προϋπολογισμό και άφησα .. 

τον προϋπολογισμό τελευταίο, υποσχέθηκα στον κ.Καλύβα, θα φέρουμε στο 

επόμενο .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Πότε; Πότε; Θέλω ημερομηνία γιατί από πέρσι το λέμε. 1 χρόνο 

ακριβώς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φέρουμε μαγνητοφώνηση των πρακτικών της Οικονομικής 

Επιτροπής. Το έχω υποσχεθεί στον Καλύβα 1, 2 μήνες τώρα και θα το φέρουμε 

και αυτό να τελειώνουμε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: 1, 2 χρόνια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα παιδιά. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Στο 2ο χρόνο είμαστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον "Καλλικράτη" τελειώσανε αυτά τα προηγούμενα. Είναι μια 

διαδικασία η οποία ειναι υπηρεσιακή περισσότερο σε όλα τα θέματα. Δεν 

μπορεί να πάρεις πρωτοβουλία διαφάνειας και να θελεις δηλαδή .. Δεν έχουμε 

πρόβλημα κανένα. Κανένα σε τίποτε. Απλά όμως θέλουμε να είμαστε σε μια 

διαδικασία σεβόμενοι το Νόμο και τη φιλοσοφία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Κύριε Βελτανιώτη, πιο κάκιστη, πιο κάκιστη αντιπολίτευση απ' αυτο το θέμα 

που το έχετε φέρει για δέκατη φορά δεν υπαρχει. Δεν το περιμένω. Εμαθα ότι 

πήγατε σ' αυτή τη συγκέντρωση των ανθρώπων με φάκελο για τις 
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συντηρήσεις σχολείων Καπανδριτίου και λέγατε και διάφορα. Είναι 

απαράδεκτο. Προχθές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προχθές μίλησα με τον κ.Δρούλια. Θέλεις να στο δώσω 

εγγράφως μου λέει ότι δεν υπαρχει δραχμή; Το απεντάσσουμε. Δεν 

υπαρχουνε. Πως να το χρηματοδοτήσουμε; Τι να λέμε; Να παίζουμε; Πάμε 

παρέα στο Δρούλια αύριο το πρωί; Δεν έχουμε λεφτά. Μα τι να σου πω τώρα; 

Στο έχω πει δέκα φορές ο ίδιος. Προχθές μίλησα με τον ίδιο τον Δ/ντη, ο ίδιος, 

ο ίδιος και παίρνεις τους φακέλους και κάνεις μαύρη προπαγάνδα στο 

Καπανδρίτι. Ε, ήμαρτον επιτέλους. Δέκα φορές. Δεν έχω δει χειρότερο πράγμα 

απ' αυτό. Γιατί είναι δέκα φορές και μίλησα με το Δρούλια προχθές. Είσαι 

απαράδεκτος. Ε, μα δεν είναι τώρα κ.Λίτσα αυτό το πράγμα. Δέκα φορές του 

το έχω πει και να φέρνει το ίδιο το θέμα και να παίρνει τους φακέλους και να 

γυρίζει το Καπανδρίτι δήθεν .. Δε θέλαμε τα λεφτά εμείς. Μα συγνώμη δηλαδη 

παιδιά, είναι η δέκατη φορά και έρχονται οι .. και βρίζουν, βρίζουν εμένα. Ας με 

βρίσουν. Να με βρίζουνε λίγο δίκαια. Γι' αυτό το θέμα δε δικαιούμαστε τίποτε. 

Προχθές μίλησα με τον ίδιο τον Δ/ντη, ξανά τηλέφωνο μήπως .. Τίποτα μου 

λέει. Θα σου το δώσω και εγγράφως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 
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ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το μοναδικό θέμα της αποψινής ημερήσιας 

διάταξης είναι η ψήφιση του προϋπολιγισμού του Δήμου Ωρωπού για το έτος 

2012.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλούμαστε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου 

Ωρωπού για το έτος 2012 υπό το φως δυσμενών οικονομικών συνθηκών που 

αγγίζουν οριζόντια όλα τα νοικοκυριά και επηρεάζουν αναπόφευκτα το 

κοινωνικό και πολιτικό ιστό της χώρας μας. Βιώνουμε μια δύσκολη 

ομολογουμένως κατάσταση που είναι αποτέλεσμα των κακών επιλογών και της 

συνολικής πολιτικής που άσκησαν διαχρονικά όλο όσοι είχαν υπεύθυνη, ήταν 

υπεύθυνοι της κυβερνητικής αξιοπιστίας. Η κακοδιαχείριση στο δημόσιο χρήμα, 

η λογική του διαίρει και βασίλευε, τα φαινόμενα "ωχ αδελφισμού", οι τεράστιες 

σπατάλες, η αμείλικτη φορολογία, η αποβιομηχανοποίηση της Ελλάδος και 

πολλά άλλα χαρακτηριστικά που φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφικής 

λογικής που επικρατούσε για χρόνια και συνεχίζει να επικρατεί μας οδήγησαν 

στο χείλος του γκρεμού. Δεμένοι σήμερα στο άρμα των δανειστών μας 

αναζητούμε άμεσες λύσεις στο αδιέξοδο που οδηγηθήκαμε ίσως με τον πιο 

βάρβαρο και αντικοινωνικό τρόπο. Δυστυχώς όλοι πληρώνουμε τη νύφη, είτε 

φταίμε, είτε όχι, με μοναδικό σκοπό την άμεση και τυφλή περικοπή δαπανών 

ώστε κάποια στιγμή να είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε αυτά που 

δανειστήκαμε. Αυτό είναι το τροπάριο και οι θυσίες σταματημό δεν έχουν. Τα 

άδικα και αντικοινωνικά μετρα που βιώνουμε καθημερινά αφανίζουν τα χαμηλά 
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και μεσαία κοινωνικά στρώματα δημιουργώντας παράλληλα ραγδαία αύξηση 

της ανεργίας, κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής δύναμης, αποδόμησης του 

κοινωνικού κρατους και των κοινωνικών κεκτημένων, καθώς και μια 

παρατεταμένη ανασφάλεια για όλους.  

 Και ενώ βλέπουμε καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας να βγαίνουν 

στην ανεργία .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά έχουνε σχέση με τον προϋπολογισμό μας, δυστυχώς. 

Εκατοντάδες επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο, οικογένειες να οδηγούνται στο 

χείλος της καταστροφής χωρίς να εξασφαλίζουν τα βασικά αγαθά για να 

ζήσουν, η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να είναι προνόμιο των ισχυρών και η 

ανευθυνότητα των πολιτικών μας. Και ενώ υπαρχουν όλα αυτά γίνεται και μια 

συνεχής ανελέητη προσπάθεια κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσπάθεια 

μείωσης Αντιδημάρχων, μισθών, Δημάρχων, μειώσεις υπαλλήλων, μειώσεις 

μισθών υπαλλήλων τεράστια, το οποίο σημαίνει αντικίνητρο για κάθε δουλειά 

και κάθε ενδιαφέρον προσφοράς. Το 2010 αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ο 

"Καλλικράτης" ως νέα αρχιτεκτονική στην Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο χωρίς την 

εξασφάλιση πόρων, αλλά εντάσσοντας τη διοικητική μεταρρύθμιση στην 

οικονομική κρίση που βιώνει και το δημόσιο με τη συρρίκνωση των 

οικονομικών μεγεθών. Προεξάρχουσα προτεραιότητα δόθηκε στην άμεση 

περικοπή δαπανών και οι πολλές και πραγματικά ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις 

που αποτελούσαν πάγιο αίτημα όλων των συλλογικων οργάνων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ήρθαν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα. Ο νέος Δήμος Ωρωπού που 

προέκυψε από 1η Ιανουαρίου 2011, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση 

Δήμους στην Ελλάδα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία, δεν ακούγεται ο 

Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια νέα αφετηρία για όλους μας. Αυτή η χρονική και 

οικονομική συγκυρία δεν μας προδιαθέτει να ονειρευόμαστε ούτε να έχουμε 

υπέρμετρες φιλοδοξίες, όμως επιτρέψτε μου να οραματίζομαι για τα επόμενα 

χρόνια όλα όσα πρέπει να γίνουν στον τόπο μας, με νοικοκύρεμα και ξεκάθαρο 

προσανατολισμό και επιτρέψτε μου να προσπαθώ να μεταδώσω και αυτό το 

όραμα μου και σε σας. 1 χρόνο μετά τη διοικητική μεταρρύμιση του 

"Καλλικράτη" σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα του μνημονίου ΙΙ, η 

κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δυσχεραίνει μέρα με τη μέρα. Στελέχη 

οδηγούνται στην εφεδρεία, καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις, 

μειώνονται σε τέτοιο βαθμό οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων, όπως είπα 

προηγουμένως και επηρεάζεται εξ ολοκλήρου, μα εξ ολοκλήρου και η 

παραγωγικότητα. Υποσκάπτεται ο δημόσιος χαρακτήρας βασικών κοινωνικών 

υπηρεσιών, όπως είναι η καθαριότητα. Αυτήν τη στιγμή περιμένουμε, έχει πάει 

η .. οι προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, περιμένουμε. Δεν έχει δοθεί 

πουθενά. Εάν δεν εγκριθούν οι 8μηνήτες τι θα κάνουμε φέτος; Με δεδομενη 

στο Δήμο μας την αρχική έλλειψη προσωπικού. Θεωρούμε ότι όλα αυτά 

επιφέρουν ένα σοβαρό πλήγμα στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοικησης με 

άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους δημότες και τις 

κοινωνικές παροχές.  

 Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι γνωστό ότι το 2011 ήτανε μειωμένοι 

οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι κατά 32%. Φέτος μειώνονται ακόμη κατά 11- 

15%. Συνολικά δηλαδή από το '9 μέχρι τώρα οι επιχορηγήσεις στους ΟΤΑ είναι 

μειωμένες κατά 40% περίπου. Παράλληλα τα συνολικά έσοδα της 

Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται μειωμένα κατά 536 ευρώ. Οι κεντρικοί αυτοτελείς 

πόροι από 3,5 εκατ., 2,4 δις πέρνουνε φέτος και πολλά άλλα, να μη σας ζαλίζω 

με νούμερα της Τοπικής Αυτοδιοικησης. Σημασία έχει ότι όλα βαίνουν 

αλματωδώς προς τα κάτω. Στο σκέλος εξόδων μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ 

προβλέπονται οι δαπάνες για την καταβολή προνομιακών επιδομάτων στους 
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Δήμους, κυρίως από τη διαδικασία επαναξιολόγησης των δικαιούχων μέσω της 

ανασυγκρότησης των σχετικών υγειονομικών επιτροπών ελέγχου των 

δικαιολογητικών τους που είναι σε εξέλιξη. Μειωμένες κατά 185 εκατ. ευρώ 

προβλέπονται και οι λοιπές δαπάνες ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού τους 

και των επιπτώσεων του προγράμματος "Καλλικράτη". Η έκδοση όλων των 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλεπόταν από 

τον "Καλλικράτη" δεν έχουν γίνει ακόμη, όπως και το νομοσχέδιο που θα 

συγκεντρώνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από 

τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος 

να βρεθεί η Τοπική Αυτοδιοικηση σε αδιέξοδο, αφου μειώνονται τραγικά οι 

δυνατότητες για έργα τοπικής ανάπτυξης και περιορίζονται οι δράσεις 

κοινωνικής στηριξης των σκληρά δοκιμαζομενων πολιτών.  

 Σε μια εποχή που το ζουμε κάθε μέρα, τα έσοδα γίνονται όσο κάθε μέρα 

και πιο επισφαλή. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς. Ωστόσο εμείς καλούμαστε να 

προστατέψουμε τους πολιτες με όσα μέσα διαθέτουμε και αυτό αποτελεί την 

κορωνίδα της πολιτικής μας. Η ανάλυψη πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας, 

καθώς και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής στρατηγικής. Η βαθιά 

οικονομική κρίση επιβάλλει ο Δήμος να στρέψει όλες του τις δυνατότητες στη 

δημιουργία ενός κοινωνικου πλέγματος ασφαλείας, με σκοπό να προστατέψει 

τους αδύναμους, να ενισχύσει την τοπική αγορά, να δώσει έμφαση στις δομές 

για τα παιδιά και την τρίτη ηλικία, να δημιουργήσει τις υποδομές και τα 

προγράμματα που θα δώσουν νέα πνοή στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο 

περιβάλλον. Στον προϋπολογισμό μας έχουμε προβλέψει φέτος και έχουμε 

βάλει προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική. Σας διαβάζω νούμερα για τα 

θέματα που υπαρχουν στον προϋπολογισμό μας, ώστε αν χρειαστεί να 

μπορούμε να βοηθήσουμε τον συμπολίτη μας. Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες 50.000. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία 70.000. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 
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και σωματεία 35. Αμοιβές ιατρου, αμοιβές κτηνιάτρων, αμοιβές, έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων, 

έξοδα διοργάνωσης αιμοδοσίας, έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων για 

αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 50.000, 

δαπάνες λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου 50.000. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το έχετε ζητήσει κ.Δήμαρχε. Εχετε βάλει μηδέν αυτά που λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα μη διακόπτετε. Κάντε τις παρατηρήσεις σας μετά. 

Σας παρακαλώ. Τουλάχιστον πάρτε και την άδεια από το Προεδρείο. Μπορείτε 

να κάνετε τις παρατηρήσεις. Για όνομα του Θεού. Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προμήθεια οικιακών ειδών στη Λέσχη Ηλικιωμένων, προμήθεια 

τροφίμων και αναψυκτικών για τη Λέση Ηλικιωμένων, προμήθεια ιατρικού 

εξοπλισμού, προμήθεια επίπλων Δημοτικών Ιατρείων, προμήθεια ειδών για 

ναυαγοσωστες. Ολα αυτά είναι κοινωνικά θέματα τα οποία θα κοιτάξουμε να 

βοηθήσουμε. Δεν ισχύει αυτό που λετε κ.Λίτσα, θα το αποδείξουνε οι 

Υπηρεσίες. Μετά, προβλέψαμε 50.000 φέτος για λειτουργία του ασθενοφόρου. 

Είναι και αυτό μια πρόνοια για τον πάσχοντα συμπολίτη μας και τον ασθενή. 

Ολα αυτά τα λέω πρώτα γιατί αποτελεί προτεραιότητα μας να ενισχύσουμε την 

κοινωνική πολιτική. Μαζί βέβαια με τις Σχολικές Επιτροπές, το Νομικό Πρόσωπο 

και την Κ.Ε.Δ.Ο. η οποίοι και αυτοί έχουν την ίδια αγωνία κάθε μέρα πως θα 

προσφέρουν στον συμπολίτη μας. Εχουν βγει μπροστά όλα αυτά τα Νομικά 

Πρόσωπα και παράγουν μεγάλο έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνουμε 

μεγάλη προτεραιότητα να κρατήσουμε το σύστημα υγείας της περιοχής μας και 

όχι μόνο αυτό, μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες να το αναπτύξουμε. 

Γνωρίζετε τις θέσεις μας λίγο πολύ, αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, γιατρούς, 

δημοτικούς γιατρούς, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ. σε κάθε περιοχή ώστε να 

μπορεί ο φτωχός, ο άπορος αλλά και ο καθένας, να μπορεί να γράφει τα 

φάρμακα του χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει.  
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 Το βασικότερο, να κρατήσουμε το Πολυιατρείο του ΙΚΑ στον Ωρωπό. 

Είναι, σας το έχω ξαναπεί, θέμα κ.Οικονόμου και εσείς αυτό να το ξερετε, 

αύριο αν βγειτε βουλευτής πάλι, λοιπόν, να το ξέρετε πολύ καλά, θα γίνει 

μεγάλος πόλεμος, δεν μπορεί να φεύγουν 6.000 ασθενείς από το Πολυιατρείο 

του ΙΚΑ εδώ να πηγάινουνε σε μια μονάδα υγείας η οποία εξυπηρετεί 1.200 - 

1.400 το μήνα. Από το κέντρο ενός Δήμου να πηγαίνουνε στην Περιφερεια. 

Βέβαια είμαστε σε συνεχή διαδικασία, το γνωρίζουν το πρόβλημα παντού 

επάνω και έχει παγώσει και μπορώ να πω είναι και αισιόδοξα τα μηνύματα. 

Θεσπίσαμε ως γνωστό τις απαλλαγές στις ευπαθείς ομάδες, είμαστε στη 

διάθεση των πολυτέκνων να ξαναδούμε το θέμα αυτό σε 6 μήνες, τους έχω 

υποσχεθεί, ανάλογα με το πόσοι θα ανοίκουν σ' αυτή την κατηγορία που 

επιλέξαμε ομόφωνα σαν Οικονομική και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 

ακούσαμε και κάποια παράπονα ότι είναι λίγα τα 15.000 και .. Μπορεί να έχουν 

δίκιο. Θα το δούμε αυτό πάλι.  

 Θα μας πείτε, μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Ναι, πάντα υπάρχει 

το καλύτερο και το πιο πολύ, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Περάσαμε 

έναν πολύ δύσκολο χρόνο και το γνωριζετε όλοι. Ο δρόμος μας ήτανε πάρα 

πολύ δύσκολος. Σας ανακοινώνω την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου 

Επικρατείας, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το Συμβούλιο Επικρατείας 

μιλάω για την εκλογική διαμάχη με την αυτοδιοικητική συνεργασία. Από τώρα 

και πλέον επειδή απερρήφθηκε και στο Συμβούλιο Επικρατείας μπορεί να ξέρει 

ο καθένας τη θέση του και την αποστολή του. Μην ξεχνάτε ότι για 4, 5 μήνες 

συγκυβερνούσαμε απολύτως, κάποια στιγμή μπήκα στο Δημαρχείο Απρίλιο 

μήνα και δεν αναγνώριζα το προσωπικό μου. Με κοιτούσανε και φεύγανε. 

Νομίζανε ότι σε 2, 3 μέρες θα έρθει ο επόμενος. Αυτό το κλίμα είχε 

καλλιεργηθεί επί 4, 5 μήνες. Μέσα σ' αυτό το .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παράξενο σας φαίνεται; Μήπως θέλετε να σας πω Προεδρους 

Συλλόγων που τα λεγατε, ερχόμαστε, το δρόμο θα τον φτιάξουμε εμείς σε μια 

βδομάδα; Ναι. Οχι, δεν τη χαλάω. Συγνώμη. Οχι λέω .. Λοιπόν, μέσα σ' αυτές 

τις δυσκολίες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέσα σ' αυτές τις δυσκολίες και στο μεγαλύτερο Δήμο της 

Ελλάδος προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη ηρεμήστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προϋπολογισμό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παραλάβαμε, ξέρετε τι παραλάβαμε, το 

έχουμε πει, στο Δήμο μας. Παραλάβαμε 114% χρέος, είμαστε στο πορτοκαλί, 

χωρίς τα 3 εκατ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ που δεν αναγνωρίσαμε σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο και σήμερα δεν τα έχουμε καν στα Π.Ο.Ε. και χωρίς την εκκαθάριση 

της ΔΕΑΔΟ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από τα οικονομικά στοιχεία αγαπητοί κύριες και κύριοι 

συνάδελφοι, που παραλάβαμε στις 31.12.10 και σε σχέση με τα οικονομικά 

στοιχεία του Δήμου που έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.11 προκύπτει ότι οι 

υποχρεώσεις του Δήμου προς προμηθευτές, φόρους σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, μειώθηκαν από 7.153.000 στις 31.12.10 σε 5.555.000. Οι 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις 2011 για δάνεια εξοφλήθηκαν κανονικά και οι 

υποχρεώσεις προς το Τ.Π.Δ. από 2.083.491 ευρώ στις 31.12.10 είναι ποσόν 

1.783.904. Το ταμειακό υπόλοιπο προς περαιτέρω διαχείριση από ποσόν 7,2 

εκατ. ευρώ που ήταν 31.12.10, ποσό 7,6 εκατ. ευρώ. Παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 7.200 και είναι 7.600. Μιλάμε πάντα με 31.12.11, έτσι; 7.600. Η 

κατάσταση του Δήμου σε σχέση με το δείκτη, ο κύριος δείκτης 

παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των Δήμων. Αυτό μας έδωσε το 

Υπουργείο, αυτό μας δείχνει. Η κατάσταση του Δήμου σε σχέση με το δείκτη 

Πρόγραμμα Εξυγίανσης από την κλίμακα συνολικό χρέος, από 120- 150% των 

τακτικών και ΣΑΤΑ, πορτοκαλί χρώμα που ανήκε στις 31.12.10, είναι στις 

31.12.11 στην κλίμακα συνολικό χρέος μέχρι 50%. Είναι κάτω από 50%. Το 

χρέος μας είναι κατω από 50% σε σχέση με το 120% περίπου που είχαμε. 

Αυτό ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. Το Υπουργείο; Αυτό μπορώ να σας δώσω δύο στοιχεία 

εδώ πέρα, του ισολογισμού 31.12. του 11, ότι γενικό σύνολο υποχρεώσεων, 

προσέχτε, δύο νούμερα βασικά, για να καταλάβετε την πορεία της οικονομικής 

μας κατάστασης, που είναι πολύ καλή, γιατί περίπου ήμασταν σαν την Ελλάδα 

και εμείς, 120%, αλλά εμείς το φέραμε στο 45 τώρα. Δε θα χρειαζόμαστε 

βοήθεια και δάνειο καινούργιο, ούτε κουρέματα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γενικό σύνολο υποχρεώσεων. Αυτά είναι νούμερα, δεν είναι 

παλαμάκια, 9.237.119 το 12ο του '10. Τώρα έχουμε 7.300.000, δηλαδή 

περίπου 2 εκατ. κάτω το σύνολο των υποχρεώσεων μας, με τα ίδια δεδομένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε στο πράσινο. Το ταμείο μας παραλάβαμε 7.235.000 

ευρώ. Χρωστάγαμε 9, παραλάβαμε ταμείο 7. Το ταμείο μας τώρα είναι 7.628 

ήταν 31.12.10. Αυτά είναι τα στοιχεία. Τώρα 7.650 έχουμε περίπου. Τώρα, 

σήμερα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα μέσα στο ταμείο μας, σήμερα, πριν 2 μέρες, είναι 8 

εκατ. περίπου. Δεν υπάρχει .. Εδώ θα λέγεται η αλήθεια και μόνο. Αυτά είναι τα 

στοιχεία τα οικονομικά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν έχουνε μπει ούτε πέρσι 

στον περσινό προϋπολογισμό, ούτε φέτος ΕΥΔΑΠ και ΔΕΑΔΟ. Είμαστε συνεπείς 

στις υποχρεώσεις μας. Εξοφλούσαμε τα δάνεια μας. Ο Δήμος λειτουργούσε 

κανονικά. Επομένως εξασφαλίζουμε, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε 

νοικοκυροσυνη και θα την παρέχουμε. Για να βοηθήσουμε την περαιτέρω 

πορεία θα πρέπει να υπάρχει Δήμος ισχυρός. Βλέπω πολύ επισφαλή τα έσοδα 

που θα πάρουμε στην πορεία από τους ανθρώπους. Γι' αυτό κάναμε τεράστια 

οικονομία, τεράστια προσπάθεια και αυτό είναι και λίγο, πρέπει να σας 

προβληματίζει, πως τα καταφέραμε όλα αυτά; Πως έγινε και τα καταφέραμε 

όλα αυτά. Αυτά τα καταφέραμε πιστεύω ως εξής: μ' αυτήν την ομάδα που 

βλέπετε απέναντι και όχι μόνο αυτήν την ομάδα και εθελοντές που βοηθάνε το 

Δήμο μας από παντού, όπως τους ζητηθεί βοήθεια.  

 Είχαμε μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο και από αυτή την ομάδα. 

Ο Πέππας ο Παναγιώτης που με κοιτάει τρέχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα με τη 

βενζίνη, με τη βενζίνη δικιά του. Αποδίδει σαν 10 υπαλλήλους. Αυτό δε θα 

βρεθεί εδώ μέσα στον προϋπολογισμό και στην οικονομική κατάσταση; Θα 

βρεθεί. Το ίδιο οι Προέδροι των Σχολικών Συμβούλων, το ίδιο τα Νομικά 

Πρόσωπα. Με δικά τους λεφτά, με δικά τους έξοδα οι περισσότεροι Σύμβουλοι 

που δεν έχουνε θέση καμία. Ο Ανυφαντής υπεύθυνος καθαριότητος τρέχει, 

βάζει βενζίνη. Παραπονιέται, γκρινιάζει αλλά τρεχουμε. Ολοι αυτοί καταφέρανε 
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και φτάσανε αυτό το νοικοκύρεμα στο Δημο. Αυτο είναι βέβαιον. Δεν βγαίνει 

αλλιώς, δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτοί και πολλοί άλλοι. Ο Λεμπούσης ο Βαγγέλης 

βάζει βενζίνη. Είναι Σύμβουλοι που δεν πληρώνονται ποτέ, που ματώνουν από 

την τσέπη τους και προσφερουν στο Δήμο. Αυτό είναι ένα σύστημα στο 

σημερινό Δήμο του Ωρωπού σπάνιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ακριβώς όπως το λέω γιατί συνάδει με τους αριθμούς 

κ.Κιούση. Ο κ.Τσεκρεζής υπεύθυνος ύδρευσης, τρέχει σαν να είναι 

Αντιδήμαρχος, άμα μου λες για τον Τσεκρεζή. Για καθέναν απ' αυτούς έχω να 

πω πολλά. Τι να πει ο Σωτήρχος; Που το Καπανδρίτι κυβερνιότανε με ένα 

7μελές, ικανούς, δε λέω εγώ, προηγούμενης διοίκησης ανθρώπους, 11μελές, 

συγνώμη και τρέχανε για το Δήμο και τρέχει ένας ουσιαστικά. Και το Κοινοτικό 

και το Κοινοτικό. Αλλά σε σχέση λέω .. Οχι, με το προηγούμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κάνει οικονομία χρήματος επομένως. 

Ενας σε σχέση με έντεκα. Με τη σεμνότητα που χαρακτηρίζει τη σταθερότητα 

και την προσπάθεια και τον ιδρώτα και το αίμα που έχουνε βάλει. Αυτή είναι η 

αιτία, αυτή ακριβώς η αιτία έλειπε για την Ελλάδα που φτάσαμε εδώ. Αυτή η 

νοοτροπία. Δεν είναι τυχαίο. Αν το κάνανε σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους 

Δήμους τέτοιες ομάδες ανθρώπων να κυβερνούσανε, ναι, το πιστεύω αληθινά, 

γι' αυτό φωνάζω, θα πήγαινε καλά η Ελλάδα. Και αυτό παραλάβαμε εμείς. 

Παραλάβαμε ένα οργανωμένο χάος στους περισσότερους Δήμους, χωρίς αρχή 

και τέλος. Με τα γκρεϊτερ να σκουριάζουνε, με τα τρακτέρ να σκουριάζουνε, με 

χωρίς αριθμούς, με χωρίς πινακίδες, με χωρίς έτσι, με πλαστές πινακίδες, με 

άλλο το τιμόνι να είναι από εδώ και η ρόδα από εκεί και προσπαθούμε να 

βάλουμε τάξη από την αρχή σε έναν πολύ δύσκολο Δήμο.  Φέραμε τέλη 

ύδρευσης, τέλη καθαριότητας από την αρχή. Κουραστήκαμε, παλέψαμε. Ενα 

να είστε σίγουροι, ότι παλέψαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Ενα 
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δεν μπορείτε να μας επισυνάψετε, ότι μπορεί να βρείτε κάποιους κωδικούς 

λάθος, αλλά ένα δεν μπορείτε να μας πείτε, ότι δεν προσπαθήσαμε. Πονέσανε 

και κουραστήκαμε όλοι για να φτάσουμε το Δήμο Ωρωπού. Ο Δημος Ωρωπού 

τώρα πατάει στα πόδια του. Πατάει στα πόδια του καλύτερα απ' ότι τον 

παραλάβαμε. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό είναι το μήνυμα του 

προϋπολογισμού. Αριθμητικά μπορεί να ρωτήσετε τους κυρίους εκεί όλους, 

είναι 5 οικονομόλογοι, να σας το πούνε αν είναι θετική η εξέλιξη η οικονομική, 

η αριθμητική του προϋπολογισμού ή όχι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου και γέλιο) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (γέλιο) Οχι, εσένα σ' αγαπάω. Οχι σε σένα. Μη μου λες τώρα. 

Στις όμορφες γυναίκες ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε, καθίστε κα Γιαμαρέλου. Παρακαλώ. Καθίστε, καθίστε κα 

Γιαμαρέλου. Καθίστε κα Γιαμαρέλου. Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρέξανε πολλοί, πονέσαμε, αρρωστήσαμε. Πολεοδομίες, Γ.Π.Σ., 

πήραμε αρμοδιότητες τεράστιες. Δεν έφτανε το προσωπικό. Οι ειδικοί 

συνεργατες που είναι για άλλο λόγο λειτουργουν κυρίως για τις αρμοδιότητες 

που έπρεπε να έχουμε υπαλλήλους. Ακριβώς έτσι είναι και γι' αυτο κρατιέται 

και ο Δήμος. Ο ένας συνεργάζεται με τον άλλον σαν μια γροθιά, σαν μια 

ομάδα. Τι να πω τώρα; Για τον τομέα καθαριότητος; Αφου σας το έχω πει. 

Ενας πόλεμος. Ενας πόλεμος κράτους, κληρονομιάς που παραλάβαμε και 

οράματος. Ενα μίγμα τεράστιο, δύσκολο πάρα πολύ το έργο, γιατί έχουμε 

απέναντι το κράτος. Για να προσλάβω 2μηνήτες οδηγούς που έχουν τελειώσει, 

δεν έχουμε. Δεν έχουμε οδηγούς. Το απορριμματοφόρο του Χαλκουτσίου δεν 

έχει οδηγό να οδηγηθεί, να έχουμε οδηγό. Η Μαλακάσα δεν είχε οδηγό. Μέχρι 

να έρθει ο ιδιώτης θα πρέπει να βρούμε οδηγό. Εν ελλείψει οδηγών που είχαμε 

στο Δήμο Ωρωπίων, κάποιους οδηγούς, φύγανε κάποιοι λόγω του ότι .. από το 

δικαστήριο, ήρθε η εποχή τους, μας φύγανε 2, αντί να πάρουμε 10. Δεν έχει 
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αυτήν τη στιγμή οδηγό. Μπήκα στη δυνατότητα πρόσληψης 2μηνητών αλλά 

έχει περάσει ένας μήνας και η διαδικασία για να πάρω 2μηνήτες που είναι ο πιο 

εύκολος τρόπος υποτίθεται, λέει με απόφαση Δημάρχου παίρνεις 2μηνήτη. Τι 

απόφαση Δημάρχου; Θέλει απόφαση εδώ, θέλει απόφαση εκεί, θέλει την 

Περιφέρεια, να γυρίσει, προκήρυξη. Θέλει πάνω από μήνα η διαδικασία.  

 Ακόμη και στο μεταβατικό στάδιο που φύγανε οι 8μηνήτες από 15 

Φεβρουαρίου έχουμε μείνει χωρίς τίποτε στην περιοχή. Μέχρι που να γίνει ο 

συμβατικός έλεγχος των διαγωνισμών για τον ιδιώτη που υπήρχε παλιά και όλα 

αυτά, θα μας οδηγήσουν εάν δεν εγκρίνουν τους 8μηνήτες, να δώσουμε όλο 

το Δήμο Ωρωπού σε ιδιώτη. Αμα δεν έχεις οδηγό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ελα να μου το λύσεις εσύ. Ελα να μου 

το λύσεις. Ελα να μου λύσεις εσύ το πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Χασιώτη. Εντάξει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εννοείται ότι στην καθαριότητα επενδύσαμε. Εννοείται ότι για τη 

ΔΕΣΦΑ το πρώτο που ζητήσαμε αντισταθμιστικά να λύσουμε το πρόβλημα 

καθαριότητος, με τα δύο press container που περιμένουνε. Εχουμε ξεκινήσει 

τη διαδικασία για το Σταθμό Μεταφόρτωσης. Το γνωρίζετε πολύ καλά και 

ελπίζω να προχωρήσει και να προχωράει. Στον τομέα του φωτισμού. Τι να .. 

για τον φωτισμό. Ο Γαβριήλ είχε μείνει χωρίς ηλεκτρολόγο τους τελευταίους 

μήνες. Ειχε φύγει ένας συνταξιούχος, έναν είχε και είχε φύγει 6 μήνες από το 

καλοκαίρι και είχαμε και είχαμε βρει ένα πάκο με λάμπες για αλλαγή τέτοιο. 

Ρωτήστε το Μακρή τι έχει κάνει για να λύσει το πρόβλημα της λάμπας και του 

φωτός. Ομως το έχουμε λύσει και σήμερα όποιος έχει σπασμένη λάμπα ή δεν 

έχει φωτισμό σε μια μέρα αλλάζει. Θέλουμε να χτίσουμε τις λακουβες, θέμα 

καθημερινό. Μπορούμε; Με τι; Με τι εργαζόμενους; Με τι φορτηγά; Ολα αυτά 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 6η 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

  29 

είναι υπό διαδικασία να λυθούνε βέβαια. Ετσι; Στην πορεία με οποιονδήποτε 

τρόπο μπορουμε. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί είναι ανομοιογενείς οι 

Δήμοι, ήτανε μη οργανωμένοι οι Δήμοι, δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό. Το 

μόνιμο προσωπικό που μπορεί να αξιοποιηθεί 12 μήνες είναι ελάχιστο στο Δήμο 

Ωρωπού. Εχω συναντηθεί με 100 Δημάρχους και τους ρωτάω αυτό το πράγμα. 

Κανένας Δήμαρχος δεν έχει το πρόβλημα που έχουμε εμείς στο μόνιμο 

προσωπικό. Κανένας την αναλογία αυτή. 170, 180 μόνιμους στο μεγάλο Δήμου 

Ωρωπού, στα 400.000 στρέμματα; Τι να λύσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με κανέναν στην Επιτροπή, με κανέναν στην Επιτροπή .. στο 

θέμα Πρασίνου; Στον τομέα παιδείας, στον τομέα Σχολικων Επιτροπών. Είμαι 

κατευχαριστημένος και το 90% του Δήμου μας ευχαριστημένοι από τις 

Σχολικές Επιτροπές. Δε θα σας κουράζω με πάρα πολλά. Δε θέλω να αναλύω. 

Στην πορεία μπορεί να χρειαστεί να τα πούμε. Το Νομικό Πρόσωπο, η Κ.Ε.Δ.Ο., 

σας είπα ότι δουλεύει κάθε μέρα, οργανώνει συσσίτια αγάπης. Δεν τα λέμε. 

Κάθε μέρα πολλές μερίδες.  

 Κυρίες και κύριοι, η έλλειψη πόρων αλλά και οι διαχρονικές σπατάλες 

που βαρύνουν το Δήμο επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της μετέπειτα 

πορείας. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε ένας Δήμος με σιγουριά 

και σταθερότητα. Αυτός ο Δήμος θα επιβιώσει και θα μπορέσει να κάνει 

προγράμματα στην πορεία, γιατί έχουμε πορεία μπροστά μας φτώχιας και 

ανημποριάς και πρέπει ο Δήμος για να μπορεί να προσφέρει να πατήσει πολύ 

καλά στα πόδια του. Θεωρώ, όπως έχω πει και άλλη φορά εδώ μέσα, ότι η 

πορεία του καθενός στη ζωή του δεν αλλάζει. Εγώ ποτέ δεν είχα κάρτα, κάρτα 

που παίρνουν τα χρήματα, χρηματοπιστωτική. Ποτέ δεν είχα χρέος. Ποτέ δεν 

είχα .. Ετσι κάπως αισθανομαι για το Δήμο μου. Να έχω 100 και να πληρώνω 

τα 50 και να έχω 50 στην άκρη για όταν χρειάζονται.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

30 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είχα τίποτε, δεν είχα τίποτε. Δεν είχα τίποτε λεφτά. Ούτε 

κάρτα είχα ποτέ, ούτε χρέος ποτέ, ούτε δανεικά ποτέ, ούτε χρωστάω σε 

κανέναν. Ετσι με οδηγεί αυτό που είμαι να κάνω το Δημο μας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αν είμαι λάθος να μου το πείτε, αλλά θέλω ο Δήμος να έχει 

σιγουριά, ασφάλεια για να μπορέσει να αποδώσει. Μπορείς να ζεις την 

οικογένεια σου με δανεικά; Μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Οχι αγαπητοί, όχι 

αγαπητοί. Θα το πληρώσει ακριβά, είτε αργά, είτε γρήγορα. Καλύτερα να 

περάσεις ένα χρονικό διάστημα με πολύ λίγα, παρά να εκτεθείς και ιδιαίτερα με 

δημόσια χρέη. Θέλω να ζητήσω τη συμπαράσταση σας, την βοήθεια σας. Σε τι 

πράγμα. Να κάνετε πολιτική σωστή, ξεκάθαρη, δυνατή που να διακρίνεται το 

καλό του τόπου, όχι για αντιπολιτευτικούς λόγους. Τελειώσανε αυτά. Οποιος 

και να είναι. Η εποχή δε συνάδει με αυτά παιδιά. Δε μας εξουσιοδοτεί ο κόσμος 

να κάνουμε πολιτική λανθασμένη, για την αντιπολίτευση ή για την μειοψηφία ή 

για την πλειοψηφία. Μπορούμε πιστεύω όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Σ' αυτή την 

κατεύθυνση είμαι εγώ εδώ. Μ' αυτόν τον τρόπο θέλω να λειτουργήσω. Δε 

διεκδικούμε όπως σας είπα το αλάθητο, ούτε εφαρμόζουμε προσωπικές 

πολιτικές. Μακριά από μας οποιοδήποτε σύνδρομο αλαζονίας. Το βλέπετε στην 

καθημερινή μας ζωή και στον τρόπο διαχείρισης της ηγεσίας, που θα 

απέπτρεπε κάθε συνεργασία. Παντού συνεργαζόμαστε, επιτροπές 

διακομματικές, διαπαραταξιακές.  

 Θελουμε και μπορούμε όλοι μαζί να ανεβασουμε λίγο το Δήμο μας και 

να τον κάνουμε έναν ισχυρό Δήμο στην πορεία. Σήμερα είναι ο Οικονομάκος, 

αύριο είναι άλλος. Ο Δήμος αυτός πρέπει να υπάρχει, είναι μεγάλος. Είναι 

μεγάλες οι ευθυνες που έχουμε για το μέλλον αυτού του τόπου. Οι συνθήκες 

που παραλάβαμε δεν ήτανε οι καλύτερες, έτσι; Παλέψαμε πολύ για να 

φτάσουμε εδώ. Παλέψαμε χωρίς προσωπικό και ποιο είναι το πρόβλημα. Και οι 
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προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες στην πορεία και δεν έχουμε τους τεχνοκράτες ή 

την υποδομή τη διοικητική για να λειτουργήσω όπως θέλω. Είναι μακριά το 

επιθυμητό μ' αυτό που έχουμε τώρα. Είναι πολύ μακριά σε σχέση με τις 

απαιτήσεις των "Καλλικρατικών" Δήμων στο γίγνεσθαι το Ευρωπαϊκό, που εκεί 

πρέπει να απευθυνόμαστε. Ποια είναι η πολιτική μας. Να εκμεταλλευτούμε 

μέχρι το '13 ό,τι προγράμματα έχουμε. Εχουμε αφήσει την καθημερινότητα. 

Εχουμε εγκαταλείψει κάποια πράγματα, που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά 

προσπαθήσαμε να μη χάσουμε χρήματα τα οποία θα παίρνουμε από το ΕΣΠΑ 

μέχρι το '13. Πρωταρχικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις. 

Πιστεύω ότι ίσως είμαστε αναλογικά με τον πληθυσμό, γιατί είμαστε από τους 

πιο αραιοκατοικημένους Δήμους στην Ελλάδα, ότι είμαστε ο πιο καλύτερος 

Δήμος όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, ανάλογα με τον 

πληθυσμό. Από τους καλύτερους Δήμους στην Ελλάδα.  

 Δε σταματάμε όμως εδώ. Τωρα ξεκινάμε. Το όνειρο μας δε σταματάει 

εδώ, ούτε το νοικοκύρεμα μας. Να είστε σίγουροι. Φέτος όμως σιγά σιγά, 

σταδιακά θα αρχίσουμε, όπως σας είπα, να ασχολιούμαστε πιο πολύ με την 

καθημερινότητα και με το νοικοκύρεμα του Δήμου και την κοινωνική μέριμνα. 

Πολιτισμό, αθλητισμό κάναμε τη διαφορά ήδη φέτος. Τα πανηγυράκια που λέει 

ο Λίτσας που τα ψηφίσανε όλοι εκτός από αυτόν και η παράταξη του τα 

ψήφισε, τα πανηγυράκια τα ελαττώσαμε, τα κρατήσαμε όλα γιατί σέβομαι την 

παράδοση κάθε χωριού και κάθε γειτονιάς .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, πείτε το μετά αυτό, όταν θα πάρετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα πανηγυράκια τα κρατήσαμε όλα, συνειδητά, συνειδητά και μ' 

αυτήν την οικονομική κατάσταση σήμερα, επιμένω να τα κρατήσουμε. 

Συνολική μείωση όμως από το κόστος του '10, 50% σήμερα. Αν ένα 

πανηγυράκι, ο Σύλλογος Παλατιανών πήρε το '10, 11.000 ευρώ, πέρσι πήρε '7, 
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τώρα θα πάρει '6, δηλαδή στο 50% θα πεσουν αλλά θα γίνονται όλα, με 

λιτότητα, σεμνότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν καταργούμε καμία 

παράδοση. Οποια και να είναι αυτή, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Η θέση μας είναι 

ξεκάθαρη. Μειώνουμε το ποσόν ανάλογα, όπως είπα, για να σταθεροποιήσουμε 

τον προϋπολογισμό μας και το Δήμο μας, αλλά τα κρατάμε όλα και 

συμμετέχουμε σ' αυτά με ψυχή και με καρδιά και αυτά μας ενοποιούν όλα, οι 

πολιτιστικές δραστηριότητες κάθε τόπου και μας φέρνουν τον ένα πιο κοντά 

στον άλλον και δημιουργούνται νέες συνθήκες κοινωνικής ευεξίας και συνοχής. 

Οπως ειπα δεν τελειώνουμε. Το βασικοτερο πρόβλημα στην Ελλάδα με 

αντανάκλαση στο Δήμο μας εμφανώς είναι νοοτροπίες και παθογένειες του 

δημόσιου μηχανισμού και του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτό είναι αλήθεια. 

Υπαρχουνε υπάλληλοι που αποδίδουν εξαίρετα, υπάρχουν και υπάλληλοι όμως 

οι οποίοι είναι σε νοοτροπία παλιά, υποβάθμισης του Δήμου και δύσκολα 

αποδοτικοί. Εκεί έχουμε ένα συνεχή καθημερινό πόλεμο. Εχουμε πιστεύω μια 

καλή βελτίωση, λόγω του κλίματος, προσπαθούμε να επηρεάσουμε και 

θεωρούμε πάντα ότι με τον μπαμπούλα ή με το ζόρι δε γίνεται υπαλληλος 

κανένας στην Ελλάδα. Μόνο με την καλοσύνη και το φιλότιμο.  

  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Χασιώτη. Κάντε τις παρατηρήσεις σας μετά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αισιοδοξούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε τη 

σημερινή κατάσταση, όπως είπα και να διαμορφώσουμε δημότες και Δημοτική 

Αρχή ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο αξιοπρέπειας και προοπτικής.  

 Σας ευχαριστώ που με ακούσατε στην εισήγηση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  
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 Κύριοι συνάδελφοι, στην αίθουσα έχουνε προσέλθει ο κ.Πάντος και ο 

Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος των Νέων Παλατίων ο κ.Ζαφείρης και 

των Αφιδνών ο κ.Κεμπεσίδης.  

 Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ.Βλάχος.          ΒΛΑΧΟΣ: 

Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω ορισμένα πραγματα σ' αυτά 

που είπε, ανέφερε πριν από λίγο ο Δήμαρχος. Η σύνταξη του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ωρωπού φυσικά και δεν μπορεί να είναι συνυφασμένη με το 

περιβάλλον που διανύει αυτήν τη στιγμή ο τόπος μας, η Ελλάδα μας. Η κρίση 

που ταλανίζει τον τόπο μας, διεθνή, είτε εθνική, είτε ευρωπαϊκή, όπως 

μπορούμε να την πούμε αυτή, φυσικά και επηρεάζει και τον προϋπολογισμό 

της Ελλάδας αλλα φυσικά και επηρεάζει και τον προϋπολογισμό το δικό μας. 

Για παράδειγμα θα αναφέρω μερικά νούμερα, έτσι απλά για τα οποία πρέπει 

εμείς, θα έπρεπε μάλλον εμείς να συντάξουμε και να αναφέρουμε μέσα στον 

προϋπολογισμό. Παραδείγματος χάρη για φέτος, για το 2012, οι κεντρικοί 

αυτοτελείς πόροι από 3,5 δις που ήτανε το 2011, θα είναι στα 2,4 δις. Αυτό 

σημαίνει μια μείωση σε μας για το Δήμο Ωρωπού στο 1,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά 

η επιχορήγηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με το 2010, να 

διορθώσω εδώ πέρα λίγο το Δήμαρχο, δεν είναι μόνο ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Α, το 1,3 δεν το έχω. Το νούμερο το βλέπω εδώ πέρα. Μου 

φαίνεται, αν δεν κάνω λαθος, είναι της τάξης του 15, γύρω στο 12%, 

συγνώμη. Περισσότερο ήτανε το 2011. Δεν είναι μόνο γύρω στα 40%, είναι 

γύρω στο 66%. Είναι περίπου στα 2/3 από το πρόγραμμα επενδύσεων. Είναι 

ακόμα χειρότερα τα πράγματα δηλαδή. Κατά 32% σε σχέση με πέρσι και 33% 

σε σχέση με το 2010.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΒΛΑΧΟΣ: Αλλο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, έτσι φτάσαμε, να αναφερω συνολικά έτσι μερικούς 

αριθμούς για το σημερινό προϋπολογισμό του Δήμου Ωρωπού, ο οποίος είναι 

ισοσκελισμένος στο ύψος των 58,2 εκατ. ευρώ με τακτικά έσοδα γύρω στα 

15,8 εκατ., έκτακτα έσοδα 16,2 εκατ. και έσοδα από παρελθόντων ετών 8,9 

εκατ. Ο συνολικός για να φτιαχτεί, για να συνεισφέρω σ' αυτό ακριβώς που 

είπε ο Δήμαρχος πριν, είναι ότι για το 2011 ο προϋπολογισμός έτσι όπως 

φτιάχτηκε πρέπει να .. ήτανε και εμπειρικός, διότι από τους προηγούμενους 

Δήμους και Κοινότητες που συνενώθηκαν, οι μόνοι Δήμοι που είχανε, οι μόνοι 

ΟΤΑ να το πω καλύτερα, που είχαν οργανωμένη Οικονομική Υπηρεσία ήτανε 3 

Δήμοι, ο Δήμος Ωρωπίων, ο Δήμος του Καλάμου και ο Δήμος του Αυλώνα. Οι 

υπόλοιπες Κοινότητες εξυπηρετώντουσαν οικονομικά και διαχειριστικά την 

διαχείριση τους από το δημόσιο ταμείο. Σαν αποτέλεσμα, δεν υπήρχε ιδιαίτερη 

τάξη, να το πω κάπως έτσι, στα οικονομικά τους. Επρεπε ο προϋπολογισμός 

του 2011 να βασιστεί στην οργάνωση που δεν ήταν τόσο καλή στους 

προηγούμενους Δήμους ή Κοινότητες και θεωρώ πολύ, με πολύ μεγάλο 

επίτευγμα σύμφωνα τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του 2011, τη 

σύνταξη του 2011 σύμφωνα και με το προσωπικό όπως ανέφερε ο Δήμαρχος 

που υπάρχει, που είναι της τάξεως του 40- 50% απ' ότι θα έπρεπε να είχαμε, 

Δήμοι από την πρόσφατη μου εμπειρία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην 

Κομοτηνή, αναφέρω για παράδειγμα όμορους Δήμους όπως είναι ο Δήμος 

Διονύσου ή ο Δήμος, που μίλησα πολύ καλά, με το Δήμο του Παπάγου που έχει 

συνενωθεί με το Δημο του Χολαργού, με περιοχή αν δεν κάνω λάθος περίπου 

το 1/10 της δικιάς μας, έχουνε 380 άτομα προσωπικό μόνιμο και εμείς 170. 

Καταλαβαίνετε τις διαφορές, μιλάμε για Δήμους που παραλήφθηκαν όπως ο Αη 

Γιάννης στο Ρέντη με 140 εκατ. χρέος, ο Δήμος της Ρόδου 90 εκατ. χρέος, ο 
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Δήμος της Κέρκυρας 180 εκατ. χρέος. Εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη 

κατάσταση από αυτούς, σε σχέση σ' αυτό που είπε ο Δήμαρχος, είμαστε στο 

λεγόμενο πορτοκαλί σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχει θέσει το Υπουργείο 

Εσωτερικών και για να φτάσουμε στο 40, κάτω από το 50%, όχι απλώς είναι 

θαύμα, είναι κάτι παραπάνω από θαύμα. Αλλού δε θα το βρείτε και είναι αυτό 

που είπε ο Δήμαρχος. Ηταν ή συνεισφορά αυτηνής εδώ περα της ομάδας, 

ήτανε ανθρώπων και εθελοντών οι οποίοι δουλέψανε, βάλανε μπροστά τον 

εαυτό τους, ξεχάσανε το εγώ για να έχουμε εμείς ένα Δήμο υγιή και κάτι άλλο 

πολύ πιο σημαντικό, ένα Δήμο με μέλλον. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Κύριοι συναδελφοι, επί της διαδικασίας αν υπαρχουν ερωτήσεις και 

διευκρινίσεις προς το οικονομικό επιτελείο, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να 

κάνουν τις ερωτήσεις αυτές να το δηλώσουν. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Οικονόμου, ο κ.Τσάκωνας. Για διευκρινίσεις μιλάμε, ερωτήσεις κ.Τσάκωνα, 

όχι για τοποθετήσεις. Βεβαίως και αναλυτικότατες. Νομίζω ότι και ο Κανονισμός 

λέει ερωτήσεις πρώτα και διευκρινίσεις επί κάποιων θεμάτων. Εχουμε 

σημειώσει τον κ.Λίτσα, τον κ.Γιασημάκη, τον κ.Οικονόμου και τον κ.Τσάκωνα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση. Ωραία. Υπάρχουν τροποποιήσεις; Ορίστε 

κ.Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η εισήγηση της έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2012 

ισχύει ως έχει χορηγηθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους, εκτός από την 

εισήγηση που το σχέδιο προϋπολογισμού, που έχει χορηγηθεί στους 

κ.κ.Συμβούλους, ύστερα από εισήγηση του κ.Δημάρχου προτείνεται να γίνει 

προσθήκη σε 2 κωδικούς αριθμούς. Ο πρώτος κωδ.αρ. είναι ο 15614200001 ο 
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οποίος αφορά την δαπάνη λειτουργίας του δημοτικού ασθενοφόρου και 

προτείνει ο κ.Δήμαρχος το ποσό των 50.000 ευρώ .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Σε ποια σελίδα είναι; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτό είναι προσθήκη, προσθήκη. Είναι ύστερα από την εισήγηση 

της Οικονομικής Επιτροπής. Ο κ.Δήμαρχος προτείνει δύο προσθήκες στον 

προϋπολογισμό. Αφορά την δαπάνη λειτουργίας του δημοτικού ασθενοφόρου, 

50.000 ευρώ. Η δεύτερη προσθήκη αφορά τον κωδ.αρ. 1574130013, τη 

μελέτη αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου του Αμφιαραείου. Ο 

προϋπολογισμός της μελέτης αυτής θα ανέλθει στις 30.000 ευρώ. Αυτές είναι 

οι δύο προσθήκες, πέραν της εισήγησης της Οικονομικής. Κατά τα άλλα ισχύει 

ως έχει ο προϋπολογισμός. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Από το αποθεματικό μεταφέρονται τα ποσά αυτά και μειωνεται 

ισόποσο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου. 

 Κύριε Λίτσα έχετε το λόγο για 3 λεπτά να κάνετε τις ερωτήσεις. 

Για τις ερωτήσεις. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν στο πορτοκαλί ήμασταν μαζί 

με το χρέος της ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΑΔΟ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήτανε μέσα το χρέος της ΕΥΔΑΠ στο πορτοκαλί. 

ΛΙΤΣΑΣ: Της ΔΕΑΔΟ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε της ΔΕΑΔΟ. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το πορτοκαλί δεν ήτανε μέσα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην απαντάμε. Ας κάνει τις ερωτήσεις ο κ.Λίτσας για να 

απαντήσουμε συνολικά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, θέλω να καταλάβω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο πορτοκαλί στο 114 δεν υπήρχε μέσα το χρέος της ΕΥΔΑΠ 

και της ΔΕΑΔΟ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν υπήρχαν αυτά τα δύο.  

(παρεμβασεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη διακόπτουμε τώρα τον κ.Λίτσα γιατί είναι σε βάρος του 

χρόνου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Δηλαδή Δήμαρχε, από το 120 πήγαμε στο 40; 45. Μάλιστα. 

Πολύ ωραία και συγχαρητήρια. Να καταλάβω όμως. Απ' ότι έχω καταλάβει 

χρήματα δεν πήραμε από πουθενά. Πως το καταφέραμε αυτό αφου είχαμε 

μείον 120 και πήγαμε στο συν; Ερώτηση κάνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, όχι, όχι. Σας εξήγησα πως.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πως; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με τις βενζίνες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναλυτικά. Με πόνο, ιδρώτα, ψυχή και αγάπη για τον τόπο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Θα τοποθετηθώ, θα σας.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιασημακης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δύο ερωτήσεις. Η μια είναι, αφορά το αν έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό οι 827.000 ευρώ οι οποίες είναι από παρελθόντα έτη από 

ύδρευση. Ενα κονδύλι το οποίο ήτανε ακόμα επί Κοινοτήτων, αν υπάρχει μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. Να κάνατε τις ερωτήσεις .. Τέλος πάντων, δώστε 

την απάντηση.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για επαναλάβετε κ.Γιασημάκη. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι. Εντάξει. Ολα, όλα τα ΠΟΕ, όλες οι προς είσπραξη .. Βέβαια, 

όλα τα ποσά. Στα εισπρακτέα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεστε κ.Γιασημάκη.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν υπάρχει. Ο,τι στοιχεία μας έδωσε η Δ.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου έχουν 

καταχωρηθεί. Βέβαια. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το δεύτερο, η δεύτερη ερώτηση είναι κάτι το οποίο δεν 

καταλαβαίνω. Βλέπω έσοδα περσι 31.114.932, έξοδα 18,5, μια διαφορά της 

τάξεως των 13 εκατ. περίπου. Χρηματικό υπόλοιπο βλέπω 7.250. Η διαφορά;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Μισό λεπτό κ.Γιασημάκη, μισό λεπτό. Να σας απαντήσω σ' αυτό 

που είπατε, ότι αυτά τα οποία προϋπολογίστηκαν και βεβαιώθηκαν δεν είναι 

απαραίτητο να έχουν εισπραχθεί. Γι' αυτό ίσως να προκύπτει η διαφορά αυτή.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τα βεβαιωθέντα δεν είναι και εισπραχθέντα. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βεβαίως. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ετσι; Να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, ναι. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Προκύπτει μια διαφορά από τα βεβαιωθέντα στα 

εισπραχθέντα της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, ναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να το τονίσουμε για να γίνει γνωστό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Ο κ.Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτά αναφέρονται στα εισπρακτέα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, δε θέλετε. Εντάξει. Ο κ. Τσάκωνας;  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Χρήστου, θέλω να ρωτήσω αν η ομάδα 00, Γενικές 

Υπηρεσίες, είναι γενικότερη ομάδα των υπολοίπων; Δηλαδή αν η ομάδα 01, 10, 

15, 25 κλπ. είναι υποσύνολα της ομάδος 00. Είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Στα έξοδα. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στα έσοδα, στα έσοδα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Στα έξοδα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οι 00 είναι Γενικές Υπηρεσίες.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Είναι ανεξάρτητα από την 01. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βεβαίως.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δηλαδή δεν είναι άθροισμα το 01, 05, 10, 15, 25 κλπ.;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στα έξοδα είναι οι 0, Γενικές Υπηρεσίες.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα. Δεν είναι .. Οι 00 δεν είναι σύνολο των 10, 15, 20 .. ; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι. Δεύτερον, παρατηρώ ότι υπαρχουνε έξοδα σε όλες τις 

ομάδες πλέον λοιπόν, για τα ίδια πράγματα. Παράδειγμα: για αναλώσιμα, για 

γραφικη ύλη, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αγορά και συντήρηση, για 

μεταφορικά μέσα, για μεταφορικά .. για έξοδα μεταφορών, μεταφορικών, 

μεταφορικά έξοδα προσωπικού που είναι τα ίδια, είναι ποσά σε όλες τις 

Υπηρεσίες. Εχουν όλες οι Υπηρεσίες διαφορετικό προσωπικό που καλύπτονται 

μ' αυτές τις ανάγκες .. μ' αυτά τα ποσά καλύπτονται αυτές οι ανάγκες; Δηλαδή, 

η Γενική Υπηρεσία έχει άλλο προσωπικό; Οι Υπηρεσίες οι Οικονομικές έχουν 

άλλο προσωπικό; Ο πολιτισμός έχει άλλο προσωπικό; Και βάζουμε συνεχώς 

έξοδα σε κάθε Υπηρεσία μεταφοράς προσωπικού; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η κάθε Υπηρεσία έχει τα δικά της έξοδα, έχει το δικό της 

προσωπικό, η κατανομή γίνεται κατά Υπηρεσία. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και για μεταφορά προσωπικού; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Τα δικά της οχήματα. Εχει η κάθε Υπηρεσία τις δαπάνες της. Γι' 

αυτό μπαίνει αναλυτικά σε κάθε Υπηρεσία .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οι Γενικές Υπηρεσίες επομένως, γι' αυτό ρωτάω .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οι Γενικές Υπηρεσίες δεν έχουν προσωπικό κατ' αρχήν. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αρα πως έχουνε μέσα μεταφορά προσωπικού; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι η μεταφορά .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εχουν έξοδα μεταφοράς προσωπικού. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Επειδή είναι γενική κατηγορία έχει μπει η δαπάνη αυτή στις Γενικές 

Υπηρεσίες. Δηλαδή από εκεί θα γίνει .. Είναι μεταφορά προσώπων και αφορά 

τους μαθητάς, που θα μεταφέρει .. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Υπάρχει αλλού το μαθητές, είναι στην κοινωνική πολιτική η 

μεταφορά των μαθητών. Το κονδύλι αυτό είναι στην κοινωνική πολιτική και 

ορθώς υπάρχει εκεί. Στην Γενική Υπηρεσία γιατί να υπάρχει; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σε ποιον κωδικό στις Γενικές Υπηρεσίες κ.Τσάκωνα;  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Λέει παράδειγμα στις Γενικές Υπηρεσίες: αμοιβές υπαλλήλων 

ΚΕΠ, 68.000. Στις Οικονομικές Υπηρεσίες 4.000 αμοιβές υπαλλήλων ΚΕΠ. Είναι 

άλλοι υπάλληλοι ΚΕΠ στις Γενικές Υπηρεσίες και άλλοι στις Οικονομικές 

Υπηρεσίες; Παράδειγμα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στον 6131001 προβλέπονται οι αμοιβές υπαλλήλων ΚΕΠ. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτοί έχουν .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν άκουσα, δεν άκουσα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Τσάκωνα, μέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισμού για 1 μήνα 

πληρώθηκαν από την κατηγορία 10. Ναι. Φέτος, φετος. Επειδή προηγούμενα 

υπήρχε ο κωδικός την προηγούμενη χρονιά στην κατηγορία αυτή. Από τη 

στιγμή που συντάσσεται ο προϋπολογισμός και προβλέπεται στην Υπηρεσία 

την 0, εντάσσεται εκεί. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Η παρατήρηση που είχα κάνει στο προηγούμενο, ότι δεν μπορεί 

να πληρωθεί το προσωπικό χωρίς προϋπολογισμό. Δεύτερον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πολλές ακόμα κ.Τσάκωνα; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Πάρα πολλές κ.Πρόεδρε. Μου είπε ο Δήμαρχος το πρωί να το 

μελετήσω καλά και έχω πάρα πολλά. Εχουμε εδώ κάποια, από το παρελθόν 

κάποιες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκμεταλλεύεστε την ιδιότητα σας, αλλά δεν πειράζει. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κάποιες υποχρεώσεις .. Και που να ήμουν και ορκωτός που είναι 

ο Μιχάλης. Κάποιες υποχρεώσεις προς 6, 7 δικηγόρους.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Μάλιστα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αυτά τα είχαμε προϋπολογίσει και στο '11, δεν πληρώθηκε κανείς 

και φέτος είναι μηδενικά. Αυτοί οι άνθρωποι δε θα πληρωθούνε;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτοί είναι στις προηγούμενες, είναι στα Π.Ο.Ε. Οι άνθρωποι οι 

οποίοι έχουμε οφειλή από την προηγούμενη χρονιά είναι στα Π.Ο.Ε. Εχουν 

εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και έχουν καταχωρηθεί στα Π.Ο.Ε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα. Συνεχίζω. Προϋπολογίζουμε φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις. Πέρσι πληρώσαμε 2.412,50 και φετος προϋπολογίζουμε 15.000. 

Το ποσό είναι μικρό, ευτελές θα έλεγα. Γιατί; Προβλέπουμε ότι δε είμαστε 

συνεπείς με τις προθεσμίες μας και θέλουμε προσαυξήσεις;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, πρόβλεψη είναι αυτή της Υπηρεσίας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα. Οχι, ρωτάω να μαθαίνω. Ακόμη μια ερώτηση κ.Σπύρο. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εχουμε έξοδα μεταφορών όπως είπαμε προηγουμένως για 

καύσιμα και λιπαντικά. Μου είπατε ότι είναι για κάθε μέσο, για κάθε Υπηρεσία .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για κάθε Υπηρεσία. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Για καθε Υπηρεσία τα μέσα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για κάθε Υπηρεσία, ναι. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Τα μέσα της κάθε Υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός που κάναμε ήτανε 

διαφορετικός για κάθε Υπηρεσία ή ενιαίος για όλο το Δήμο; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ενιαίος αλλά κάτα Υπηρεσία όμως. Μέσα στη διακήρυξη, μέσα 

στον προϋπολογισμό της μελέτης υπάρχει κατανομή κατά Υπηρεσία. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 6η 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

  43 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και κατά χωριό, κατά Δημοτική Κοινότητα. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι. Υπάρχει .. Αλλο το κατά περιοχή. Στον προϋπολογισμό 

της μελέτης λέει, Δήμος Ωρωπού, εδώ ο τοπικός Δήμος. Αυτή η πρόβλεψη. 

Κάλαμος αυτή. Υπάρχει ειδικός προϋπολογισμός, που κάνει την κατανομή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, έπρεπε να τα είχατε καταγράψει για πιο 

σύντομα, να μην ψάχνετε τώρα.  

 Κύριε Κιούση. Ερωτήσεις θα κάνετε; Σας έχει σημειώσει εδώ η κα 

Βαρνάβα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Υπάρχει, έχουμε περάσει για ένα χωρο που νοικιάσαμε στο 

Καπανδρίτι για το αρχείο της Πολεοδομίας. Αυτό το ενοίκιο δεν το είδα 

περασμένο μέσα στον προϋπολογισμό.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι στα μισθώματα γενικά. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν είναι. Που είναι; Είναι ..; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν εξειδικεύεται το κάθε μίσθωμα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εσείς δεν είπατε ότι είναι ανά Υπηρεσία.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει, υπάρχει η Υπηρεσία .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Η Πολεοδομία δεν είναι. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σε Υπηρεσία έχουν προβλεφθεί τα μισθώματα, γενικά μισθώματα. 

Δεν μπορεί καθε ένα μίσθωμα να προβλεφθεί ξεχωριστά. Αν θέλετε να βρω την 

Υπηρεσία που έχει .. Αλλά όλα τα μισθώματα προβλέπονται συνολικά. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι. Τότε γιατί τα άλλα έξοδα που είπαμε προηγουμένως δεν 

είναι γενικά και είναι κατά Υπηρεσία; 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Τα μισθώματα είναι ειδική περίπτωση. Είναι μισθώματα του Δήμου, 

είναι γενικά, δεν είναι ξεχωριστά το καθένα. Δεν μπορεί να αναφερθεί το κάθε 

μίσθωμα ξεχωριστά.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Σε κάθε Υπηρεσία λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Πρέπει να είναι στην 10 Υπηρεσία στις διοικητικές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε και καμία ερώτηση στον κ.Κιούση. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, καταλαβαίνω αλλά θα επανέλθω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Καλύτερα να το τελειώνουμε. Αμα είναι ερωτήσεις.. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι εντάξει, συνεχίστε με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Να μην 

τρώω την ώρα έτσι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερωτηση. Οχι. Μόνο, ναι. Κατ' αρχήν, όπως 

βλέπετε ο δικός μας συνδυασμός έχει τον αρχηγό να ασχολείται με τα έξοδα 

και εμένα να ασχολούμαι με τα έσοδα. Αρα εγώ θα πάω στα έσοδα και θα κάνω 

την εξής πρώτη ερώτηση. Βλέπουμε εδω και δε θα πάω σ' αυτό που είπε ο 

κ.Γιασημάκης για βεβαιωθέντα εισπραχθέντα, θα μείνω στα βεβαιωθέντα. Οτι ο 

προϋπολογισμός έλεγε 55.044, τα βεβαιωθέντα 31.114. Στην Οικονομική 

Επιτροπή που ρώτησα τους συναδέλφους εκεί οικονομολόγους, μου είπαν ότι 

μάλλον αυτό θα είναι το νούμερο. Εχει αλλάξει το νούμερο; Γιατί λέει μπορεί 

να αλλάξει.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Τα βεβαιωθέντα είναι 31.114.932,38. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα δεν έχει αλλαξει το νούμερο. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτή η βεβαίωση είναι 24.12.11 κ.Κιούση. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: 24; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Τα στοιχεία που έχουμε πάρει από τη διαχείριση είναι 24.12. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αυτό λέω. Δεν έχει αλλάξει το συγκεκριμενο νούμερο; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Γιατί μου είπατε στην Οικονομική Επιτροπή ότι μπορεί να αλλάξει. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οχι, όχι, δεν άλλαξε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. Την κανω αυτή την ερώτηση κ.Δήμαρχε γιατί ήθελα να 

κάνω και σε σένα εκείνη την ερώτηση που έλειπες. Αρα κατά τον 

κ.Γεωργόπουλο που κάναμε μια συζήτηση η εκτέλεση του προϋπολογισμού 

του '11 έφτασε σε επίπεδο 54- 55%; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: 58; Για τα έσοδα μιλάω πάντα.  

..: Δεν έχει κλείσει όμως ακόμα η χρονιά. Μιλάμε με στοιχεία 24.12. Μέχρι 31 

θα δώσουνε και άλλα νούμερα μέσα.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι αλλά εδώ εμείς συζητάμε για τον προϋπολογισμό. Για να 

συζητάμε για προϋπολογισμό πρέπει να έχουμε τα στοιχεία του απολογισμού. 

..: Παρουσίασε ο κ.Δήμαρχος και ο Οικονομικός Δ/ντης εδώ πέρα ποια είναι, σε 

ποιο ύψος έχουν διαμορφωθεί αυτήν τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός τραβιέται 

από το σύστημα, μεταφέρεται κάπου, δηλαδή αν κάναμε προϋπολογισμό τον 

Σεπτέμβρη τι στοιχεία θα βάζαμε; Στατικο θα περναμε τον προϋπολογισμό του 

Σεπτεμβρίου και εκεί επάνω θα προϋπολογίζαμε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Επανέρχομαι τότε να σας απαντήσω. 

..: Καταλάβατε; Αυτά τα στοιχεια είναι με 24.12. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία, ωραία. Πήρατε τα στοιχεία 24.12. 
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..: Μάλιστα. Οχι, αυτά τα στοιχεία .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Από τις 24.12. περνάνε 2,5 μήνες. Γιατί δεν παιρνετε καινούργια 

στοιχεία να έχουμε την ακριβή εικόνα; 

..: Γιατί δεν είναι εύκολο μετά, επειδή όταν μεταφέρονται τα στοιχεία από 

μια χρονιά στην άλλη ανοίγονται καινούργιοι κωδικοί, παιρνούνται νούμερα και 

το σύστημα δεν μπορείς επάνω στους ίδιους κωδικούς να μεταφέρεις ποσά. 

Γίνεται ανάλυση, διαφέρει δηλαδή το στήσιμο του προϋπολογισμού της 

καινούργιας χρονιάς, διαφέρει με το στήσιμο το παλιό, ως προς τους κωδικούς, 

ως προς την ανάπτυξη. Να σας πω ένα παράδειγμα;  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, ναι, να μου πείτε. 

..: Το 2011 δεν υπήρχε ΦΠΑ, ανάλυση του ΦΠΑ. Αμα θα πάτε τώρα μέσα 

υπάρχει ανάλυση ΦΠΑ. Οπότε εκεί μπήκε η ύδρευση, μπήκε ΦΠΑ στην 

ύδρευση. Ενα παράδειγμα σας λέω, όταν αναλύουμε τους κωδικούς για τις 

ανάγκες του Δήμου στην καινούργια χρονιά, δεν μπορούμε ανά πάσα στιγμή να 

μεταφέρουμε τα ποσά και να τα ρίχνουμε on line να ενημερώνουμε ένα αρχείο 

το οποίο έχουμε ήδη τραβήξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση κ.Κιούση; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, υπάρχει και άλλη μια ερωτηση την οποία την έκανα και στην 

Οικονομική Επιτροπή και δεν πήρα απάντηση. Πήρα μια απαντηση γιατί μου 

δώσανε έναν κωδικό που μετά τον είδα και δεν ισχύει. Επειδή κ.Δήμαρχε το να 

εισπράττουμε Νόμους, να εισπράττουμε φόρους νόμιμους, αν δεν το κάνουμε 

είναι ποινικό αδίκημα για σας, γι' αυτό προσέξτε, σας επαναφέρω το θέμα του 

ΤΑΠ της Ιπποκράτειου Πολιτείας. Είναι νόμιμος φόρος, λοιπόν, είναι νόμιμος 

φόρος, δεν έχει προβλεφθεί εδώ πέρα και δεν μιλάω για το ΤΑΠ που είπατε για 

έναν κωδικό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι και είναι κάτι εντελώς, που πρέπει να προσέξουμε και γι' αυτό 

το θέμα μου έχετε πει εδώ και 1 χρόνο ότι θα φέρουμε θέμα που δεν έχουμε 

φέρει ακόμα. Για το θέμα της Ιπποκράτειου Πολιτείας.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δοθεί τώρα μια απάντηση .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: .. και της περιουσίας του Δήμου εκεί που εκκρεμεί εδώ και καιρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οσον αφορά το ΤΑΠ, έχει επιβληθεί. Αφενός μεν εισπράττεται 

στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους μέσω της ΔΕΗ και για τους μη 

ηλεκτροδοτούμενους χώρους έχει και αυτός καθοριστεί και εισπράττεται, 

βέβαια πρέπει να βεβαιωθεί χρηματικός κατάλογος, σε όλα τα εντός σχεδίου ή 

εντός οικισμού. Εχει καθοριστεί το τέλος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο επιβολής όμως του ΤΑΠ; 

Το ξερουμε ποια είναι η περιουσία του Δήμου, οι κοινόχρηστοι για να 

επιβάλλουμε το αντίστοιχο ΤΑΠ;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Το ΤΑΠ επιβάλλεται στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους και στους 

μη ηλεκτροδοτούμενους εντός σχεδίου ή οικισμού. Αφενός μεν οι 

ηλεκτροδοτούμενοι εισπράττονται μέσω ΔΕΗ .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Σπύρου .. Κύριε Χρήστου, συγνώμη, εμείς διαφωνούμε με το 

Δήμαρχο στο εξής: ότι δεν έχουμε καταγράψει ακριβώς ποια είναι η περιουσία 

του Δήμου ακόμα για να ξέρουμε και τι οφείλουμε εμείς ως κοινόχρηστα έξοδα 

και τι έχουμε να λαμβάνουμε από τους δημότες ως ΤΑΠ. Παράδειγμα. Και 

λοιπούς φόρους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα.  
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 Κύριοι συνάδελφοι, ενημερώνω ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, 

ότι οι αρχηγοί των παρατάξεων στην πρωτολογία τους και οι υπόλοιποι 

συνάδελφοι θα έχουν συν 2 λεπτά χρόνο ομιλίας. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7. Εντάξει, εντάξει.  

 Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν λοιπον να το δηλώσουν 

στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Οικονόμου, ο κ.Τσάκωνας, ο 

κ.Χασιώτης, ο κ.Ρούσσης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης. Από την 

συμπολίτευση;  

 Λοιπόν, κ.Λίτσα έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν θέλω να πω το εξής, ότι να διαχωρίσω λίγο .. μάλλον σε 3 

φάσεις τα λεγόμενα μου. Το ένα αφορά αυτά που μας διάβασε ο κ.Δήμαρχος. 

Το ένα αφορά αυτό που μας είπε απ' έξω, που έλεγε και το τρίτο κομμάτι είναι 

το σημερινό το θέμα, ο προϋπολογισμός. Λοιπον, σ' αυτά που μας διαβάσατε 

κ.Δήμαρχε με χαρά βλέπω ότι στο Συμβούλιο θα έχουμε πιθανή τρίτη 

υποψηφιότητα. Δηλαδή έχουμε το συνάδελφο τον κ.Οικονόμου, έχουμε την κα 

Στεργίου, αντιμνημονιακό λόγο, συγχαρητήρια, για μια νέα αφητηρία, μας 

δηλώσατε και την προηγούμενη φορά ότι την υποχρέωση τη βγάλατε, να σας 

ευχηθώ καλή επιτυχία. Μετά όμως .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, ήτανε ο λόγος απ' ότι κατάλαβα εγώ ήτανε αντί, αντί. Λοιπόν, 

αντί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας κ.Λίτσα. Μη διακόπτετε 

κ.Οικόνομου. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 6η 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

  49 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω χρόνο, έχω χρόνο. Λοιπόν, στα γραπτά λοιπόν που διαβάζατε, 

καλά, καλά μας τα είπατε στα γραπτά, στα εκτός γραπτών εκεί μπερδέψατε 

πολύ τα πράγματα. Διάφορες σκέψεις, ατάκτως θέματα, άσχετα με τα 

σημερινά, έχει μείνει και η Χάγη, μπορούμε να προσφύγουμε να έχετε μια 

δικαιολογία να λέτε ακόμα κ.Δήμαρχε. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν το εξής, 

ότι πραγματικά στα όσα μας είπατε όντως ο Δήμος του Ωρωπού είναι 

πρωτοπόρος. Είναι νομίζω ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά όπως λέτε εσείς στις 

μεγάλες επιχορηγήσεις, ότι κατάφερε να πάρει, το πάτε με την κλίμακα, με τον 

όγκο. Μπορεί δηλαδή να βάζετε ας πούμε ότι έχουμε και την Πάρνηθα δικιά 

μας, έχει μεγάλους χώρους η Πάρνηθα, κάπως έτσι το πάτε, αναλογικά. 

Πάντως πραγματικά 1η του μηνός Μαρτίου προϋπολογισμό, συγχαρητήρια 

κ.Δήμαρχε, περνάτε εσείς, όλοι οι άλλοι τον έχουνε περάσει εδώ και πάρα πολύ 

καιρό. Οτι πανελλαδικά τον Μάρτη τον περνάει ο Δήμος Ωρωπού, 

συγχαρητήρια. Και πριν είδαμε όταν μιλάγαμε για τους άλλους Δήμους και 

νιώσαμε φτωχοί συγγενείς, βλέπαμε το τι υποδομές έχουν και πως 

συμμετέχουν και με άλλα στοιχεία μέσα στα προγράμματα. Αρα ο Δήμος 

Ωρωπού από τώρα μπορούμε να λέμε ότι είναι ένας Δήμος δεύτερης, τρίτης 

ταχύτητας.  

 Βέβαια εσείς καταφέρατε το αδύνατο και εγώ πραγματικά εφόσον το 

λέτε και δε θέλω να το αμφισβητήσω, σας δίνω συγχαρητήρια αφού 

καταφέρατε όλα αυτά. Βέβαια το απορίας άξιο είναι πως με αυτό το τρέξιμο 

χωρίς βενζίνες, τη στιγμή που ο Δήμος αν δείτε τι κατανάλωνε σε βενζίνες πριν 

και τι σήμερα, θα δείτε τι άνοδο έχετε κάνει και δε θα μιλήσουμε για τιμές, θα 

μιλήσουμε για λίτρα. Ψάξτε λιγο να δείτε τι χαμός γίνεται με τις βενζίνες. Σας 

έχουμε πει επανειλημέννως για όλα τα αυτοκίνητα που γυρίζουν γύρω γύρω. 

Σημασία λοιπον και εγώ θα δεχθώ αυτά που είπατε είναι το φαινόμενο ότι 

καταφέρατε χωρίς από πουθενά να πάρετε λεφτά, ενώ βρήκατε 

κατεστραμμένη γη να τα φέρετε όλα να τα κάνετε τέλεια. Βέβαια αυτή η 
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κατεστραμμένη γη δεν είναι έτσι, γιατί βρήκατε σοβαρές υποδομές, σοβαρές 

υποδομές, μέχρι και τσάπες βρήκατε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι κ.Δάβρη και τσάπες είχαμε αλλά χάσατε και μια, δεν πειράζει, θα 

την βρούμε στην πορεία. Λοιπόν και αν μη τι άλλο τον "Καλλικράτη" δεν τον 

σεβαστήκατε. Δηλαδή, δε σεβαστήκατε τους Προέδρους των Τοπικών 

Κοινοτήτων. Τους ακυρώσατε και τους απαξιώσατε, τους βάλατε στο καλαθι 

των αχρήστων. Δεν είναι απαραίτητοι για σας, δεν τους είχατε στο πρόγραμμα 

σας και αυτό φαίνεται από τη συμπεριφορά σας απέναντι τους, ότι δεν τους 

δίνετε ούτε καν τις εξουσίες που τους δίνει ο "Καλλικράτης" και ειδικά όσους 

δεν ήταν μαζί σας. Και τις περιοχές αυτές δηλαδή τις τιμωρείτε στην ουσία; 

Γιατί;  

 Τώρα ο προϋπολογισμός αυτός είναι μια απλή διαχείριση λογιστική που 

την έχουνε κάνει οι Υπηρεσίες των άχρηστων πρώην Κοινοτήτων και Δήμων, 

των άχρηστων πρώην Κοινοτήτων, όπως λέτε εσείς, που για μένα νομίζω ότι 

την πιο μικρή Κοινότητα που υπήρχε στην περιοχή ήταν η Μαλακάσα, αυτούς 

που πήρατε υπαλλήλους από τη Μαλακάσα όχι απλώς βγάζουν το έργο στο 

Δήμο, το βγάζουν και με το παραπάνω. Και έχω να πω και κάτι άλλο 

κ.Δήμαρχε. Χωρίς, 3 κυρίους βλέπω εδώ μέσα που είναι Σύμβουλοι, εξαιρετικοί 

και κάνουν τη δουλειά τους και καλά την κάνουνε και είμασατε 1η Μαρτίου. 

Εκεί να σκεφτείτε. Τώρα, για τα πανηγυράκια επειδή είπατε πάρα πολλά, 

σαφώς κατ' αρχήν να σας διαψεύσω, δεν τα συνεχίσατε όλα, της 

Αγ.Παρασκευής δεν κάνατε, δεν το κάνατε, λοιπόν και εγώ σας έχω πει πάλι και 

σας ξαναλέω, ότι θα πρέπει να κόψετε αυτά τα πανηγυράκια και όχι μόνο αυτά, 

να κόψετε και τα άλλα, αυτά του Αη Βασίλη, που αυτό το σπιτάκι έμεινε εδώ, 

δεν ξέρω γιατί, δεν το πήρε, το άφησε εδώ. Περιμένει τίποτε άλλο; Το πήραμε 

προίκα; Βέβαια με τόσα λεφτα το αγοράσαμε κιόλας, ε; Λοιπόν, και το ART, 
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αυτό το 16άρι κα Πρόεδρε, κ.Κοντογιάννη, θυμάστε αυτό το ART που λέγατε 

το καλοκαίρι το 16άρι, να το βάλετε στο πρόγραμμα να μην το ξανακάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντάτε κα Κοντογιάννη, μην απαντάτε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτή τη διαχείριση λοιπον, αυτό τον ιδρώτα, να μην κάνουμε το 

λάθος να τον ξαναδούμε φέτος.  

 Τώρα επί της ουσίας, μέσα στον προϋπολογισμό, το τρίτο σκέλος, έχω 

να πω το εξής: ούτε εσείς οι ίδιοι δεν του δώσατε τη δέουσα σημασία. Η 

Επιτροπή η Οικονομική λειτουργεί απαράδεκτα, απαράδεκτα σαν όλη 

διαδικασία. Οποιος το βλέπει γιατί υπαρχει δημοσιογράφος που το τραβάει και 

το βλέπει μόνο, δηλαδή καλά καλά δεν κάθονται οι Σύμβουλοι γύρω γύρω από 

το τραπέζι όταν έρχονται και κάποιοι εισηγητές στα θέματα δεν μπορούν να 

καθίσουν, δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, δεν καταγραφονται αυτά 

που λέτε, στο άρπα κόλλα περάσατε όλα τα θέματα, ξεχάσατε και μερικά 

προχθές, και αυτό εσείς το λέτε ότι είναι ορθή διοίκηση, ενώ πριν ήτανε η μη 

ορθή διοίκηση.  Τώρα, το μεγάλο το ανέκδοτο είναι αυτό που μου είπατε, ότι 

τα ΠΟΕ είναι προσωπικά στοιχεία. Από 9 Δήμους και Κοινότητες τα προσωπικά 

στοιχεία τα είχαμε εδώ. Σήμερα γιατί τα κρύβετε; Φοβάστε κάνεναν 

κ.Δήμαρχε; Γιατί δε μου τα δώσατε. Μην εκθέτετε τους ανθρώπους που 

εργάζονται στο Δήμο. Εάν δεν είσαστε .. Να είστε ειλικρινείς και τους 

συνεργάτες σας να μην τους εκθέτετε. Με πήρανε τηλέφωνο και το μεσημέρι 

ακόμα, έλα να τα δεις, δεν μπορείς να τα πάρεις μου είπανε, είπε ο 

κ.Δήμαρχος. Δηλαδή θα μου δώσετε την άδεια .. Δηλαδή τα δημόσια έγγραφα 

θα μου πείτε εσείς αν θα πρέπει να τα δω ή όχι; Οφείλετε να τα δώσετε, 

αλλιώς κάτι κρύβετε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς θα μου πείτε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. Κύριε Δήμαρχε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Που το λέει αυτό κ.Δήμαρχε; Υπάρχει; Εσείς τα παίρνατε κ.Δήμαρχε 

όσο ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα την τοποθετηση σας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε .. Τέλος πάντων .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι του χαρακτήρα μου κ.Δήμαρχε, αντιθέτως είναι του δικού 

σας και σας λέω το εξής, αντιθέτως, λέω το εξής, σήμερα το Δημοτικό 

Συμβούλιο παράνομα ψηφίζει ΠΟΕ που δε βλέπει, ΠΟΕ που δε βλέπει, 

νομιμοποιεί. Πως τα μονιμοποιεί; Ολα τα χρόνια οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες 

ήτανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε, τα διαβάζανε και ένα ένα 

αναλυτικά. Ενα ένα αναλυτικά. 150 τιμολόγια χρωστάγανε; 200; Και τα 200 τα 

διαβάζανε, να ξέρουνε που οφείλουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος, ο προϋπολογισμός έχει κατατμήσεις, δεν είναι ισοσκελισμένος 

και ειδικά στα θέματα της ανταποδοτικότητας έχω να σας πω ότι 80 - 80 ότι ο 

μη υπολογισμός του δημοτικού τέλους καθαριότητας στο προς .. ύψος συνιστά 

βαρειά παράβαση καθήκοντος.  Κύριε Δήμαρχε, το ότι δεν έχετε τα ΠΟΕ εδώ 

σήμερα είναι έλλειψη διαφάνειας. Να το ξέρετε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε ο κ.Λίτσα. 

 Ο κ.Χρήστου θέλει να προσθέσει κάτι. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Θα ήθελα να απαντήσω στον κ.Λίτσα, στο σκέλος που με αφορά 

όσων έχει σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον 

"Καλλικράτη" πρέπει να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός για το νέο οικονομικό 

έτος μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Στις 14 Δεκεμβρίου 2011, με αριθμό φύλλο 2832, 

δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες για την 
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κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων οικ.έτους 2012. Το 

ΦΕΚ αυτό εδώ υπάρχει, δε δικαιολογούμαστε εμείς σαν Υπηρεσία, απλά σας 

λέω ότι έχουν και κάποιοι άλλοι την ευθύνη. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2012, με 

αρ. πρωτ. 3881 μας απεστάλη η εγκύκλιος και μάλιστα δε μας απεστάλη, από 

το διαδίκτυο την κατεβάσαμε οι συνάδελφοι εδώ, με θέμα "Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών 

οικον.έτους 2012, εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ". 

Το ίδιο το κρατος καταστρατηγεί αυτά τα οποία έχει ορίσει όταν δίνει οδηγίες 9 

Φεβρουαρίου στους Δήμους και τις Κοινότητες να συντάξουν προϋπολογισμό. 

Αυτό είναι το κομμάτι που με αφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου.  

 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήθελα ξεκινώντας, βέβαια θα ήθελα να το αποφύγω, δεν 

ήθελα να σχολιάσω αυτά που έχει πει ο κ.Δήμαρχος αλλά είναι 2 θέματα τα 

οποία δεν μπορώ να το αποφύγω. Το πρώτο είναι ότι όταν το αυτονόητο 

γίνεται κατόρθωμα, γίνεται θυσία, δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Και το 

αυτονόητο ποιο είναι. Το αυτονόητο είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να βάζουν 

βενζίνη στα αυτοκίνητα τους από την τσέπη τους. Είναι αυτονόητο. Είναι 

αυτονόητο. Δεν είναι τόσο σημαντικό γεγονός ώστε να το σχολιάζουμε εδώ 

περα. Και το δεύτερο είναι ότι με τη στάση σας και λέγοντας ότι μόνο οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και Αντιδήμαρχοι τρέχουν, υποτιματε τα Τοπικά 

Συμβούλια και υποτιματε τους Προεδρους των Τοπικών Συμβουλίων οι οποίοι 

τρέχουν νυχθημερόν.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είπατε για τα Δημοτικά. Για τα Τοπικά. Στο θέμα του 

προϋπολογισμού τώρα. Πάγια θέση μας είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ 
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σημαντικός, πρέπει να αντιμετωπίζεται από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή ως 

μοχλός ανάπτυξης της πόλης και ως μοχλός λειτουργίας του Δήμου. Χρειάζεται 

δημόσια διαβούλευση, χρειάζονται προτάσεις από τους δημότες, χρειάζονται 

προτάσεις από τους φορείς της πόλης και μάλιστα ο "Καλλικράτης" αυτό το 

προβλέπει σε ειδικό άρθρο να γίνεται σε ειδική συνεδρίαση, πράγμα που εσείς 

έχετε αποφύγει και δεν έγινε. Θέση μας είναι ότι ο προϋπολογισμός για να είναι 

σωστός, για να είναι καλός πρέπει να έχει τρία πράγματα. Πρώτον να είναι 

ρεαλιστικός, δεύτερον να είναι κοινωνικός και τρίτον να είναι αναπτυξιακός. Για 

να γίνουν πράξη όμως όλα αυτά θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με τον 

περσινό προϋπολογισμό. Ο περσινός λοιπόν προϋπολογισμός υλοποιήθηκε σε 

ότι αφορα τα έσοδα σε ποσοστό 45%. Αν θέλετε να σας πω και λεπτομέρειες, 

είχαν προϋπολογιστεί 47.250, με τις αναμορφώσεις προστεθηκαν άλλα 8.695 

και φτάσαμε στα 55.945, 56 εκατ. Βεβαιώθηκαν ως έσοδα 31.114. Χωρίς τα 

χρήματα από τις αναμορφώσεις, μιλάμε για 22.300.000 ευρώ. Αρα έχουμε 

υλοποίηση στο σκελος των εσόδων κατά 45%. Σε ότι αφορά τα έξοδα 

υλοποιήθηκε σε ποσοστό 33%. Προϋπολογίστηκαν έξοδα 56 εκατ. ευρώ και 

πραγματοποιήθηκαν 18,5. 37 εκατ. απόκλιση. Ενα λεπτό κ.Οικονόμου, αν θα μ' 

ακούσετε, θα δείτε και τα υπόλοιπα.  

 Εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητό ότι ο προϋπολογισμός του 2011 ήταν 

πλασματικός. Διαπιστώνουμε λοιπόν για παράδειγμα ότι ανάμεσα στα 

προϋπολογισθέντα έσοδα του '11 και τα τελικά βεβαιωθέντα υπάρχει μια 

διαφορά της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι των τακτικών εσόδων 

υπολοιπεται του προϋπολογισθέντος κατά 5.200.000 ευρώ. Το ποσοστό 

υλοποιησης των εισπράξεων παρελθόντων οικονομικών ετών είναι κάτω από 

50%. Προϋπολογίσαμε πέρσι 7 εκατ. ότι θα εισπράξουμε από παρελθόντα 

οικονομικά έτη και εισπράξαμε 3. 4 εκατ. λιγότερο. Οσον αφορά για τα έκτακτα 

έσοδα το ποσοστό υλοποιησης φτάνει στο 12%. Προϋπολογίσθηκαν 15 εκατ. 

και εισπράχθηκαν 2. Που οφείλεται αυτό; Στην υπεραισιοδοξία της Δημοτικής 
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Αρχής, διότι είχε πρωτοεκλεγεί τότε ή σε αδυναμία είσπραξης των εσόδων; 

Πάντως όποια και να είναι η απάντηση οφείλει να υποστηρίξει το φετινό στόχο 

του 2012 για έσοδα αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ. Πόσο ρεαλιστικό είναι όμως 

αυτό; Οταν όπως έχει δεσμευτεί επανειλημμένα ο κ.Οικονομάκος, δε θα 

υπάρξουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και στους δημοτικούς φόρους. Οταν 

όπως όλοι γνωρίζουμε η κρατική επιχορήγηση θα είναι φέτος πολύ μειωμένη. 

Πόσο ρεαλιστικός δηλαδή είναι ο προϋπολογισμός του 2012; Εάν μας πείτε ότι 

είναι ρεαλιστικός, τότε θα είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι κοινωνικός, διότι αυτά 

τα χρήματα από κάπου θα πρέπει να τα βρείτε. Από που θα τα βρείτε; Το 

σίγουρο είναι ότι δεν θα τα βρείτε από την κρατική επιχορήγηση. Αυτοί πλέον 

εκεί πέρα πάνω δε δίνουν ούτε κερί στον άγιο τους.  

 Πιστεύω λοιπόν με αυτά που ανέφερα ότι έχουμε καλύψει τα δύο από 

τα τρία σκέλη που είπα για να έχουμε έναν προϋπολογισμό καλό. Εχουμε 

καλύψει τον ρεαλισμό και την κοινωνική πολιτική. Αυτο που θα ήθελα τώρα να 

δούμε είναι κατά πόσο ο προϋπολογισμός του 2012 είναι αναπτυξιακός. Θα μας 

βοηθήσει πάλι μια ματιά στο παρελθόν, μια ματιά στον προϋπολογισμό του 

2011, ο οποίος βέβαια δείχνει τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής και την 

αξιοπιστία της όσον αφορά στην τήρηση και στη σύνταξη του 

προϋπολογισμου. Στις επενδύσεις για ανάπτυξη το 2011 είχαν προϋπολογιστεί 

17,5 εκατ. ευρώ. Δαπανήθηκαν 1.140.000 ευρώ. Για το 2012 όμως ερχόμαστε 

να προβλέψουμε πάλι 24.000.000 για ανάπτυξη. Ειδικότερα για τα έργα το 

2011 είχαν προβλεφθεί 14.500.000 ευρώ και ξοδεύτηκαν 765.000 ευρώ. Το 

2012 όμως πάλι προβλέπουμε 15.500.000 ευρώ. Για μελέτες, για έρευνα που 

θα άνοιγαν το δρόμο για διεκδικήσεις χρηματοδότηση, το 2011 προβλεπότανε 

1.500.000 ευρώ. Ξέρετε πόσα ξοδεύτηκαν; 49.000 ευρώ. Ενώ ερχόμαστε πάλι 

για το 2012 να προβλέψουμε για μελέτες 6.500.000. Αυτά τα λίγα δείχνουν τη 

φιλοσοφία την αναπτυξιακή της Δημοτικης Αρχής.  
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 Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι πέρσι δαπανήθηκαν 18.500.000 ευρώ, 

για το 2012 προβλέπονται δαπάνες της τάξεως των 58.000.000 ευρώ. Αύξηση 

δηλαδη των δαπανών κατά 40.000.000 περίπου, ενώ το σύνολο των εξόδων 

του 2011 ήταν 31.000.000. Πρέπει δηλαδή να βρεθούν άλλα 27.000.000 ευρώ. 

Εάν αυτός ο προϋπολογισμός του 2012  στον οποιο εμφανίζονται τεράστια 

νούμερα τα οποία ποτέ δε θα υλοποιθουν αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για 

εντυπωσιασμο των δημοτών, εάν λοιπόν αυτός ο προϋπολογισμός του '12 δεν 

είναι πλασματικός και ανεδαφικός, τότε κάποιος θα πρέπει να μας πει τι είναι. 

Θα προτιμούσαμε λοιπον κ.Δήμαρχε έναν προσγειωμένο, ρεαλιστικό 

προϋπολογισμό ο οποίος να μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο του και όχι να 

αναφέρουμε τεράστια νουμερα τα οποια γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ποτέ 

δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Κύριε Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο προϋπολογισμός είναι η κορυφαία διαδικασία όπως είναι 

γνωστό είτε είναι στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είτε είναι Περιφερειακό, είτε είναι 

Δημοτικό Συμβούλιο, διότι καταγράφει και φανερώνει πρώτον, τη διαχειριστική 

επάρκεια της διοικούσας αρχής και το όραμα της και τι θέλει να κάνει και πως 

θέλει να πορευτεί. Επειδή όντως μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό του Μαϊου του 

2010 που ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο και ως γνωστόν μόνο 3 βουλευτές 

αντιδράσανε σ' αυτό το πρώτο μνημόνιο, ενας εξ αυτών είμαι και εγώ, μετά 

από 2 χρόνια ο αντιμνημονιακός λόγος είναι πολύ της μόδας και είναι της μόδας 

γιατί ακόμα και οι αφελείς και κουτοί αυτής της χώρας νιώθουνε στο πετσί τους 

και στην τσέπη τους τι εστί μνημόνιο και μνημονιακή πολιτική. Για τους όχι 

κουτούς και πονηρούς της χωρας αυτής είναι φανερό ότι αυτή η πολιτική είναι 

πολύ εξυπηρετική. Δηλαδή, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο σωτηρίας κάποιων και 
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πανολεθρίας και εξαθλιώσεως των πολλών. Από εκεί και μετά όμως επειδή η 

σημερινή συζήτηση δε χρειάζεται να εστιαστεί στο ευρύτερο πλαίσιο που 

υποχρεωτικά πρέπει να θέσεις, πολύ σωστά κάνατε κ.Δήμαρχε και αναφέρατε 

τα ζητήματα τα οποία αυτή η γενικότερη εθνική πολιτική, όπως έχει υπογραφεί 

και έχει ψηφιστεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο, έχει αντανάκλαση στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και άρα στο Δημο Ωρωπού. Οι 325 Δήμοι της χωρας και οι 13 

Περιφερειακές Διοικήσεις, Αυτοδιοικήσεις, είναι φανερό ότι ειδικά το 2012 θα 

περάσουνε τραγικές στιγμές.  

 Θυμάστε, όσοι θυμούνται, γιατί από τους συμπολίτες μας δε βλέπω 

πάρα πολλούς, είναι ένα θέμα που μάλλον δεν τους αφορά το θέμα του 

προϋπολογισμού, αλλά θα έπρεπε να καταλάβουν ότι τους αφορά πρώτα απ' 

όλα, ότι αν και εφόσον ψηφιστούνε και ψηφιστήκανε και θα συνεχίζουν να 

ψηφίζονται με τους εφαρμοστικούς νόμους αυτά τα οποία ψηφίστηκαν στη 

δανειακή σύμβαση την καινούργια και αυτά που θα ακολουθήσουν τον Ιούνιο 

του 2012, η απώλεια κ.Δήμαρχε για το Δήμο σας, Δήμο μας, δε θα είναι όπως 

καταλαβαίνετε οι 2 Αντιδήμαρχοι και οι αντίστοιχες θέσεις ειδικών Συμβούλων. 

Κάποιοι δε συζητούνε για τα ισοδύναμα και ο γέλωτας ο οποίος μπορεί να 

αναπτυχθεί για το θράσος αυτών μπορεί να είναι τεράστιος, όταν ο Υπουργός 

Οικονομικών έχει 79 Συμβούλους. Αλλά ο κύριος Αντιπρόεδρος της 

Κυβερνήσεως, ο ίδιος που είπα προηγουμενως, ο Αντιπρόεδρος, δηλαδη ο 

Υπουργός Οικονομικών, έχει άλλους 110 Συμβούλους εις την Αντιπροεδρεία. 

Δηλαδή το αυτόν πρόσωπο έχει 200 Συμβούλους, το διχίλιαρο όλοι αυτοί. Ο 

Αντιπρόεδρος, ο έταιρος .. της κυβερνήσεως, έχει απ' ότι λένε τα ΦΕΚ, ξέρετε 

τι σημαίνουν ΦΕΚ, πάνω από 100 Συμβούλους. Συμβούλους μετακλητούς 

υπαλλήλους. Δε μιλάω ούτε για τους χωροφυλάκους, που λέγαμε παλιά τους 

αστυφύλακες, ούτε για τους οδηγούς όπως είδατε σε ένα αποκαλυπτικό δελτίο 

προχθές, που η Υπουργός Παιδείας ας πούμε είχε 49 Συμβούλους, 20 

αστυφύλακες και 10 οδηγούς και η Υφυπουργός και βουλευτής Αττικής 19 
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Συμβούλους, 20 αστυνομικούς, 10 οδηγούς. Δηλαδή γύρω στα 50 άτομα, όσοι 

είμαστε εδώ πέρα είναι το υπηρετικόν προσωπικόν. Εσείς καλείστε κ.Δήμαρχε 

να καλύψετε τον μεγάλο Δήμο Ωρωπού κόβοντας 2 Αντιδημάρχους και 2 

ειδικούς συνεργάτες, γιατί εσείς ειστε το λίπος και η σπατάλη της χώρας. 

Γελοίο. Από ποιους; Από αυτους που κουνάνε το δάχτυλο εις την πατρίδα και 

το λαό. Αυτό όμως είναι το γενικό πλαίσιο.  

 Εγώ λοιπον τι έχω να πω. Ο Δήμος Ωρωπού κρίνοντας λοιπον την 

πορεία του το 2011, το οποίο είναι μια γλυκιά χρονιά δημοσιονομικά σε σχέση 

με το 2012 όπως θα εξελιχθεί. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησε πολύ άσχημα 

κ.Δήμαρχε. Ξεκίνησε πολύ άσχημα και στις Υπηρεσίες του και στο βηματισμό 

της Δημοτικής Αρχής. Σας τα έχω πει επανειλημμένες φορές και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατ' ιδίαν ποτέ γιατί δεν έχω έρθει ποτέ στο γραφείο σας, δεν έχω 

κανέναν λόγο να έρθω στο γραφείο σας, τα λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα, 

φανερά και καθαρα και πλέον τους τελευταίους μήνες διαπιστώνω ότι κάνετε 

κάποιες προσπάθειες και ο Δήμος είναι σε μια φάση στοιχειώδους τουλάχιστον 

διαχειριστικής επάρκειας. Εγώ με χαρά ακούω ότι το πορτοκαλί δεν είναι 

πορτοκαλί. Το ποιος φόρτωσε πορτοκαλί, γιατί ακούστε τώρα, ακούμε 

χρώματα, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μπλε, τα οποία δε λένε απολύτως 

τίποτα σε κανέναν. Το πορτοκαλί σημαίνει χρέος. Κάποιος φόρτωσε σ' αυτόν 

το Δήμο χρέος. Τυχαίνει να είστε  εσείς Δήμαρχος. Θα μπορούσε να ήτανε ο 

κ.Λίτσας, θα μπορούσε να ήταν ο κ.Γιασημάκης, θα μπορούσα να ήμουν εγώ ή 

ο κ.Τσάκωνας ή ο κ.Χασιώτης. Μιλάω για τους επικεφαλείς τουλαχιστον των 

παραταξεων. Θα παραλαμβάνανε αυτό το χρέος. Χαίρομαι ότι αυτήν τη στιγμή 

το χρέος αυτό είναι λιγότερο. Σας το πιστώνω αυτό και νομίζω ότι είναι μια 

καλή εξέλιξη.  

 Ακουσα και συμφωνώ απόλυτα με τον κ.Γιασημάκη στις παρατηρήσεις 

των συγκεκριμένων θέσεων και καταγραφων οι οποίες βρίσκονται μέσα στο 
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κείμενο του προύπολογισμού. Εχω λοιπον να σας πω το εξής: το κομμάτι το 

κοινωνικό είναι πολύ καθοριστικό. Μέσα σ' αυτήν τη δύσκολη εποχή ο Δήμος 

πρέπει να είναι αλληλέγγυος συμπαραστάτης του απλού πολίτη. Μέχρι τώρα 

δεν το έχετε πετύχει. Πρέπει το 2012 τηρουμένων των αναλογιων, με το 

πετσόκομα που θα έχετε στις επιχορηγήσεις σας και σε όλη τη δύσκολη αυτή 

τραγική κατάσταση, να μπορέσετε να περισσώσετε ό,τι μπορείτε περισσότερο. 

Βάσει των στοιχείων που μας δίνετε, αυτό υποτίθεται θα επιτευχθεί. Του 

χρόνου τέτοιο καιρό ελπίζω να το έχετε πετύχει ή αν δεν το έχετε πετύχει θα 

κριθείτε. Δεύτερον, το αναπτυξιακό κομμάτι. Συμφωνώ απόλυτα με τον 

κ.Γιασημάκη ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό κομμάτι στο Δήμο. Εχουμε δύο 

καλές εξελίξεις. Το κομμάτι του Βιολογικού, παρόλο που εγώ ήμουν από 

αυτούς που συμφωνήσανε στο να ξεκινήσουμε μια νέα χωροθετηση και μια 

νέα αρχή, αλλά δε συμφώνησα με το συγκεκριμενο τρόπο διευθέτησης του 

προβλήματος, όμως το θέμα αυτό έχει μπει σε μια σειρά. Αυτό είναι σημαντικό. 

Αν το 2014 έχετε βάλει όντως μπουλντόζες και ζητηματα πρακτικά, δηλαδή να 

δει ο κόσμος ότι αυτό προχωράει, θα σας πιστωθεί. Αν δε γίνει, δεν έχει γίνει 

τίποτα, άρα αέρας που παίρνει τα πάντα είναι, θα είναι.  

 Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθοριστικό για 

μένα. Ητανε βασική θέση στο πρόγραμμα το οποίο είχα καταθέσει το 2010 στο 

Ωρωπιώτικο λαό, ότι η διαχείριση του προβλήματος σκουπιδιών περνάει μόνο 

από το Σταθμό Μεταφόρτωσης. Το έχετε βάλει μπροστά. Σας το πιστώνω και 

αυτό. Αλλά δε σας πιστώνω και σας χρεώνω την περικοπή των κοινωνικών 

δαπανών, δηλαδη τη στήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και συλλόγων οι οποιοι 

παράγουνε τον όποιον πολιτισμό, πολλές φορές διαφωνώ εγώ με το ύφος και 

το περιεχόμενο, αλλά τέλος πάντων είναι οι ενεργοί πολίτες που κάνουν την 

προσπάθεια τους και αγωνίζονται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι. Αλλά λέω, καμιά φορά με το ύφος ή το περιεχόμενο 

μπορεί να υπάρχει διαφωνία, αλλά δεν έχει σημασία, γίνεται η προσπάθεια. Από 

εκεί και μετά νομίζω ότι δεν μπορέσατε να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία 

του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου, τα προβλήματα είναι .. Δεν είναι 

αρμοδιότητα σας αλλά νομίζω ότι ο Δήμος θα έπρεπε πανω σ' αυτό το ζήτημα 

να ρίξει πολύ μεγάλο βάρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και ολοκληρώνω, ολοκληρώνω, νομίζω ότι ο προϋπολογισμός 

ο οποίος καταθέτετε, από μας τουλάχιστον θα έχει την ανοχή, που σημαίνει, 

ότι θα ψηφίσουμε σαν παράταξη παρόντες και παρούσα, με την έννοια ότι 

έχουμε την επιφύλαξη αστοχιών του 2011, αλλά τηρουμένων των αναλογιών 

και έχοντας γνώση και των άλλων Δήμων, όπως έχουν κινηθεί, πιστεύουμε και 

ελπίζουμε ότι η δημοτική σας παράταξη θα μπορέσει το 2012 να αποκτήσει 

έναν βηματισμό ο οποίος είναι αναγκαίος για αυτόν τον χαοτικό Δήμο. Είναι 

ένας Δήμος ο οποίος εμείς δεν είμαστε από τους λάτρεις και αυτούς που 

συμφωνούμε. Νομίζουμε ότι όπως έχει στηθεί είναι προβληματικός. Τέλος 

πάντων όμως, υπάρχει. Εχετε πέσει πολλές φορές στην παγίδα να εστιάζετε τη 

λειτουργία του Δήμου Ωρωπού ως Δήμος Ωρωπίων. Εχετε πέσει σ' αυτήν την 

παγίδα. Τώρα τελευταία όμως βλέπω και χαίρομαι γι' αυτό ότι ξανά έχετε φύγει 

από αυτήν την παγίδα και λειτουργείτε πιο σφαιρικά. Ομως πάρα ταύτα τα 

προβλήματα στα περιφερειακά χωριά, δηλαδή στην περιφέρεια του Δήμου, 

παραμένουνε, αναφέρθησαν θέματα. Μέσα αν το ψάξουμε θα τα βρουμε, εγώ 

δε θέλω, θέλω να κάνω μια γενικη τοποθέτηση, δεν είναι θέμα να πάμε σε 

κωδικό κωδικό. Αλλά σας λέω κ.Δήμαρχε ότι μέσα στο 2012 πλέον και η 

τελευταία ανοχή θα εξαντληθεί αν και εφόσον δεν μπορέσετε να πιάσετε τους 

ρυθμούς που απαιτείται για να μπορεσει να γίνει μια ενότητα ο Δήμος κατ' 

αρχάς, μιλάμε για Δήμο Ωρωπού και δεύτερον, να υπάρξει αυτή η διαχειριστική 
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επάρκεια όσον αφορά το περιμάζωμα των εξόδων, το θεωρώ θετικό αυτό, ότι 

έχουμε λιγότερα έξοδα από τα προϋπολογισθέντα, αλλά να καλυφθεί η αστοχία 

των εσόδων την οποια μέχρι στιγμής δεν μπορέσατε να το καλύψετε το 2011. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνω 

μόνο μια ερώτηση στον κ.Χρήστου που εχω και άλλες να κάνω. Είπαμε να το 

ξεπεράσουμε λίγο αυτό, με πιάνει, είναι το επαγγελματικό, η επαγγελματική 

διαστροφή. Τι να κάνω; Πάω και εγώ κωδικό κωδικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκεί να είναι η μόνη. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εχουμε .. Κύριε Χρήστου, έχουμε στην κοινωνική πολιτική στο 

Κλειστό Γυμναστήριο Αυλώνα πέρσι είχαμε 0 προϋπολογισθέντα και φέτος 

έχουμε ένα κονδύλιο 229.200 ευρώ περίπου και δεν ξέρω αυτό είναι 

υποχρέωση του Δήμου; Από που προήρθε αυτό το ποσό; Είναι αρκετά μεγάλο. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σε ποιον κωδικό είναι; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Είναι στον κωδ.73210003 της κοινωνικής, πολιτισμός, 

αθλητισμός, κοινωνική πολιτική. Είναι πολύ μεγάλο ποσό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι. Οχι, να απαντήσω να κλείσουμε το θέμα το .. 229.000 λέει. 

Δεν έχω σελίδες παιδιά. Οπως κατέβηκε, όπως το στείλατε το.. Δεν έχει σελίδα. 

Είναι κάτω κάτω, είναι σας λέω .. Δεν έχει, δεν έχει.. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτό .. Κύριε Τσάκωνα, το συγκεκριμένο έργο έχει προβλεφθεί και 

στο τεχνικό πρόγραμμα, μας έχει δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, είναι 

μερικώς χρηματοδοτούμενο από τον ΟΣΚ. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μερικως ή ολικώς; Γιατί οι πληροφορίες μου είναι ότι είναι ολικώς 

από τον ΟΣΚ. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εν πάση περιπτώσει η χρηματοδότηση η οποία αναφέρεται, από 

εδώ ο κ.Καρίνος αν ξέρει κάτι περισσότερο .. Είναι Κλειστό Γυμναστήριο .. 

Αυλώνα. Μας έχει δοθεί σαν χρηματοδοτούμενο 229.191,66.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αυτό ήταν από τον ΟΣΚ απ' ότι ξέρω από την προηγούμενη 

διοίκηση. 

..: Αυτό είναι ολικώς, ολικώς από τον ΟΣΚ είναι αυτό. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ερώτηση είναι αν είναι χρηματοδοτούμενο ή όχι.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Από μας. Γιατί έχει εγγραφεί ένα ποσό σε μας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μα δεν πληρώνουμε εμείς αυτό το έργο Δήμαρχε, το πληρώνει ο 

ΟΣΚ. Πως εγγράφεται σε μας;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Τσάκωνα .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν ήτανε πέρσι. Δεν ήτανε πέρσι. Μα δε θα πληρώσουμε εμείς. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ο ΟΣΚ θα δώσει τα χρήματα στο Δήμο και ο Δήμος θα 

αποπληρώσει το έργο. Αυτή είναι η διαδικασία.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και μέχρι πέρσι γιατί δε γινόταν έτσι; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ορίστε; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ετσι δε γινότανε μέχρι πέρσι. Πληρωνόντουσαν κατευθείαν.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Λοιπόν, εδώ στην εισήγηση που έχει κάνει η Τεχνική Υπηρεσία 

αναφέρει, προγραμματική σύμβαση με ΟΣΚ για έργο "Κλειστό Γυμναστήριο 

ΑΠΧ Αυλώνα" 229.191,66. Και επίσης στα έσοδα του προϋπολογισμού μας 

αναφέρεται στον κωδ.13260001, πάλι σαν προγραμματική σύμβαση, με το 
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αντίστοιχο ποσό. Αναφέρεται σαν έσοδο και σαν έξοδο. Αραγε είναι έσοδο 

χρηματοδοτούμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου. 

 Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Για να μπω τέλος πάντων στην πολιτική τοποθέτηση επί του 

προϋπολογισμού, οι ερωτήσεις στις οποίες προέβην και στην πρωτολογία μου 

και τώρα, είχαν έναν σκοπό, να καταδείξουν την προχειρότητα σύνταξης του 

προϋπολογισμού του 2012. Κύριε Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εάν θυμάστε κ.Δήμαρχε πέρσι τέτοιον καιρό απέφυγα την 

τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού, διότι σεβάστηκα αυτό που ακριβώς 

είχατε πει και εσείς ως Συμβούλιο ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός του 

ενιαίου μεγάλου Δήμου Ωρωπού που είχατε πάρει τα στοιχεία από τους 

μεμονωμένους ΟΤΑ, από την προηγούμενη χρήση, τον προϋπολογισμό που 

είχανε συντάξει οι προηγούμενοι ΟΤΑ από την προηγούμενη χρήση. Η χρήση 

του 2011 όμως είναι ολοκληρωτικά δική σας, φάνηκε στα αποτελέσματα που 

μας δίνετε εδώ τα προϋπολογισθέντα και τα βεβαιωθέντα. Θα πρέπει να 

τονίσουμε αυτό που περιφραστικά τόνισε ο κ.Γιασημάκης με νούμερα. Εγώ δε 

θα αναφερθώ κυρίως σε νούμερα αλλά θα κάνω μια πιο απλή πολιτική 

τοποθέτηση. Τι σημαίνει βεβαιωθέντα και καταβληθέντα είπε ο κ.Γιασημάκης. 

Είναι μεγάλη διαφορά. Σ' αυτο στηρίχτηκε χρόνια η Ελληνική δημοκρατία. Στα 

βεβαιωθέντα και όχι στα εισπραχθέντα έσοδα. Παρουσιάζαμε στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση τα βεβαιωθέντα και τους λέγαμε κύριοι, αυτά είναι τα έσοδα του 

κράτους και έφτασε η στιγμή που ήρθαν οι ξένοι, δανειστές μας τους λέμε 

τώρα, σχεδόν όλοι μας, και μας λένε, τι εισπράξατε κύριοι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αλλο βεβαιωθέντα κύριε βουλευτά .. Ναι, συμφωνώ. Αλλο 

εισπραχθέντα λοιπόν. Γι' αυτό ο κ.Γιασημάκης σας μίλησε με νούμερα. Θα σας 

πω το εξής: βασίζετε το συμπέρασμα επί του προϋπολογισμού, ότι κατεβάσατε 

το χρέος από τα 114% στο 46, 40, 46%, βασιζόμενος σε βεβαιωθέντα ποσά, 

όχι σε εισπραχθέντα όσον αφορά τα έσοδα ή πραγματικώς πληρωθέντα επί 

των εξόδων και επί των εξόδων έχετε απολογισμό κοντά στην είσπραξη. Επί 

των εσόδων δεν έχετε. Εκεί είναι η μεγάλη απόκλιση. Τα νούμερα σας τα είπε ο 

κ.Γιασημάκης, να μην τα ξαναναφέρω και κουράζω το Σώμα και τον κόσμο που 

μας παρακολουθεί. Μπορούμε να πάρουμε κωδικό κωδικό και να σας το 

αναλύσω πάλι, όπως έκανα και προηγουμένως. Μπορούμε να πάρουμε γενικούς 

κωδικούς, ομαδοποιημένα, όπως τα έχετε στον προϋπολογισμό, φαίνονται 

αυτά. Παραδείγματος χάρη, η Υπηρεσία Υδρευσης. Βεβαιωθέντα στις 24.12.11, 

110.000. Προϋπολογισθέντα για να εισπραχθούν το '12, 1.260. 1200% επάνω. 

Με αυτήν τη λογική όχι απλώς μείωση του ελλείμματος κάνουμε, αλλά και 

πραγματοποίηση πλεονάσματος παρουσιάζουμε. Αυτή είναι η δημιουργική 

λογιστική που χρησιμοποιήθηκε χρόνια και από τις κεντρικές κυβερνήσεις της 

Ελλάδος. Κύριε Δήμαρχε, σας είχα μιλήσει μέσα στη διάρκεια του 2011 αρκετές 

φορές, ότι πρέπει να συνδέσουμε έναν αντιμνημονιακό λόγο, διότι το μνημόνιο 

το πρώτο, τώρα και το δεύτερο, μας οδηγουνε αργά αλλά σταθερά προς την 

οριστική χρεοκοπία της χώρας, η οποία έχει να κάνει και με τον κάθε πολίτη και 

με τον κάθε Δήμο. Γιατί σας είχα πει ότι και οι Δήμοι είναι οργανώσεις του κάθε 

δημότη, είναι ομάδα μεγαλύτερη κοινωνική που αφορά τον κάθε δημότη και 

εκεί έχει αντίκτυπο και το πρώτο μνημόνιο και οι εφαρμοστικοί νόμοι και το 

δεύτερο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο και όλα όσα προέρχονται μ' αυτήν τη 

βάση. 

 Δε θέλω να κάνουμε ανάλυση υψηλής πολιτικής γιατί καλώς έχετε πει, 

δεν είμαστε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, απλώς παίρνουμε μηνύματα από 

την κεντρική πολιτική σκηνή. Λέτε ότι δεν ακολουθήσαμε στην τοποθετηση 
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σας στην Οικονομική Επιτροπή, δεν ακολουθήσαμε την κεντρική πολιτική 

σκηνή και γι' αυτό έχουμε τη διαφοροποίηση όσον αφορά το έλλειμμα. Σας 

καλωσορίζω και εγώ στον αντιμνημονιακό λόγο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω 

πως από τη μια λέμε ότι δεν παρακολουθούμε την εξέλιξη στην κεντρική 

πολιτική σκηνή και από την άλλη δεν μπορούμε να μιλήσουμε απλά, να πούμε 

πως θα προϋπολογίσουμε τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου. Οι διαφορές που 

παρουσιάζονται σε σχεση με το .. στα προϋπολογισθέντα ποσά τόσο των 

εσόδων, όσο και των εξόδων είναι τεράστια από τα πραγματοποιηθέντα πέρσι, 

από τα βεβαιωθέντα τα περσινά. Αυτή η διαφορά πως μπορεί να μετερμηνευτεί 

διαφορετικά από το ότι είναι πρόχειρη; Οτι είναι επιφανειακή; Είναι σαν να 

έχουμε πάρει τους κωδικούς και να έχουμε βάλει απλώς ποσά. Οτι θα 

ισοσκελίσουμε τον ισολογισμό, ναι θα τον ισοσκελίσουμε, όλοι οι ισολογισμοί 

είναι ισολογισμένοι και αυτοί που 35 χρόνια γινόντουσαν στην κεντρική 

πολιτική σκηνή και φαινόντουσαν ότι είναι ισοσκελισμένοι, τώρα φαίνονται που 

ήταν τα ελλείμματα τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οταν μπήκανε μέσα και τα δάνεια, όταν μπήκανε μέσα και τα 

ανοίγματα που είχαμε. Είχατε πει κάποια στιγμή το καλοκαίρι όταν σε μια από 

τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που είχατε φέρει, ότι ρε παιδιά, στον 

προϋπολογισμό τα βάζουμε, δεν είναι υποχρεωτικό ότι αυτά θα 

πραγματοποιηθούνε κιόλας. Δεν είναι έτσι ο προϋπολογισμός κ.Δήμαρχε, η 

νοοτροπία, η λογική αυτή δε συμφωνεί, τουλάχιστον με τη δική μας σκέψη, με 

τη δική μας προβληματική, προϋπολογισμός σημαίνει προϋπολογίζω 10 και θα 

έχω αστοχία 10%, δε θα έχω αστοχία 40 και 50%. Μιλάμε για άλλο 

προϋπολογισμό, μιλάμε για άλλο φορέα, μιλάμε για άλλο Δήμο. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ενα τελευταίο θα πω κ.Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε και δευτερολογία. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ενα τελευταίο θα πω. Φαίνεται από την εξήγηση που μας έχετε 

δώσει για το αν είναι πλεονασματικός ή μειωσαμε το έλλειμμα το περσινό ο 

φετινός προϋπολογισμός, ότι έχετε παρεξηγήσει τις δύο έννοιες τις 

οικονομικές. Την πραγματική έννοια των εσόδων μείον έξοδα, ίσον έλλειμμα ή 

πλεόνασμα με την ταμειακή ροή. Εσείς έχετε πάρει, θα σας το πω απλά για να 

το καταλάβετε, είστε σε, έχετε μια επιχείρηση, είχατε μέχρι πρότινος μια 

επιχείρηση, είναι σαν να λαμβάνατε υπ' όψη σας μόνο τις εισροές που είχατε 

και όχι τα έξοδα που πραγματοποιουσατε, τα πραγματικά. Λαμβάνετε σαν 

πραγματικό το έσοδο ότι θα έχω "χ" ποσό, 1.000 ευρώ φερειπίν, και δεν 

προϋπολογίζετε τι δαπάνες έχετε και λέτε ότι αυτό θα το χρησιμοποίησω για να 

καλύψω το έλλειμμα μου της περσινής χρονιάς. Είναι μεγάλη διαφορά η έννοια 

της ταμειακής ροής που έχω στο ταμείο μιας επιχείρησης, ενός Δήμου και 

διαφορετικό η πραγματική, τα πραγματικά έσοδα και έξοδα. Αυτό που είπα 

στην αρχή, άλλο βεβαιωθέν, άλλο πραγματοποιηθέν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και πέρσι τέτοια εποχή όταν κουβεντιάζαμε τον προϋπολογισμό 

του 2011, είχαμε πει ότι όντως προϋπολογισμός είναι η ουσία, η πεμπτουσία 

της πολιτικής για κάθε δήμο, για την κυβέρνηση σε πιο υψηλό επίπεδο. Και 

είχαμε πει πολύ συγκεκριμένα ότι σ' αυτήν την πολιτική που θα εφαρμόζεται 

μέσα από τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του έτους δεν μπορείς να είσαι 

ανεξάρτητος. ∞ θα στέκεσαι δίπλα της και θα προχωράς ή θα στέκεσαι 

απέναντι και θα την πολεμάς. Είχαμε πει για τον περσινό προϋπολογισμό ότι θα 

στηθεί φοροσαφάρι, θα ανέβουν τα τέλη, ότι θα μειωθούνε κονδύλια παντού 

σε Κοινωνικες Υπηρεσίες, κάποιες θα περάσουν σε ιδιώτες βεβαίως, 

επαληθευτήκαμε σε όλα, και ερχόμαστε σήμερα να κουβεντιάσουμε αν θέλετε 
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την εικόνα και τη συνέχεια του περσινού προϋπολογισμού. Καθαρό 

φοροσαφάρι. Και θα σας το κουβεντιάσω ακριβως με τα στοιχεία που 

φαίνονται στον προϋπολογισμό. Φαίνεται στην τελευταία σελίδα συνάδελφοι 

του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό εσόδων στην ανακεφαλαίωση για 

το 2012 ένα ποσό 58 εκατ. σαν προϋπολογισμένα έσοδα. Πάμε λοιπον να 

αποδομήσουμε και να δούμε τι είναι αυτά τα έσοδα και πως θα αφαιμάξετε και 

το τελευταίο ευρώ που έχει απομείνει στην τσέπη του εργαζόμενου της 

περιοχής.  

 Στον κωδ. 06, στη σελίδα που σας είπα, εμφανίζονται τα θεσμοθετημένα 

έσοδα και επιχορηγήσεις για λειτουγικές δαπάνες. Με άλλα λόγια εμφανίζονται 

τα έσοδα που είναι αποτέλεσμα της απόδοσης ποσού από το κράτος προς τους 

Δήμους. Αυτά είναι προϋπολογισμένα στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ περίπου 

και αποτελούν το 8% των συνολικών εσόδων για το 2012. Μάλιστα τα 

συγκεκριμένα, τα θεσμοθετημένα, είναι μειωμένα σε σχέση με πέρσι κατά 22% 

και είδαμε στα στοιχεία που μας δίνετε ότι οι βεβαιώσεις στο ποσό που 

προϋπολογίσατε πέρσι δεν το εισπράξατε όλο γιατί είχαμε τις μειώσεις κατά τη 

διάρκεια του έτους με το μνημόνιο και ούτω καθεξής. Επίσης, στον κωδ. 1 

εμφανίζεται το συνήθες ευχολόγιο. Ο κωδ. 1 αφορά επιχορηγήσεις και 

επενδύσεις μέσα από προγράμματα και ξέρετε, αυτά τα προγράμματα είναι 

είδος αυτή την εποχή προς εξαφάνιση. Εχετε προϋπολογίσει λοιπόν για το 

2012 ποσόν 16 εκατ. Αυτό το ποσόν το οποίο είναι ευχολόγιο αποτελεί ένα 

28% των προϋπολογισμένων σας εσόδων. Εδώ πέρσι με τα 15 εκατ. που μας 

φέρατε σαν προϋπολογισμένα έσοδα στον κωδ.1 εισπράξατε μόνο 1.900.000, 

2.000.000 περίπου. Δηλαδή μόνο απορροφήσατε το 12,9 απ' αυτά τα οποία 

είχατε προϋπολογίσει. Εγώ σας λέω ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί είναι 

πιο δύσκολη χρονιά φέτος, θα πάρετε το ίδιο ποσοστό, δηλαδή θα πάρετε 

γύρω στα 2.000.000. Τρία. Και αυτό αποκαλύπτει και την πολιτική που 

υπηρετείτε και προχωράτε.  
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 Εχετε προϋπολογίσει έσοδα από φόρους και τέλη στους κωδ. 3, 4 και 5, 

ποσό ύψους συνολικά 10.000.000 ευρώ, τα οποία αποτελούν το 17,3 των 

συνολικων εσόδων. Μάλιστα το ποσό αυτό το αυξάνετε κατά 10% σε σχέση με 

πέρσι, από τα 9.000.000 που είχατε. Και αν προσθέσουμε και τις 855.000 του 

κωδ. 15 που αφορουν τις προσαυξήσεις από πρόστιμα και παράβολα, τότε 

συνολικά φόροι και τέλη αποτελούν το 19% των συνολικών 

προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2012. Πάμε παρακάτω. Στον κωδ.2 και 

μιλαω για μια σελίδα, δεν μπλέκω με τις υπόλοιπες, η τελευταία σελίδα τα λέει 

επ' ακριβώς, όλα και την πολιτική που ακολουθείτε. Κωδ. 2, εμφανίζονται 

εισπράξεις από ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το 2012 ποσό 8.800. 

Δηλαδή άλλο ένα 15% των εσόδων που προϋπολογίζετε και στον κωδ. 3 

εμφανίζονται εισπρακτέα υπόλοιπα από προηγούμενα βεβαιωθέντα έσοδα 

παρελθόντων ετών ύψους 6 εκατ. περίπου, δηλαδή άλλο ένα 10% και τελικά σ' 

αυτή την σελίδα των εσόδων τι απομένει; Απομένει στην κατ. 5 το ταμείο ένα 

πόσο 7.600, δηλαδή ένα 13%, το οποίο το εμφανίζετε σαν έσοδο ταμείου και 

βεβαίως εμφανίζεται και ένα ποσό 3.700 το οποία αποτελούν εισπράξεις που θα 

κάνετε εσείς για το δημόσιο. Τέλος, τα ψηλά .. κάτι ενοίκια και μισθώματα που 

μαζεύετε.  Πάμε λοιπόν, στο 100% αφαιρείς 7% τα οποια εισπράχθησαν για 

το δημόσιο και άλλα 13% τα οποία είναι ταμείο και σου μένουνε 80 σαν έσοδα, 

γιατί αυτά δεν είναι έσοδα, το ταμείο σου είναι και ότι εισπράττεις για το 

δημόσιο. Απ' αυτό, το 27,8 είναι το ευχολόγιο που δε θα εισπράξετε ούτε το 

10%. Και τι μένει; Ενα 52% τα οποία είναι φόροι και τέλη. Και πάνω στους 

φόρους και τα τέλη θα πάτε να κάνετε πολιτική για το 2012 και είναι το μόνο 

κατ' ουσίαν έσοδο το οποίο έχετε τη δυνατότητα να εισπράξετε. Μ' αυτό το 

ποσό θα κάνετε πολιτική. Ξεκάθαρο είναι τι κάνετε. Είπε ο Δήμαρχος, τον 

ακούσαμε σε ένα ρεσιτάλ αν θέλετε υποκρισίας, φταίει η κεντρική διοικηση, 

φταίνε οι υποκριτές πολιτικοί και τα κόμματα τα οποία διοικούνε. Μα καλά, ο 

κ.Δήμαρχος με παρθενογένεση βγήκε στην πολιτική; Ανεξάρτητος ήταν ο 
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κ.Δήμαρχος; Και σήμερα προχωράει σαν ανεξάρτητος στην πολιτική αυτή; 

Μίλησε για ρεσιτάλ στην καθαριότητα και πονάει η ψυχή του που φεύγουν 

εργαζόμενοι. 27 του Ιουλίου του 2011, αλλά τα πρακτικά ξέρετε δεν έχει αξία 

να τα κουβεντιάζουμε εδώ, φωτοτυπία και στους εργαζόμενους του Δήμου. 

Ελεγε ο κ.Δήμαρχος, δουλεύουν 8ωρο οι εργαζόμενοι και 5θήμερο και κάποιες 

γυναίκες γεννάνε και θα παίρνουν και άδειες. Γιατί να τους έχω εγώ 

εργαζόμενους στο Δήμο; Ιδιώτη θα βάλω και ανοίγω τον ασκό του Αιόλου. 

Τόσο πόνο έχει ο κ.Δήμαρχος και να πως προχωράει την πολιτικη αυτή.  

 Είπε και άλλα ο Δήμαρχος. Οτι βάζει προμετωπίδα την κοινωνική 

πολιτική. Μα καλά σ' αυτές τις ευπαθείς ομάδες που ο ίδιος χαρακτήρισε σε 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το χαράτσι, δηλαδή οικογένειες των 

7.000 ευρώ εισόδημα, 4μελείς και 5μελείς, δηλαδή πεθαίνω, εξαθλιώνομαι, με 

50.000 ευρώ θα κάνει κοινωνική πολιτική ο κ.Δήμαρχος; 15.000 ευρώ στους 

πολύτεκνους; 70.000 ευρώ στα σωματεία; Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που 

οραματίζεται ο Δήμαρχος για τον τόπο; Και κάτι τελευταίο. Μίλησε για πολύ 

μεγάλη προσπάθεια πάνω στην κοινωνική πολιτική η οποία γίνεται μέσα από το 

Νομικό Πρόσωπο και την ΚΕΔΟ. Μα καλα μέσα από την ΚΕΔΟ, μέσα από την 

ΚΕΔΟ σήμερα και από τον αθλητισμό το οποίο είπε ο κ.Δήμαρχος, τα παιδάκια 

που παίζουν μπάλα στην ομάδα του χωριού, ο γονιός των 400, 500, 700, ο 

άνεργος, πληρώνει 200 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική; Για να 

μάθει χορό σε λίγο θα πληρώνει. Αυτό έχει απομείνει. Τέτοια είναι η κοινωνική 

πολιτική. Και κάτι τελευταίο. Είχαμε 20% συνολικά στο Δήμο φόρους και τέλη 

αύξηση και βεβαίως επειδή ακριβώς είναι η μόνη πηγή εσόδων που σας έχει 

απομείνει θα τον ξεκάνετε τον κόσμο και θα ανεβάσετε και παραπάνω. Δεν 

έχουμε καμία αυταπάτη. Είστε τόσο ανεξάρτητοι όσο και η πολιτική που θα 

εφαρμόσετε και του χρόνου.  

 Αυτά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Σήμερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κληθήκαμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού για να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμο του 

Δήμου Ωρωπού οικονομικου έτους 2012. Φυσικά θα έπρεπε να είχαμε μια 

εμπεριστατωμένη άποψη όσον αφορά τον προϋπολογισμό, πράγμα που 

σίγουρα δεν την έχουμε γιατί ούτε την αιτιολογική εκθεση έχουμε που 

συνοδεύει τον προϋπολογισμό, αλλά ούτε και τα ΠΟΕ του 2012 και είναι 

σημαντικό αυτό. Θέλω να συνεχίσω όσον αφορά τον προϋπολογισμό, κατ' εμέ 

είναι πλασματικός. Είναι πλασματικός γιατί. Δεν ισοσκελίζεται και ως προς τα 

τέλη ύδρευσης και καθαριότητας, αλλά και ως προς τα τέλη .. τέλος 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αλλά και ως προς τα τέλη ύδρευσης και τι 

εννοώ. Δεν ισοσκελίζονται τα έσοδα από το ενιαίο τέλος καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού με τις δαπάνες για την καθαριότητα και τον 

ηλεκτροφωτισμό. Ως προς τα έσοδα έχουμε δύο κωδικούς, τον 031 και τον 

2111, συνολικού ποσού 7,2 εκατ. ευρώ. Ως προς τα έξοδα, μιλάω για τα τέλη 

καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού, έχουμε 3 κωδικούς. Τον 006151, τον 

006721002 και την Υπηρεσία 20, συνολικου ποσού περίπου τα 8 εκατ. ευρώ. 

Τα έσοδα είναι 7,2, τα έξοδα είναι 8 εκατ. ευρώ. Συνεπώς υπάρχει μια διαφορά 

ανάμεσα στα έξοδα και στα έσοδα, της τάξεως των 800.000 περίπου ευρώ. Το 

γεγονός του ελλείμματος αυτού μεταξύ εξόδων και εσόδων χαρακτηρίζει τον 

προϋπολογισμό μας ελλειμματικό και απαγορευτικό. Σύμφωνα με το Νόμο 

1080/80 αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και συνιστά παράβαση καθήκοντος γι' 

αυτούς που θα ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, αν δεν είναι ισοσκελισμένος.  

 Οσον αφορά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Εντάξει, εγώ δεν τα βλεπω Δημαρχε ισοσκελισμένα και μιλάω με 

κωδικούς. Ας μου απαντήσει κάποιος να μου πει ότι είναι ισοσκελισμένος. 

Λοιπόν, όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης. Οσον αφορά τα έσοδα έχουμε 2 

κωδικούς, τον 032 και τον 2112, συνολικού ποσού 5,3 εκατ. ευρώ. Οσον 

αφορά τα έξοδα έχω έναν κωδικό ύψους 17,7 εκατ. ευρώ. Εδώ για να μην 

αδικήσω, συμπεριλαμβάνονται και τα ενταγμένα έργα, τα έργα τα οποία θα 

πληρωθουν από τα διάφορα προγράμματα, ΕΣΠΑ, δημόσιες επενδύσεις κλπ. Τα 

συγκεκριμένα έργα επειδή τα υπολόγισα είναι περίπου στα 10 εκατ. ευρώ. Αρα, 

τα έσοδα μας είναι 5,3 εκατ. ευρώ και τα έξοδα μας είναι 7,7 εκατ. ευρώ. Αρα 

και εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Και αυτό συνιστά 

παράβαση καθήκοντος. Αυτά όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτά τα δύο 

προβλήματα είδα εγώ.  

 Τέλος επειδή πριν από λίγο κ.Δήμαρχε φτιάξαμε έναν κωδικό για τη 

λειτουργία του ασθενοφόρου γιατί δεν το είχαμε, πριν από λίγο το φτιάξαμε, 

θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε στο μυαλό σας κάποιο χρονοδιάγραμμα 

λειτουργίας του ασθενοφόρου, για να το μεταδώσουμε και εμείς στους 

δημότες να ξέρουμε τι γίνεται. Αν έχετε κάποιο σχεδιάγραμμα.  

 Ευχαριστω πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το ασθενοφόρο να σου μιλήσω τώρα, ότι η ένταξη του στο 

Δήμο μας με όλες τις αδειοδοτήσεις κυκλοφορίας και λειτουργίας του δεν 

μπορεί αυτήν τη στιγμή να ανακοινωθεί ημερομηνία, να πείτε στους δημότες 

ότι σε 1 μήνα. Συνήθως ας πούμε, τώρα, σήμερα που επικοινώνησα, η 

αδειοδότηση από το ΕΚΑΒ για έλεγχο και όλα αυτά που χρειάζονται για να 

λειτουργήσει σαν ασθενοφόρο κρατάει 3 με 6 μήνες. Εχω βάλει άνθρωπο να το 

τρέξουμε από κοντά όσο μπορούμε πιο νωρίς και όταν έρθει ο χρόνος να είναι 
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ανακοινώσιμο, να είστε σίγουρος ότι εμείς οι ίδιοι θα το δημοσιεύσουμε παντού 

για να μπορεί ο δημότης .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσο μπορούμε πιο γρήγορα. Τι να σου πω τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιωτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, οι εκφράσεις σας στο πρόσωπο μου δεν ήταν 

καθόλου προσεκτικές στο θέμα της ανακοίνωσης, αλλά αυτό είναι ένα 

πρόβλημα που το έχετε. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορείτε να καταλάβετε 

τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εσείς τις προτάσεις μας τις θεωρείτε σαν 

αντιπολίτευση γιατί τα ξέρετε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε στον προϋπολογισμό. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα φτάσω Πρόεδρε. Εγώ σας προκαλώ όποτε θέλετε, όποτε 

επιθυμείτε, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να σας απαριθμήσω μια μια τις 

προτάσεις που σας έχουμε κάνει σαν παράταξη. Αν τις είχατε υλοποιήσει, πόσα 

προβλήματα από αυτά που επικαλείστε και επικαλεστήκατε και σήμερα στην 

εισήγηση σας, θα είχαν λυθεί. Μιλάτε, μιλάτε για το 120% χρέος. Εσείς 

Δήμαρχε αδικήσατε το Δήμο. Σας υπενθυμίζω το Συμβούλιο που έγινε για την 

απογραφή του Δήμου, τότε που φωνάζαμε και εγώ και ο κ.Ρούσσης που ήταν 

μέλος της Επιτροπής, που εμφανίζατε Κοινότητες και Δήμους χρεωμένους, ενώ 

δεν ήτανε. Θυμόσαστε, θα θυμάται και ο κ.Γιασημάκης, τη στιχομυθία που 

γινότανε με το περηβόητο CD; Κύριε Γιώργο; Ετσι; Λοιπόν, τι λέγαμε τότε; 

Αλλά εσείς κάνοντας μικροπολιτική θέλατε να βγάλετε το Δήμο χρεωμένο για 

να έρθετε σήμερα να πανηγυρίζετε ότι τον ξεχρεώσατε. Μα τα νούμερα 

μένουνε. Τα χαρτιά μένουνε. Ο απολογισμός υπάρχει και στον προϋπολογισμό 

του 2011 υπάρχουν τα απολογιστικά στοιχεία του 2010 και εκεί ο κάθε ένας 

πάρα πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστώσει την πραγματικότητα.  
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 Επί του προϋπολογισμού. Στάθηκα σε κάποιους κωδικούς. Εδώ έχω 

αναλυτικά τις πράξεις που έχω κάνει. Εγώ, για να μην κουράσω, γιατί δε θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουνε και οι συνάδελφοι, έχουμε στο σύνολο 

κωδικών ανά κατηγορία, 6263 που αφορά συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων, 6264 ο οποίος αφορά συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων, 664 ο οποίος αφορά καύσιμα και λιπαντικά, 667 ο οποίος αφορά 

προμήθεια ελαστικων και ανταλλακτικών. Είχαν πληρωθεί το 2010, ακούστε 

λίγο κύριοι συνάδελφοι, έχει ουσία, το 2010 γι' αυτές τις κατηγορίες είχαν 

πληρωθεί από τις πρώην Δήμους και Κοινότητες 651.000 ευρώ. Φέτος έχουν 

ενταλθεί, δηλαδή έχουμε ήδη πληρώσει 690.000 ευρώ και προϋπολογίζουμε 

για το 2012, 2.000.026. Δηλαδή απ' ότι πληρώσαμε φέτος 1.330, πόσο βγαίνει, 

επιπλέον. Εκεί μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση; Σε ότι αφορά τον 

"Καλλικράτη" και την οικονομία που θα έφερνε στον τόπο, στον κωδ.61, δεν 

αναφέρομαι στους κωδ. 612 που αφορά ασφαλιστικά, 8222 των αιρετών, μόνο 

ο κωδ.61 που αναφέρεται, για να μην κουράζω τους συναδέλφους, μόνο ο 

κωδ. 61 που αναφέρεται σε αμοιβές αιρετών και τρίτων, τα ενταλθέντα το 

2010 υπάρχουν στον περσινό προϋπολογισμό, είναι 961.000. Το 2011 τα 

ενταλθέντα είναι 1.681, δηλαδή 700.0000 παραπάνω και το ίδιο 

προϋπολογίζουμε άλλες 100.000 επιπλέον για το 2012. Αυτό είναι η οικονομία 

που πετύχαμε με την εφαρμογή του "Καλλικράτη".  

 Επίσης κ.Δήμαρχε είχαμε εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα το έργο 

συντήρησης του Πνευματικού Κέντρου Καπανδριτίου. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό 

να είχε ενταχθεί σαν έργο στον κωδ. 307311, 30 κεφάλαιο, 7311, που δεν το 

είδα. Και για να μην λέτε ότι εγώ μόνο ζητάω, επίσης ήθελα να ρωτήσω την 

Οικονομική Υπηρεσία, πιθανόν να έχει διαφύγει, δεν είδα να έχετε εντάξει στα 

έσοδα την οφειλή της πρώην Κοινότητας Βαρνάβα στην πρώην Κοινότητα 

Καπανδριτίου και φυσικά του Δήμου Μαραθώνα για το Δημοτικό Διαμέρισμα 

Βαρνάβα στο Δήμο Ωρωπού για το κόστος άντλησης και συντήρησης των 
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αντλιοστασίων της ύδρευσης. Ενα ποσό που με τους χονδρικούς υπολογισμούς 

που φέρνω στο μυαλό μου και με αυτό που είχαμε συμφωνήσει με την 

Κοινότητα Βαρνάβα υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Δεν υπάρχει στα έσοδα 

κ.Δήμαρχε. Παρακαλώ πολύ να το δείτε να το εντάξουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Υπάρχει απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου του 2011 της 

Κοινότητας Καπανδριτίου κ.Χρήστου. Εμείς σαν Κοινότητα όταν ..  Ναι, αλλά 

πρέπει κάποια στιγμή να κινηθούμε .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Συγνώμη κ.Βελτανιώτη, πριν προχωρήσετε, αυτό είναι και θέμα 

απογραφής. Εχει δώσει στοιχεία το Καπανδρίτι .. ; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εχει δώσει τα στοιχεία αναλυτικά, τα είχαμε δώσει, υπήρχε 

απόφαση του 2010 που συμφωνούσε η Κοινότητα Καπανδριτίου με την 

Κοινότητα Βαρνάβα για .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κατ' αρχήν δεν υπάρχει φάκελος ΕΥΔΑΠ στο Δήμο Ωρωπού.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Χρήστου θα ψάξω να βρω τα στοιχεία εγώ στην 

Κοινότητα και θα σας τα φέρω, αλλά .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βεβαίως να τα φέρετε και αν υπάρχει τέτοιο θέμα θα γίνει 

αναμόρφωση των εσόδων και θα ενταχθεί. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είχα αναφερθεί και στην απογραφή σ' αυτό το κονδύλι, σ' 

αυτή την οφειλή, έτσι; Γιατί για να πάρει νερό ο Βαρνάβας, η Κοινότητα 

Καπανδριτίου κάνει πέντε διαδοχικές αντλήσεις. Αυτό κοστίζει και σε 

κατανάλωση ρεύματος και σε λειτουργία αντλιοστασίων. Είχε υπολογιστεί το 

κόστος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριε .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δύο ακόμα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε μιλήσει αρκετά .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ολοκληρώστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εχει ενταχθεί στο κεφάλαιο 30, στον κωδ. 74120028, 

"Σύνταξη μελέτης για τη διαμόρφωση πάρκινγκ πλατείας Καπανδριτίου", 

20.000 ευρώ. Η μελέτη αυτή είναι έτοιμη κ.Δήμαρχε. Η αρχιτεκτονική μελέτη 

είχε γίνει από την Κοινότητα Καπανδριτίου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, υπάρχει μελέτη .. Ναι αλλά εδώ έχει με βάση τον 

προϋπολογισμό να κάνουμε μελέτη 20.000 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να μπει στον 

κωδικό σαν έργο, έστω με τα 20.000 και αν υπάρξουν άλλα χρήματα να το 

κάνουμε, στο κεφ.30, στους κωδ.7322 και 7326. Και θα ήθελα να ρωτήσω 

εφόσον υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η 

πληρωμή των ΠΟΕ, των προμηθευτών και εργολάβων που οφείλαν οι Δήμοι 

και οι Κοινότητες τα προηγούμενα χρόνια. Απ' ότι βλεπω ενώ ήτανε αρκετά 

χρήματα και υπαρχουν τα χρήματα, έχουμε προχωρήσει με πολύ αργούς 

ρυθμούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κανονικά αγαπητοί συνάδελφοι θα έπρεπε να 

εκπλαγώ ακούγοντας τον κ.Οικονομάκο απόψε αλλά δεν το έπαθα. Φοβάμαι ότι 

ακόμη δεν έχει έρθει στο Δήμο Ωρωπού ο κ.Οικονομάκος. Η τόσο υποκριτική 

του στάση πιστεύω ότι δε βοηθάε καθόλου το Δήμο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τους χαρακτηρισμούς κ.Δέδε. Μπορείτε να 

τοποθετηθείτε ..  
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ΔΕΔΕΣ: Δεν είναι κακό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποκριτική στάση, τώρα, εντάξει, συνεχίστε. Αλλά δε νομίζω ότι 

είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανέφερε, εντάξει. Αστοχη έκφραση, τέλος πάντων. 

ΔΕΔΕΣ: Στο βίντεο, στο βίντεο κ.Οικονομάκο. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δέδε και αποφύγετε τέτοιες εκφράσεις.  

ΔΕΔΕΣ: Για την τοποθέτηση είπα κ.Οικονομάκο. Τέλος πάντων, ο 

προϋπολογισμός, εγώ δε θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω κωδικούς, απλά 

είναι εμαφανέστατο ότι είναι προϊόν δημιουργικής λογιστικής και πολύ φοβάμαι 

ότι όλα αυτα θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα βρούμε μπροστά μας και θα 

είναι πολύ δυσάρεστο και για μας και για τους δημότες του Ωρωπού. Εγώ 

πάντα είμαι οπαδός της ρήσης, η αρχή είναι το ήμιση του παντός και η αρχή 

δεν έχει γίνει σωστά και αυτό φαίνεται. Οσο και να προσπαθούμε να λέμε ότι ο 

Δήμος είναι μεγάλος, τα προβλήματα είναι πολλά και ότι δεν μπορουμε να 

βρούμε άκρη, τα προβλήματα δε λύνονται έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι 

Σύμβουλοι και κυρίως οι αρχηγοι των συνδυασμών είχανε πλήρη επίγνωση 

όταν έφεραν υποψηφιότητα για το τι θα συναντήσουν στο μέλλον. Δεν 

μπορούμε να ερχόμαστε κατόπιν εορτής και να λέμε ότι είναι όλα μαύρα. Δε 

γίνεται, αφήστε με να ολοκληρώσω και θα τα κουβεντιάσουμε κ.Οικονομάκο. 

Δε γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Θα πρέπει αυτός ο Δήμος να 

λειτουργήσει και δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν το 2011 κάναμε τον πρώτο 

προϋπολογισμό και ερχόμαστε και κάνουμε 10 αναμορφώσεις. Βάζουμε δηλαδή 

τη λέξη αναμόρφωση μπροστά και αρχίζουμε και καλύπτουμε και φτιάχνουμε 

ό,τι θέλουμε από πίσω.  
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 Λοιπόν, δεν μπορείτε άλλο κ.Οικονομάκο να ρίχνετε στάχτη στα μάτια 

των δημοτών του Δήμου Ωρωπού και αν θα μπορούσατε να ηρεμήσετε λίγο και 

να με ακούσετε, γιατί είστε πολύ κακός ομιλητής.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δέδε, κ.Δέδε, όταν ο Δήμος Ωρωπίων έχει κάνει 17 

αναμορφώσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος Ωρωπίων με 3 χωριά και κάναμε 10 εμείς σ' αυτό το 

χάος και είμαστε απόλυτα επιτυχημένοι στο νούμερο και το φέρνετε σαν 

μειονέκτημα, ε, τι να σου πω τότε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Φοβάμαι κ.Οικονομάκο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού δεν ξέρεις .. Δεν πατάς, δεν πατάς αυτοδιοικητικά 

καθόλου. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Οικονομάκο, φοβάμαι ότι το 2012 θα διαψευστείτε μόνος σας 

και θα σας διαψεύσω πολύ σύντομα στο επόμενο, στο μεθεπόμενο Συμβούλιο 

που θα φέρετε την πρώτη αναμόρφωση και τότε αν θέλετε θα το 

ξανακουβεντιάσουμε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχιστε κύριε .. 

ΔΕΔΕΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Κιούση. 

(παρεμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, έχω σπουδάσει οικονομικά, δεν είμαι οικονομολόγος, 

επιχειρηματίας είμαι. Πρώτα απ' όλα θέλω δημόσια να πω περαστικά στον 

Αντιδήμαρχο Κιούρκων τον κ.Πάντο και παρόλες τις κόντρες μας εδω κ.Πάντο 

πρέπει να σας πιστώσω ότι κατά την απουσία σας τα Κιούρκα δεν πήγαν και 
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πολύ καλά. Αρα πρέπει γι' αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Τα άλλα θα σας τα πω 

από κοντά και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, είχα έρθει κ.Κεπεσίδη και τα σκουπίδια κοντέψαν να 

φτάσουν στον Αγ.Στέφανο όσο έλειπε ο κ.Πάντος. Ναι στον Αγ.Στέφανο 

κ.Κεπεσίδη θα φτάνανε. Τέλος πάντων θα μπω στην .. Το να το μάθω γιατί δε 

με ενδιαφέρει. Οταν ασκείς διοίκηση, πρέπει να ασκείς διοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τον κ.Κιούση. Στον προϋπολογισμό κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε πρέπει να σας πω για τον προϋπολογισμό το 

εξής: θα συμφωνήσω με τον κ.Δέδε ότι η επιτυχία ενός προϋπολογισμού και 

σας μιλάει ένας άνθρωπος της αγοράς, κάθε οργανισμός, ακόμα και στο σπίτι 

σας, κάνετε εναν προϋπολογισμό. Λέτε, σαν γιατρός είχα δέκα χιλιάρικα, σαν 

Δήμαρχος έχω τρία χιλιάρικα. Πόσα πρέπει να ξοδέψω; Αυτό είναι ο 

προϋπολογισμός ή budget όπως λένε οι Αμερικάνοι ή οτιδήποτε. Οταν ένας 

προϋπολογισμός κ.Δήμαρχε έχει 10 αναθεωρήσεις όπως ο περσινος, είναι 

αποτυχημένος, λυπάμαι πολύ και αν ο Δήμος Ωρωπίων είχε 17 αναμορφώσεις 

ήταν ακόμα πιο αποτυχημένος. Μην παίρνετε τα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μην παίρνετε, μην παίρνετε .. Συγνώμη, να ολοκληρώσω και να 

μου απαντήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε .. Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΕΔΕΣ: Πρόεδρε, εμάς μας μαλώνεις αλλά απόψε όμως στον κ.Οικονομάκο 

δεν του έχεις πει καμία φορά. Εμένα με διέκοψε 5 φορές, τον κ.Κιούση τα ίδια.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συνεχίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκρηκτικός. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Ξεκινάω επίσης από δύο διαπιστώσεις, ότι δεν έχουμε τελειώσει 

ακόμα κ.Δήμαρχε, όπως το άρθρο 72 για την Οικονομική Επιτροπή λέει, ότι 

πρέπει να τελειώσουμε το 4ο τρίμηνο, άρα να έχουμε την πλήρη αποδοχή 

εσόδων - εξόδων του Δήμου. Επισης η δεύτερη διαπίστωση μου είναι η εξής: 

μιλάτε για λειψανδρεία και εγώ εδώ βλεπω 6 πολύ καλά στελέχη. Αν νομίζετε 

ότι με 6 στελέχη είναι λειψανδρία, ε, δε νομίζω ότι οι Δήμοι έχουν 200 άτομα 

για να κάνουν προϋπολογισμό. Θεωρώ ότι είναι .. και δε θέλω να καταφέρω 

κατά των ανθρώπων, γιατί όσες φορές τους έχω ρωτήσει ξέρουν, την κα .. και 

τον κ.Χρήστου τους βλέπω και 8:00 και 10:00 η ώρα να δουλεύουν, άρα 

μήπως το πρόβλημα είναι πολιτικό και όχι .. ανθρώπων. Επρεπε ο 

προϋπολογισμος να έχει έρθει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτά που είπε ο 

κ.Χρήστου περί ΦΕΚ και περί τέτοιου είναι δικαιολογίες. Ας ερχόταν αυτά και 

αν είχαμε κάποιες διαφορές, το συζητούσαμε όπως είχαν όλοι οι Δήμοι, να το 

βλέπαμε.  

 Τρίτον, θα μείνω σε ένα πράγμα το οποίο είμαι από την πρώτη στιγμή 

που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος ενάντιος, στα περηβόητα πανηγυράκια. Κύριε 

Δήμαρχε, είναι πανηγυράκια. Ας πάρω το χωριό μου, το Μαρκόπουλο. Αν 

θεωρείτε ότι να πάτε να φάτε 50 νοματέοι σε μια ταβέρνα είναι η συνέχιση της 

παράδοσης, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και εγώ επειδή δεν έχω μάθει μόνο να 

γαβγίζω, αλλά να σας δίνω και λύσεις, η λύση υπάρχει. Την πρότεινα μέσα στο 

Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας, στο οποίο τυγχάνει να είμαι μέλος και η λύση 

υπάρχει. Ποια; Επιχορηγήστε όλα τα χρήματα για τον πολιτισμό σ' αυτό το 

Νομικό Πρόσωπο. Στο φινάλε την πλειοψηφία πάλι εσείς την έχετε. Πρέπει να 

σας υπενθυμίσω ότι τα Χριστούγεννα αυτό που φάνηκε στο Δήμο ήταν αυτό 

που έκανε το Νομικό Πρόσωπο σε όλα τα χωριά, τουλάχιστον αυτό έγινε στο 

Μαρκόπουλο. Είναι η μόνη πολιτιστική εκδήλωση που έγινε στο Μαρκόπουλο. 

Παραμονές Χριστουγέννων να πάνε να παίξουν τα παιδιά, να κάνουν .. Ενω το 

σπιτάκι του Αη Βασίλη, συγνώμη, ήταν αποτυχία και σας τη φώναζα από την 
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πρώτη στιγμή και ήταν και πιο ακριβή. Αρα επισκεφτείτε τους ανθρώπους που 

έχετε στον Πολιτισμό, δώστε τα χρήματα εκεί, μην παίζετε πολιτικά, το 

δήλωσα και εκεί, σας το δηλώνω και εδώ, μη θέλετε να δώσετε χρήματα για να 

εξυπηρετήσετε πολιτικούς σκοπούς και έτσι θα έχετε λύση. Τα πανηγυράκια 

όμως κ.Δήμαρχε κόφτε τα.  

 Τέλος αφήνω και θα μπω παλι στα έσοδα και θα μπω πάλι σ' αυτό που 

είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για δημιουργική λογιστική. Κύριε Δήμαρχε, 

το να φτάσετε το 120% στο 46, είναι ψεύτικο. Είναι σαν τους 

προϋπολογισμούς που έκανε ο Σιμήτης και μετά η Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία. Γιατί; Γιατί πάτε βάσει των ενταλθέντων. Πόσα από τα έξοδα που 

έχετε κάνει κ.Δήμαρχε δεν έχουν ενταλθεί; Πάρα πολλά. Είναι αυτό που είπε ο 

κ.Τσάκωνας προηγουμένως, μπερδεύετε τη χρηματική ροή με τα έξοδα που 

κάνουμε. Αν βάλουμε αυτά τα έξοδα μέσα θα δείτε ότι είμαστε, μπορεί να 

έχουμε φύγει και από το πορτοκαλί. Επίσης ο προϋπολογισμός σας στα έσοδα 

είναι μάλλον εξωπραγματικός. Και τι εννοώ εξωπραματικός. Δεν μπορεί να 

λέτε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, ολοκληρώνω αμέσως κ.Πρόεδρε. Δεν μπορείτε να λέτε ότι θα 

πάρετε για έκτακτα έσοδα, το 2011 πήρατε 1.957.013 και τώρα 

προϋπολογίζετε 16.199. Ολοκληρώνω με ένα πράγμα, οι παλιοί ΟΤΑ είχαν 

προϋπολογισμό, το θυμάμαι, περίπου 84 εκατ. Είπατε ότι θέλετε να πετύχετε 

κ.Δήμαρχε και θα σας παρακαλούσα μια απάντηση σ' αυτό, είπατε ότι θέλετε 

να πετύχετε, γι' αυτό και τον προϋπολογισμό από 84 εκατ. τον κατεβάσατε στα 

57. Και αυτά τα 57 σας είπα, εγώ σας είπα καλά κάνετε, γιατί είναι και ποινικό 

το αδίκημα, απ' ότι λένε αν είσαι κάτω από το 80%, δεν ξερω πόσο ισχύουν 

αυτά τα ποινικά αδικήματα, τέλος παντων, αυτά τα 57 πετυχαίνετε στον 

προϋπολογισμό 58%, 31. Αν αυτό κύριοι συνάδελφοι που θα' ρθεί σε λίγο και 
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η ώρα της ψήφισης και πρέπει να έρθει και η ώρα της ευθυνης όλων μας του τι 

θα ψηφίσουμε, το θεωρείτε πετυχημένο προϋπολογισμό το 11, θεωρώ ότι 

είστε σε άλλο χωριό. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Κύριοι συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, επειδή βλέπω τον 

κ.Πάντο καταπονημένο, να ψηφίσει και να αποχωρήσει. Κύριε Πάντο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περαστικά κ.Αντιδήμαρχε. Να είσαι καλά και καλορίζικος στον 

καινούργιο ερχωμό σου. Δεν το είπα δημόσια, στο είπα ιδιαιτέρως. Εντάξει.  

ΠΑΝΤΟΣ: Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξέρεις ότι όλοι, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι και οι 41 

σε σκεφτόντουσαν και πράγματι λέγανε τα καλύτερα.  

ΠΑΝΤΟΣ: Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ.Λίτσα. Κύριε Λιτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Απάντηση για τα χρηματικά εντάλματα δεν πήραμε. Θεωρώ τα ΠΟΕ 

ότι είναι μια αυθαιρεσία της Δημοτικής Αρχής δίχως κανένα .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος. Ναι, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας έχει ξαναπαντήσει κ.Κιούση πολλές φορές ο Δήμαρχος; Και 

περιμένετε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα. Στο τέλος. Συνεχίστε, συνεχίστε. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, πέρσι είχαμε εδώ όλα τα χρηματικά υπόλοιπα. Σήμερα 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει χωρίς να υπάρχει διαφάνεια και 

είναι απαράδεκτο και δε βλέπω το λόγο και την αιτία να γίνει αυτό. Μπορείτε 

να μου πείτε γιατι μέχρι σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργούσε να 

υπάρχει τουλάχιστον διαφάνεια, να υπάρχουνε αναλυτικά τα πάντα, ενώ 

σήμερα δεν υπάρχει; Τι άλλαξε; Στο Δήμο Ωρωπίων, στις Κοινότητες, το Δήμο 

Αυλώνα, στις Κοινότητες τις μικρές. Λυπάμαι πάρα πολύ κ.Δήμαρχε αλλά είναι 

ένα πολύ, πολύ άσχημο το σημερινό το παράδειγμα που δείχνετε. Συνεχίζετε 

την νοοτροπία της Οικονομικής Επιτροπής που στην Οικονομική Επιτροπή με 

μια διαδικασία άρπα κόλλα προχωράμε μέσα σε 5 λεπτά να τελειώσετε όλα τα 

θέματα, δίχως να δει κανένας ενημέρωση, το συνεχίζετε και εδώ σήμερα. Δε 

νομίζω ότι ξεκινάει όμορφα το '12. Περίμενα μετά από .. τα ζητήσαμε εμείς να 

τα έχουμε σαν παράταξη, να τα δώσετε και να υπάρχουνε τουλάχιστον εδώ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν υπάρχει κανένα θεμα αυτών που λέτε εσείς 

για θέματα προσωπικών δεδομένων.  Επιμένω ότι ο προϋπολογισμός αυτός 

είναι απλώς διαδικαστικός και έχει μέσα κατατμήσεις και δεν είναι 

ισοσκελισμένος. Εμείς σαν παράταξη θα το καταψηφίσουμε με σοβαρότερο 

αίτιο ότι υπάρχει σήμερα εδώ αδιαφάνεια απαράδεκτη, απαράδεκτη γι' αυτό το 

Δήμο. Την προηγούμενη φορά, ξαναλέω σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, σε σας κ.Δήμαρχε, ήταν εδώ τα χρηματικά εντάλματα από όλες 

τις Κοινότητες και τους Δήμους. Σήμερα γιατί λείπουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι δε βλέπω το λόγο της 

δευτερολογίας εάν δεν ακούσω την απάντηση του κ.Δημαρχου. Για ποιο λόγο 

να δευτερολογήσω; Να πω τι; Αυτά που ήταν να πω τα έχω πει στην 
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πρωτολογία, θα περιμένω να ακούσω τον κ.Δήμαρχο και αν χρειαστεί θα 

τοποθετηθώ.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Οικονόμου έχει αποχωρήσει.  

 Ο κ.Χασιώτης. Ο κ.Τσάκωνας, με συγχωρείτε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Το αυτο με τον κ.Γιασημάκη. Να ακούσω το Δήμαρχο και μετά 

θα δευτερολογήσω.            

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θα κλείσει την κουβέντα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αμα ξαναγίνει διάλογος θα τοποθετηθώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτή είναι η διαδικασία η οποία τηρείται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα ξαναγίνει διάλογος. Ο κ.Δήμαρχος δε θέλησε να μιλήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ ότι στην πρωτολογία σας ταχθήκατε πολιτικά, 

ερωτήσατε .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο,τι ερωτήσατε εμένα τουλάχιστον εγώ .. Δεν έχω κάποιο 

συγκεκριμένο ερώτημα να απαντήσω εγώ. Γι' αυτό δεν κάνω, γι' αυτόν το 

λόγο, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αν είχα να απαντήσω κάτι συγκεκριμένο, σε 

μένα, θα το είχα απαντήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός είναι αυτό το πράγμα που 

ψηφίζετε, ρωτήσατε, πήρατε τις απαντήσεις. Τι να πω δευτερολογία εγώ; 

Δηλαδή σαν απάντηση; Τοποθέτησε πολύ τεχνοκρατικά το Τσάκωνας. Που να 
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μπλέξω εγώ με τον Τσάκωνα τώρα τεχνοκρατικά τι έλεγε εκεί περα ακριβώς; 

Εκεί θα μιλήσει επομενως, καλείται να πάρει τις απαντήσεις από τους .. γι' αυτό 

έχω την ομάδα. Προς Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τάσσομαι πολιτικά κυρίως στον προϋπολογισμό.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δοθεί ο λόγος στον κ.Χασιώτη. Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, ο "Καλλικράτης" αυτός ήταν εξ' αρχής. Οταν 

κάνατε την εισήγηση μιλήσατε για μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται στρεβλά 

και για ανίκανους πολιτικούς. Πολιτικούς χωρίς ήθος, ανεπαρκείς και φυσικά 

είπατε επανειλημμένα ότι λεφτά δεν έχουν και δε μου δίνουνε. Οταν ο 

"Καλλικράτης" δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε μετα τις εξαγγελίες της 

κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2009 για λιγότερο κράτος και η δομή του ήταν μια 

τέτοια δομή η οποία ουσιαστικά τι θα έκανε; Θα μείωνε αυτό που λέμε κράτος. 

Θα πέρναγε υπηρεσίες και σχολεία σε Δήμους, ιατρεία α' βαθμια, β' βάθμια, 

μέχρι τελευταία βλέπαμε και τα γήπεδα δημοτικά, θα περάσουν στους Δήμους 

όλα, αθλητισμό. Και αυτό γιατί; Χωρίς να προβλέπονται πόροι. Για να 

λειτουργεί ο κάθε Δήμος σαν επιχειρηματίας. Να εισπράττει έσοδα μέσα από 

φόρους, τέλη, ειδικούς μηχανισμούς καινουργιους οι οποίοι στήνονται τώρα, 

έχουνε στηθεί ήδη σε πάρα πολλούς Δήμους και στο δικό μας, έτσι; Και να 

μπορέσει να ανοίξει αυτό που λέμε, αγορά νέα σε ιδιώτες. Το ξέρατε εξ' αρχής. 

Και ο φετινός προϋπολογισμός και ο περσινός σ' αυτήν τη λογική βασίζεται.  

 Αμα είχατε τη διάθεση λοιπόν στην ουσία της πολιτικής να αντισταθείτε, 

θα βγαίνατε εξ' αρχής και θα την καταγγέλατε στον κόσμο. Θα μιλάγατε στον 

κόσμο ειλικρινά και θα τον καλούσατε να σταθεί δίπλα σας. Δεν το κάνατε. 

Ακουσα και την αντιπολίτευση, τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Αυτοι που 
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αποκαλούνται ανεξάρτητοι. Ολοι μιλήσανε, όλοι, οι αρχηγοί των παρατάξεων 

και οι Δημοτικοι Σύμβουλοι είτε για ανικανότητα, είτε για κακοδιαχείριση στον 

προϋπολογισμό τον περσινό και τελικά πως μεθοδεύτηκε η δημιουργία του 

σημερινού προϋπολογισμού, είτε για ανικανότητα υλοποίησης ότι δεν 

εισπράξατε, δεν πήρατε, δε δώσατε. Ετσι; Αλλοι δείξαν ανοχή, για να 

προχωρήσει αυτή η πολιτική. Αλλά στην ουσία της πολιτικής συμφωνείτε. Θα 

μου πεις, έχει αξία κ.Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε να το λέμε εδώ πέρα; Αξία δεν έχει. 

Ανακοίνωση και ντουντούκα και στα χωριά και θα το κάνουμε. Θα βγούμε με 

ανακοινώσεις και ντουντούκες στα χωριά. Γιατί από εδω και πέρα τα ζητήματα 

αυτά είναι ζητήματα ζωής και θανάτου. Ξέρουμε το ρόλο του "Καλλικράτη" και 

το ρόλο των Δημοτικών Αρχων. Εμείς παλεύουμε για την ανατροπή αυτού του 

συστήματος που τα ξεπουλάει όλα μπιρ παρά σε ιδιώτες και τα 

εμπορευματοποιεί και θα καλέσουμε τον κόσμο να πάρει θέση για τη ζωή του 

πλέον.  

 Αυτά και ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κ.Χασιωτη. 

(παρέμβασεις εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι προτείνουμε. Την πρόταση, Πρόεδρε. Να πω και την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλάβαμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καμία, καμία .. Να πάτε να διεκδικήσετε, να πάτε να διεκδικήσετε 

τα 12,5 δις ευρώ, τα 12,5 δις ευρώ που χαρίστηκαν στην κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ και αποτελούσανε λεφτά τα οποία θα .. αυτές τις Υπηρεσίες. Μην το 

παίζετε σαν ανθρώπους οι οποίοι δε γνωρίζανε. Και άμα είχατε την ευαισθησία, 

άμα είχατε την ευαισθησία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφείρη μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλω. 

Πρόταση κάνει ο κ.Χασιώτης.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να διεκδικήσετε, να διεκδικήσετε .. Που;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφείρη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε και ολοκληρώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Με το ποιον θα πας και το ποιον 

θα αφησεις.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πέππα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο 

ελέχθη από πολλούς και σαν απάντηση και είναι πραγματικά υπαρκτό. Είναι 

πρόβλημα να προϋπολογίζεις και να καταφέρεις να πραγματοποιήσεις αντί για 

τα 100% των εσόδων, στο 50%, στο 45% ή διάφορους δείκτες που ανέφερε 

αναλυτικά ο .. όλοι οι γνώστες των οικονομικών στην μειοψηφία. Είναι 

πρόβλημα. Ομως είναι ένα πρόβλημα το οποίον δεν είναι του συγκεκριμένου 

Δήμου Ωρωπού του 2012, το οποίο το γέννησε. Υπάρχει, υπήρχε, υφίσταται, 

συνεχίζεται, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί γιατί τα πάντα εδώ στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση δυστυχώς που δε μου ταιριάζει, δεν το μπορώ ούτε εγώ, 

είναι κινούμενα. Περιμένεις λεφτά να σου έρθει ένα έργο, δεν σου έρχεται 

κλπ., αυτά έχουν απαντηθεί από παλιούς τοπικο-αυτοδιοικητικούς εδώ μέσα. 

Γιατί παράδειγμα, θέλετε να σας πω παραδείγματα; 12 εκατ. προϋπολογισμός 

σε Κοινότητα ή Δήμος, τελειωτικά ρεαλιστικά 3 εκατ. να γίνει. Ποσοστό 

υλοποίησης 20%. Τα 84 εκατ. που ήτανε προϋπολογισθέντα το 2010 δεν ήταν 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 6η 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

  87 

τυχαίο. Οταν μια Κοινότητα με 1 εκατ. ευρώ, 1,5 έσοδα - έξοδα πέφτει 9 εκατ. 

έξω, κάπου .. το έβαλε σαν εργαλείο εδώ μέσα. Περίμενε να τις έρθει κάποιο 

έργο και δεν τις ήρθε.  

 Ποιο το πρόβλημα το μεγάλο; Βλέπετε το .. Γι' αυτό τα 57 εκατ. σε μας 

θα υλοποιηθούνε τα 28, τα 30. Δεν είναι κάτι παράξενο στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αυτό. Δεν το εφεύρα εγώ. Ολοι αυτοί οι δείκτες, έτσι; είναι 

ανεβασμένοι στον προϋπολογισμό. Είναι ένα εργαλείο, όπως έλεγε ο φίλος μου 

ο Μέξης να δουλεψουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζει. Μακάρι να προσπαθούσαμε, μακάρι να μας δίνανε τα 

εχέγγυα η λειτουργία του ελληνικού κράτους ό,τι λέει να το κάνει, να το 

υλοποιεί, ώστε να έχουμε μια ειλικρινή αντιμετώπιση   αμοιβαία ο ένας με τον 

άλλον να μπορούμε να τοποθετηθούμε με ακρίβεια στους προϋπολογισμούς. Ε, 

δε γίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Και θα κάνουμε πολλές 

αναθεωρήσεις που λέγατε, όσο προσπαθήσουμε να κατεβασουν αυτούς τους 

δείκτες που είπατε όλοι, τότε θα είμαστε, θα κάνουμε περισσότερες 

αναθεωρήσεις γιατί θα πέσουμε έξω. Επομένως βάζουμε τα εργαλεία να 

δουλέψει ο Δήμος. Δεν ανταποκρίνεται ο προϋπολογισμός ότι θα τα πάρουμε 

αυτά τα, που έχουμε 15 εκατ. ξέρω εγώ, θα τα πάρουμε φέτος. Αλλά άμα μας 

έρθουνε να έχουμε τον προϋπολογισμό να μπορεί να λειτουργήσουμε.  

 Τέλος πάντων, αυτό το γνωρίζετε. Περιττό να σας διαβάσω τώρα η 

συνέχεια, είμαστε μια συνέχεια Τοπικής Αυτοδιοίκησης τι γινότανε στους 

Δήμους και τις Κοινότητες τους παλιούς. Το ίδιο και πολύ αυξημένο το μέγεθος 

του προβλήματος που μου αναφέρατε εμένα. Οσον αφορά για την Οικονομική 

Επιτροπή, τι να σας πω. Η Οικονομική Επιτροπή εγώ αισθάνομαι ότι πάω και το 

έχω αποδείξει, σε μια παρέα και συζητάμε. Πέρα από τα θέματα επί 1 χρόνο 

τώρα και 2 μήνες, συζητάμε επί παντός επιστητού, επί ερωτημάτων εκτός 
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ημερησίας και οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω αρνηθεί, ακούστε, ούτε απ' έξω σε 

άνθρωπο να παρέμβει, να μιλήσει, Σύμβουλο, ποτέ, ποτέ στην Οικονομική 

Επιτροπή. Και μια μέρα, παιδιά, είπα έχω ραντεβού στην Αθήνα, θα πρέπει να 

βιαστώ και έκανα και λάθος και υπήρχε και ένα θέμα και το κάνατε θέμα 

Δημοτικού Συμβουλίου. Ποτέ δεν έχω αρνηθεί σε κάνεναν να μιλάει όσο θέλει 

και εκτός της Οικονομικής Επιτροπής των μελών. Ποτέ. Και εκτός θεμάτων. 

Ποια αδιαφάνεια μου λέτε τώρα; Ποια συζήτηση; Εχω κανένα πρόβλημα; Είπα 

στον Κιούση προχθές, πες μου κάτι γιατί θα φύγω και αυτό του το είπα 

τελευταία στιγμή, άμα θέλεις κάτι για τον προϋπολογισμό. Δεν υποτιμώ τον 

προϋπολογισμό. Πάντα το θεωρώ κορυφαίο θέμα. Μη μου βάζετε εμένα, με 

χρεώνετε για κάτι το οποίο δε φταίω. Αυτή είναι η θέση μου για την 

Οικονομική. Θα μαγνητοφωνηθεί όπως λέει ο φίλος μου ο Καλύβας και θα 

μπούμε σε μια τυπική διαδικασία μαγνητοφωνησης, οπότε τα πράγματα θα 

είναι πιο τυπικά. Χειρότερα θα είναι για μένα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβες. Οσον αφορά το άπλωμα που είχαμε μέχρι τώρα. 

Για τα ΠΟΕ. Για τα ΠΟΕ με ενημέρωση σήμερα ο κ.Χρήστου τη διαδικασία ότι 

ζητήσατε τα ΠΟΕ και σας είπε, ελάτε να τα δείτε. Το μεσημέρι .. Σας 

επαναλαμβάνω, ελάτε στο Δήμο να το συζητήσουμε να το εξαντλήσουμε το 

θέμα και ό,τι δικαιούστε θα το παίρνετε αμέσως.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εδώ. Εγώ στο λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θα μπούμε σε διάλογο. Σου λέω να το συζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Κύριε Λίτσα, εντάξει, 

κατεγράφη. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ΠΟΕ μπορεί να είναι σε αριθμούς, σε νουμερα, σε .. ονόματα 

να φεύγουν και να διασκορπούνται, είναι θέμα αρχής αν θα τα δώσει τα 

ονόματα όλα. Τιμολόγια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι η ώρα τώρα. Ενα θέμα διαφωνίας, το συζητάμε σου 

λέω, παρουσία νομικών. Οποτε θέλεις. Οχι, όχι σήμερα εδώ. Σήμερα ψηφίζεις 

αυτό. Αυτό το οποίο το έχεις πάρει. Αυτό ψηφίζεις σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Δεν οδηγεί .. Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο προϋπολογισμός είναι αυτός, τον πήρατε νωρίς, δώσαμε 2, 3 

μέρες παράταση για να μπορείτε να τον μελετήσετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κάναμε σε 5 μέρες τον προϋπολογισμό. Για να έχετε τα 

περιθωρια να δουλέψετε. Ητανε εντόλη μας και κοινή συναίνεση με τον 

Πρόεδρο. Οσον αφορά για την Οικονομική Επιτροπή πάλι σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό, η Οικονομική Επιτροπή αν διαβάσετε τον Κωδικα, συντάσσει 

τον προϋπολογισμό. Δεν κάθεται εκεί να κάνει αντιπολίτευση. Συμπολίτευση 

και μειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή δουλεύει για να φτιάξει αυτό για να 

το φέρει εδώ. Τυπικά .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, σεβαστείτε τη διαδικασία επιτέλους. Αφήστε τις 

εκρήξεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τυπικά με τον Κώδικα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τις εκρήξεις κ.Κιούση. Είστε πολύ προβλέψιμος τελικά. 

Συνεχίστε κ.Δήμαρχε, συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Κύριε Κιούση. Παρακαλώ κύριοι 

συνάδελφοι, δεν είναι πράγματα τώρα αυτά. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων. Δεν έχουμε κανεναν σκοπό να κρύψουμε όπως 

είπατε τίποτε. Τίποτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου απάντησα ότι θα τα πούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Μιλήσατε και τις δύο φορές και δε διακοπήκατε 

ούτε μισό δευτερόλεπτο. Χάρη δεν κάνω κανενός αλλά σεβαστείτε 

τουλάχιστον τη διαδικασία. Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Τελειώσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. Θα προχωρήσουμε σε ονομαστική 

ψηφοφορία. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ.Οικονόμου απεχωρησε ψηφίζοντας 

παρών, όπως και ο κ.Πάντος ναι στον προϋπολογισμό.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, Φοργιάρης ναι. Παπαγιάννης ναι. Γιαννάς ναι. Μακρής 

ναι. Κοντογιάννη ναι. Τσεκρεζής ναι. Δάβρης όχι. Λεμπούσης ναι. Λέκκας 

Ανδρέας ναι. Πέππας Παναγιώτης ναι. Νικολάου Χρήστου ναι. Ανυφαντής ναι. 

Βλάχος ναι. Ο κ.Πάντος ψήφισε πριν φύγει. Μίχα ναι. Λάμπρου ναι. Μπόρσης 

ναι. Σωτήρχος ναι. Τσάδαρης ναι. Μπατζάκας ναι. Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λόγω αδιαφάνειας, όχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι. Ρούσσης όχι. Βελτανιώτης όχι. Δέδες όχι. Καραγιάννης 

όχι. Ζαχαρίας όχι. Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μετά την επίσημη παραδοχή του Δημάρχου ότι τα νούμερα 

είναι εικονικά και ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός πλασματικός, δε νομίζω ότι 

μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο εκτός από όχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι. Αρμυριώτης όχι. Καλύβας όχι. Οικονόμου παρών. 

Βαρνάβα παρούσα. Λέκκας παρών. Τσάκωνας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι σχόλια κύριοι, όχι σχόλια. Με ένα ναι ή με ένα όχι. 

Τελειώνουμε, δεν κάνουμε τώρα σχόλια. Τοποθετήσεις γίνανε. Καθε φορά 

εκμεταλλευόμαστε την ψηφοφορία για τις εντυπωσεις.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κρίμα κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι, γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι. Κιούσης οχι. Χασιώτης όχι.  

 Ευχαριστώ. Να μετρήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Να γίνει η καταμέτρηση. Το αποτέλεσμα. Να μετρήσει..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Να μην αποχωρήσετε, πρέπει να υπογραφεί 

ο προϋπολογισμός. 18 ναι. Μετρήστε τα όχι. 13 όχι και 3 παρών.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το έτος 

2012.  

 Να ξαναδούμε τα ναι. Ανακοινώνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι 19 

ναι, 13 όχι και 3 παρών.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εκγρίνει. Παρακαλούνται οι κύριοι 

συνάδελφοι να προσέλθουν όσοι δεν έχουν προσέλθει να υπογράψουν τον 

προϋπολογισμό.  

 Λύεται η αποψινή συνεδρίαση. 

 

 --------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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