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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Φοργιάρης Βασίλειος 

    Παπαγιάννης Γεώργιος 

    Γιαννάς Ιωάννης 

    Μακρής Αθανάσιος 

    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

    Τσεκρεζής Χρήστος 

    Δάβρης Γεώργιος 

    Λεμπούσης Ευάγγελος 

    Λέκκας Ανδρέας 

    Πέππας Παναγιώτης 

    Νικολάου Χρήστος 

    Βλάχος Δημήτριος 

    Βασιλάκος Παναγιώτης 

    Πάντος Ευάγγελος 

    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 
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    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Ηλιάσκος Ευάγγελος 

    Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

    Γιαμαρέλος Γεώργιος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Μαργέτα Ελένη 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Εγκριση μελέτης και τρόπου 

εκτέλεσης του έργου: 

"Αντικατάσταση παροχών 

ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". 

2 ΕΗΔ. Εγκριση ένταξης ως υποέργου 

στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: 

"Αντικατάσταση παροχών 

ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". 

3. Τροποποίηση προγράμματος 

εκτελεστέων έργων έτους 2012. 

4. Εγκριση ανάθεσης της οριστικής 

αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: 

"Προστασία - ανάδειξη υγροβιότοπου 

στη θέση Αλυκές Ωρωπού και 

δημιουργία πρότυπου οικολογικού 

πάρκου", σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Ν.3316/2005. 

5. Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου: "Ανάδειξη - Πρόσβαση 

παραλίας Αγκώνας - Αγίων Αποστόλων, 

δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι 

αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου 

Δ.Κ. Καλάμου". 

6. Εγκριση υποβολής πρότασης στην 

ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για ένταξη στο ΕΠ Αττικής 

του έργου: "Ανάδειξη - Πρόσβαση 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

54 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

56 

 

57 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

59 
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Εγκρίνεται κατά 
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Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 
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πλειοψηφία 
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παραλίας Αγκώνας - Αγίων Αποστόλων, 

δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι 

αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου 

Δ.Κ. Καλάμου". 

7. Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου: "Αντικαταστάσεις παροχών 

ύδρευσης οικισμού και παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

8. Εγκριση ένταξης ως υποέργου στο 

ΠΕΠ Αττικής του έργου: 

"Αντικαστάσεις παροχών ύδρευσης 

οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου 

Ωρωπού". 

9. Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης 

του έργου:" Διαρρυθμίσεις - 

συντηρήσεις χώρων δημοτικού κτιρίου 

Ωρωπού". 

10. Εγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

"Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου". 

11. Εγκριση μελετης του έργου: "Δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων οικισμού 

Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού". 

12. Εγκριση υποβολής πρότασης για 

ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: 

"Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

οικισμού Καπανδριτίου Δημου 

Ωρωπού". 

13. Εγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ 

στη θεση Λιμνιώνας - Ρίζα - Κατσούνι 
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στη Δ.Κ. Καλάμου Δήμου Ωρωπού. 

14. Εγκριση των όρων για τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα "ΔΗ ΜΗΤΗΡ" και 

ορισμός επιτροπής. 

15. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Ωρωπού". 

16. Αποδοχή και κατανομή ποσού 

33.137,11 ευρώ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, για τις λειτουργικές 

δαπάνες των Σχολείων, έτους 2012. 

17. Εγκριση των τελικών προτάσεων του 

Δήμου επί του Σχεδίου Νόμου 

"Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών - Αττικής 

2012". 
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εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Αρχίζει η αποψινή συνεδρίαση 

και παρακαλώ τη Γραμματέα μας την κα Βαρνάβα Ελένη να προβεί στην 

ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων. Κυρία Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ηλιάσκος Ευάγγελος απών. 

Φοργιάρης παρών. Παπαγιάννης παρών. Γιαννάς παρών. Μακρής παρών. 

Κοντογιάννη παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης παρών. Λεμπούσης απών. 

Λέκκας παρών. Πέππας παρών. Νικολάου παρών. Ανυφαντής απών. Βλάχος 

παρών. Γιαμαρέλος απών. Βασιλάκος παρών. Πάντος απών. Μίχα παρούσα. 

Λάμπρου παρών. Μπόρσης απών. Σωτήρχος παρών. Τσάδαρης παρών. 

Μπατζάκας παρών. Οικονόμου Γρηγόριος παρών. Λίτσας παρών. Ρούσσης 
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παρών. Βελτανιώτης παρών. Δέδες παρών. Καραγιάννης παρών. Ζαχαρίας 

απών. Γιασημάκης παρών. Αρμυριώτης παρών. Καλύβας παρών. Οικονόμου 

παρών. Βαρνάβα παρούσα. Λέκκας παρών. Τσάκωνας απών. Κιούσης παρών.  

Μαργέτα απούσα. Χασιώτης παρών. Στεργίου παρούσα.  

 Από τους Τοπικούς Προέδρους κλήθηκαν και παρεβρίσκονται ο 

κ.Κιούσης, Τοπικός Πρόεδρος Καλάμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πάντος από τον Αυλώνα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Πάντος. Η κα Οικονόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονόμου από το Καπανδρίτι.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καπανδριτίου. Μήπως ηπάρχει κάποιος άλλος που δεν τον έχω 

δει;  

 Λοιπόν, προς το παρόν αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κα Βαρνάβα. Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι 

που θέλουν να προβούν σε ανακοινώσεις να το δηλώσουν στο Προεδρείο. 

Σημειώνετε κα Βαρνάβα, ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, η κα 

Στεργίου, ο κ.Κιούσης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες. Αλλος συνάδελφος; Οχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρεβρίσκεται ακόμα ο κ.Ζαφείρης, Τοπικός Πρόεδρος των 

Νέων Παλατίων. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που έμαθα ότι 

συνέβη σήμερα και πραγματικά, εντάξει, νομίζω ότι μερικές φορές ότι η 

αποστολή μας στην Τοπική Αυτοδιοικηση έχει να κάνει όχι μόνο με τους 

τύπους, αλλά και με την ουσία ορισμένων πραγμάτων. Εμαθα σήμερα ότι μια 

ενέργεια που γινότανε από την αρχή της λειτουργίας του Δήμου και είχε 

συνεργαστεί ένας Σύλλογος της περιοχής των πολυτέκνων με την Τοπική 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

  11 

Αυτοδιοίκηση και μάλιστα δεν είναι κακό να αναφέρεις ονόματα, είχα μάθει ότι 

είχε συνεργαστεί ο κ.Τόλιας πάρα πολύ σωστά και κατά την άποψη την 

προσωπική τη δική μου και όμορφα και εποικοδομητικά, δημιουργώντας ένα 

τέτοιο πλαίσιο ώστε κάτι που περισσεύει από κάποιον και ίσως να λείπει σε 

κάποιον άλλο να μην πηγαίνει χαμένο, νομίζω ότι ήτανε μια ωραία προσπάθεια. 

Και ξαφνικά έμαθα ότι αυτή η προσπάθεια κάτι δεν πάει καλά, κάτι 

μπερδεύτηκε, κάτι χάθηκε, ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα θέμα, αντί να τρώνε 

κάποιοι ένα πιάτο φαγητό ζεστό, το τρώνε κρύο και αναρωτιέμαι αν η πολιτική, 

σε εισαγωγικά, κάνει τόσο κακό μέσα στην ανθρωπιά έχει χάσει το νόημα της η 

ύπαρξη μας σ' αυτόν εδώ το χώρο.  

 Επίσης θέλω να αναφερθώ σε κάποιους ότι νομίζουν ότι είναι οι 

κατακτητές, ότι έχουνε, ότι είναι οι κατακτητές αυτού του Δήμου και 

συμπεριφέρονται ας πούμε ότι εγώ διοικώ, θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα ακριβώς. Υπάρχουν όργανα, υπάρχουν διαδικασίες, υπαρχει μια 

φιλοσοφία και μια κουλτούρα στην Τοπική Αυτοδιοικηση που θα ήτανε όμορφο 

κάποιοι να το καταλάβουν. Οπως επίσης το να παραχωρείς με υπογραφή έναν 

χωρο σε κάποιους δεν μπορεί να τους το παίρνεις με το έτσι θέλω την άλλη 

μέρα το πρωί γιατί κάτι έτσι σου κάπνισε ή δεν σου κάνει αυτός που έχει το 

χώρο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

ανθρώπων της είναι να λειτουργούνε μέσα στην κοινωνία των πολιτών. Σε μια 

κοινωνία πολιτών που και οι ίδιοι είναι μέλη της και έχουν έρθει εδώ για να 

προσφέρουν. Θα παρακαλέσω λοιπόν αν κάποιος αντιλαμβανεται ότι ο 

οποιοσδήποτε δεν είναι της δικής του ομάδας τον ενοχλεί, να μην εκδικείται 

μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Είναι κακό και δεν είναι ωραίο παράδειγμα. Θα 

παρακαλέσω λοιπόν κ.Δήμαρχε να επιστρέψετε πίσω την αίθουσα στους 

πολυτέκνους, αν ο μόνος λόγος που την πήρατε είναι ότι ο Πρόεδρος τους 

αποτελεί μέλος μιας παράταξης που δεν ήτανε στη δική σας. Γιατί ξαναλέω 

πάλι, ωραίες .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ολοκληρώσω. Ωραίες κινήσεις που πραγματικά γίνονται 

αυθόρμητα και γίνονται από σας, εσείς διοικείτε το Δήμο, ε, δεν είναι δυνατόν 

η εξουσία να μας συνεπαίρνει τόσο πολύ ώστε να τα διαλύουμε όλα, να τα 

ισοπεδώνουμε μέσα στη λογικη ότι εγώ διοικώ, εγώ έχω νικήσει στο Δήμο και 

κάνω κουμάντο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Θα αναφερθώ σε 4 θέματα σήμερα. Θα είμαι 

εξαιρετικά σύντομος όμως, οπότε δε θα σας ενοχλήσω, μη με κοιτάτε λοξά 

κ.Δήμαρχε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα αφορά την παραλιακή οδό στην παραλία 

Μαρκοπούλου. Οπως θα γνωρίζετε, όπως σας έχουνε ενημερώσει και άλλοι έχει 

υποστεί καθίζηση. Γνωρίζω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, ότι 

είναι επαρχιακή οδό, ήθελα όμως να γνωρίζω τι ενέργειες έχετε κάνει για να 

αποκατασταθεί η βλάβη και θα πρέπει μέχρι να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες 

εκεί να βάλετε κάποιους κώνους ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. 

Εχουν τοποθετήσει σιδερόβεργες, μπετόβεργες οι οποίες είναι ακόμα πιο 

επικίνδυνες. Δεν υπαρχει κώνος εκεί, μπετόβεργες υπάρχουν, οι οποίες είναι 

πολύ πιο επικίνδυνες και θέλω να σας επιστήσω την προσοχή να μην 

ξεκινήσουν, να μην ξεκινήσει η αποκατάσταση του οδοστρώματος το καλοκαίρι 

και έχουμε πάλι προβλήματα. Το δεύτερο θέμα αφορά την αστυνομία και την 

αστυνόμευση γενικότερα. Εχω κάνει ξανά παρέμβαση δύο φορές το 2011, 

πληροφορούμαι ότι και τώρα υπάρχει ανάλογο πρόβλημα. Δεν υπαρχουν 

περιπολικά για αστυνόμευση. Γνωρίζω ότι έχουν έρθει και σας έχουν 

επισκεφθεί κ.Δήμαρχε και σας έχουν ενημερώσει γι' αυτό το θέμα. Θα ήθελα 

την άποψη σας και σ' αυτό.  
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 Το τρίτο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσετε λύση άμεσα, δεν είναι 

κάτι το οποίο μπορεί να περιμένει στο θέμα της αστυνομίας. Μια λύση άμεσα 

γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περιμένει. Μπορεί κάτι να χρειαστεί και 

σήμερα. Μακάρι όχι. Το τρίτο αφορά τις προθέσεις σας για το αν θα 

συμμετέχετε στο λεγόμενο κίνημα της πατάτας ή όχι. Είναι σημαντικό και 

αυτό. Και το τέταρτο και τελευταίο αφορά το φίλο μου τον Πρόεδρο σχετικά 

με τις εισηγήσεις τις οποίες δεν έχουμε πάρει ακόμα αν και τις ζητάγαμε, μέχρι 

σήμερα το πρωί. Αφορούν 2 θεματα και μια εισήγηση η οποία μας ήρθε για το 

Ρυθμιστικό απ' ότι μου είπε, μου ενημέρωσε τώρα η Γραμματέας, έστειλε το 

μεσημέρι την εισήγηση αυτή.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι και εγώ θέλω να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο 

κ.Γιασημακης σχετικά με τις εισηγήσεις. Ηδη είναι πολύ στενά τα χρονικά 

πλαίσια τα οποία παίρνουμε τις εισηγήσεις, 24 ώρες πριν από την έναρξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου και όμως, ακόμα και σ' αυτό το στενό πλαίσιο δεν 

προμηθευτήκαμε έγκαιρα τις εισηγήσεις για το θέμα 5 και 6. Εγώ θα ζητήσω 

από το Προεδρείο και βάσει του κανονισμού που έχει ψηφίσει, που έχουν 

ψηφίσει όλοι, αυτά τα 2 θέματα να μην κουβεντιαστούνε σήμερα. Δεν ήρθανε 

.. Εχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό γιατί σε λίγο άμα προχωρήσουμε σ' αυτή 

την κατάσταση θα παίρνουμε τα θέματα μπαίνοντας στην αίθουσα. 

Νομιμοποιούμε μια κατάσταση η οποία αυτήν τη στιγμή είναι όχι μόνο εκτός 

κανονισμού, έτσι; Θα κουβεντιάσουμε πράγματα χωρίς να τα γνωρίζουμε και 
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ζητάω από το Προεδρείο να μην κουβεντιαστούνε, να μην προχωρήσουμε σ' 

αυτό. Και ένα δεύτερο ζήτημα, μάθαμε πρόσφατα ότι η εταιρεία στέλνει 

εξώδικα, η εταιρεία για τα διόδια, η Νέα Οδός, στέλνει εξώδικα και 

ειδοποιητήρια σε κατοίκους που δεν πληρώνουν τα διόδια για να πληρώσουνε 

πρόστιμα και ούτω καθεξής. Αυτο που έχω να πω είναι ότι η ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θα είναι δίπλα σ' αυτό τον κόσμο, θα στηρίξει αυτό τον κόσμο, .. 

τα συμφέροντα αν θέλετε και της εταιρείας αλλά και της πολιτικής η οποία 

εφαρμόζεται σήμερα στο Δήμο μας, έτσι;  

 Και αν κοιτάξουμε και την ιστορία 1 χρόνο πριν, 1 χρόνο πριν, θα δούμε 

ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ευαγγελίζονταν αγωνιστικές αποφάσεις για ενάντια σ' 

αυτήν την κατασταση είναι αυτοί που σήμερα τελικά όχι μόνο δεν κάνανε 

τίποτα, αλλά και τελικά βάλανε και πλάτη για να προχωρήσουν όλοι αυτοί, να 

προχωρήσει όλη αυτή η ασυδωσία.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στα σύντομα ένα θέμα που το βλέπετε 

όλοι σας παιρνώντας μέσα στα Νέα Παλάτια. Τα Νέα Παλάτια έχουν γίνει 

απροσπέλαστα. Περα από τα έργα υπάρχουνε, όλοι οι δρόμοι έχουν 

καταστραφεί από τεράστιες λακούβες και λόγω του καιρού και όλα αυτά. Είναι 

σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει κίνδυνος πραγματικός για ατυχήματα και νομίζω 

ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση έτσι. Ενα το 

θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα που θέλω να βάλω έχει σχέση με το θέμα των 

διοδίων όπως μέσα στη βδομάδα το συζητήσαμε. Το θέμα είναι το εξής: ότι 

πράγματι τον τελευταίο καιρό σε αντίθεση με την απόφαση, μάλλον οι 

συμβάσεις παραχώρησης που έχουν οι εταιρείες αυτές από το κράτος, 
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προβλέπουν ότι θα χρειάζεται για να πάρουν στοιχεία για το ποιοι περνάνε από 

τα διόδια για οποιαδήποτε πληροφορία να παίρνουν άδεια από την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή λοιπόν την άδεια δεν την έχουν. 

Ετσι λοιπον τόσο καιρό δεν μπορούσαν να ζητήσουν στοιχεία από καμία αρχή 

για τα άτομα που περνάνε και δεν πληρώνουν. Τελευταία λοιπόν, η Τροχαία 

δίνει στοιχεία και γι' αυτό έρχονται τα σημειώματα. Τα σημειώματα είναι 

προειδοποιητικά. Δεν είναι διώξεις.  Αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε στην 

πορεία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εμείς σαν κίνημα ζητήσαμε και από το 

Δήμαρχο και απο τους αρχηγούς των παρατάξεων να ξανακάνουμε ένα μάζεμα, 

μαζευτήκαμε ήδη την Κυριακή μαζί με την Ομοσπονδία των Συλλόγων Ωρωπού 

και όλες οι παρατάξεις, εκτός από τον κ.Χασιώτη που δεν ήρθε, και διάφοροι 

και από την επιτροπή τέλος πάντων, τη Συντονιστική Επιτροπή των Διοδίων, 

για να συντονίσουμε από εδώ και πέρα τον αγώνα μας. Εμείς δε θα 

σταματήσουμε, το έχουμε αποφασίσει ότι δε σταματάμε τον αγώνα να φύγουν 

τα διόδια από την περιοχή μας κατ' αρχήν και να παλεύουμε για να 

καταργηθούν τελείως τα διόδια. Οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις γίνονται και 

θα γίνονται στη συνέχεια και πιο αυξημένες και έτσι στα πλαίσια αυτών των 

ενεργειών που έχουμε βάλει σταν πρώτη φάση, θα μας πει ίσως και ο 

Δήμαρχος, αύριο θα συναντηθούμε με τον Δ/ντη της Τροχαίας Αττικής όπου 

θα πάμε ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των παρατάξεων για να κάνουμε μια 

παράσταση διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι παράνομα η αστυνομία δίνει 

στοιχεία στην εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία, που δεν έχει κανενα, που δεν έχει 

καμία δουλεία να μπαίνει στα προσωπικά δεδομενα του αρχείου της 

αστυνομίας και νομίζουμε ότι πρέπει επιθετικά πέρα από τις κινητοποιήσεις και 

την αγωνιστική στάση που έχουμε να το παλέψουμε και νομικά και με κάθε 

τρόπο που μας είναι πρόσφορος για να πετύχουμε τον σκοπό μας.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να συνεχίσω και εγώ στο ίδιο 

θέμα που αφορά το κίνημα των διοδίων. Απο μια ενημέρωση που είχα, είναι σε 

ένα κομβικό σημείο το θέμα αυτό και επειδή είναι ένας αγώνας ο οποίος 

ξεκίνησε πρωτοπορειακά από το Δημο μας, δε θα πρέπει να πάει χαμένος. Γι' 

αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρει πρωτοβουλίες ο Δήμος με τις 

Συντονιστικές, ώστε από εδώ και πέρα να κάνουμε συγκεκριμένες και 

προγραμματισμένες κινήσεις ώστε να υπάρξει ένα ουσιαστικό οφελος για το 

Δήμο μας. Το δεύτερο θέμα ήθελα να αναφερθώ στο βίντεο που 

παρακολούθησα της Οικονομικής Επιτροπής και ήθελα να ευχαριστήσω τον 

κ.Οικονομάκο για τους χαρακτηρισμούς που μου απένειμε. Οχι μόνο σε μένανε 

και σε άλλα πρόσωπα και κύρια στους δημότες Καπανδριτίου για το πως 

ψηφίζουνε. Αυτό, σε όσους ασχολούνται με τα κοινά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σε όσους ασχολουνται με τα κοινά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το έργο, το έργο του καθενός και η πορεία του .. Το έργο 

του καθενός και η πορεία του καθενός είναι γνωστή και η ιστορία γράφεται 

μετά από κάποια χρόνια. Εσείς όμως κ.Οικονομάκο δεν καταλάβατε ακόμα ότι 

ήδη κάνουμε γενέθλια του ενός τρίτου της θητείας σας. Εχουμε 14 μήνες 

Δημοτικό Συμβούλιο και είσαστε Δήμαρχος και νομίζετε ακόμα ότι είσαστε 

αντιπολίτευση. Είστε σ' αυτό, καμιά φορά σας κάνει κακό γιατί καμιά φορά 

έρχεται και καθεται εκεί απέναντι ο κ.Γαβριηλ και νομίζετε ότι αυτός ήρθε και 

μπήκε μέσα ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν κ.Γαβριήλ μήπως πρέπει, μήπως πρέπει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το διάλογο τώρα με τον κ.Βελτανιώτη, επί της ουσίας.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. να αποφεύγετε να ερχόσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

γιατί δημιουργείτε την αίσθηση στο Δήμαρχο ότι είναι ακόμα αντιπολίτευση και 

διοικείτε εσείς, ο κ. Σύρμας, η κα Κελίδου και οι άλλοι πρώην Δήμαρχοι και 

Κοινοτάρχες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε έχετε το λόγο. Κύριε Πέππα, να διευκολύνουμε και 

λίγο τη διαδιακασία. Κύριε Πέππα, κ.Πέππα και κ.Βελτανιώτη. Κύριε Πέππα 

ακούτε; Κύριε Πέππα, με φέρνετε σε δύσκολη θέση.  

 Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. Κύριε Δέδε, συνεχίστε. Κύριε Ζαφείρη, ας μη 

σχολιάζουμε τώρα. Ας μη σχολιάζουμε, σας παρακαλώ.  

ΔΕΔΕΣ: Το ξέρω ότι σας ενοχλούνε οι ανακοινωσεις μου αλλά τι να κανουμε; 

Αυτές είναι, δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ενοχλούν κανέναν κ.Δέδε, κάντε την ανακοίνωση σας και 

μην προσπαθουμε τώρα να βρούμε προφάσεις για να δημιουργούνται θέματα. 

ΔΕΔΕΣ: Είσαστε υποχρεωμένοι να τις ακούτε. Λοιπον, την 22α Δεκεμβρίου 

λάβαμε μια απόφαση σ' αυτήν εδώ την αίθουσα η οποια αφορά την περιοχη με 

τα κληροτεμάχια σε σχετική αίτηση που είχε κάνει η κα Τυροβόλη. Παρατηρώ 

από μια σειρά εγγράφων τα οποία τα έχω στα χέρια μου ότι δημιουργείτε μια 

εσκεμμένη καθυστέρηση από την πλευρά του Δήμου στο να δοθεί λύση σε ένα 

πρόβλημα κατά τη γνώμη τη δική μου πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει. Η 

εικόνα και η κατάσταση εκεί είναι ξεκάθαρη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 

κωλυσιεργείτε. Εχετε κάνει ένα ερώτημα στην Υπηρεσία στην Πολεοδομία, η 

Πολεοδομία σας έχει απαντήσει από τις 14.2. και ακόμα και σήμερα οι 

Υπηρεσίες σας λένε ότι δε γνωριζουν τίποτα. Πως γίνεται αυτό; Είναι 
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σαφέστατο το που είναι ο δρόμος όταν υπάρχουν κλήροι. Γιατί έχουμε βάλει 

όλους αυτούς εκεί τους ιδιοκτήτες, τους κληρούχους σε μια τέτοια δοκιμασία; 

Νομίζω ότι δε θέλετε να το λύσετε το πρόβλημα και αν δε θέλετε να το λύσετε 

το πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο να το πείτε και όχι να ταλαιπωρείτε τους πολίτες, 

διότι υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν υπηρεσιες και σας διαψεύδουν και δεν 

είναι σωστό οι πολίτες να ταλαιπωρούνται καθ' αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι στη 

διάθεση σας να σας δωσω οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, όσον .. Α συγνώμη, ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο 

Συμβούλιο γιατί υπήρξε μια ένταση μεταξύ εμένα και κάποιων Δημοτικών 

Συμβούλων της συμπολίτευσης. Να πω ότι τιμώ και τους 41 Συμβούλους, αλλά 

δε θα πάψω να λέω τη γνώμη μου. Εγώ σηκώθηκα από τον καναπέ μου, από 

την προτροπή του φίλου μου του Αντιδήμαρχου, του Ηλιάσκου, για να πω τη 

γνώμη μου και θα τη λέω και δε θα με σταματήσει κανένας. Ετσι και τώρα θα 

σας καταγγείλω, όπως κατήγγειλα και στην Οικονομική Επιτροπή κατά τη 

γνώμη μου ένα φωτογραφικό διαγωνισμό. Το 5ο θέμα της Οικονομικής 

Επιτροπής χθες, έλεγε "Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού, Καθαρισμός και 

αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ωρωπού". Κύριοι συνάδελφοι, ο διαγωνισμός 

είναι φωτογραφικός και θα σας πω τι εννοώ φωτογραφικός. Φωτογραφικός 

σημαίνει ότι θέλουμε το σαρωθρο να είναι 2 μέτρα και μας πειράζει το 2,40. 

Φωτογραφικό σημαίνει ότι το θέλουμε μηχανικό και όχι αυτό, φωτογραφικό 

σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει να είναι ιδιοκτησία και δε μας ενδιαφέρει αν .. 

αυτό. Και θα σας εξηγήσω και το εξής γιατί σας το έταξα κ.Δήμαρχε στην 

Οικονομική Επιτροπή.  
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 Υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα, το 118/2007, το άρθρο 3, παρ. 4 που 

λέει, ότι οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί ακυρώνονται. Δεν είδαμε την οικονομική 

προσφορά που πιστεύω, που πιστεύω ήταν αρκετά φθηνότερη του άλλου. Αν 

θέλετε πραγματικά να πάρετε το Δήμο από το πορτοκαλί και να τον πάτε στο 

πράσινο, μειώστε το κόστος και αφού είναι να το δώσετε σε ιδιώτη και δε 

θέλετε να πάρετε ανθρώπους που φωνάζει ο Μιχάλης και η Ιωάννα, 

υπαλλήλους, γιατί δεν μπορείτε, κοιτάξτε να πάρετε το πιο οικονομικό. Γιατί η 

εταιρεία που πετάξατε έξω είναι αυτή που καθαρίζει την εθνική οδό. Η εθνική 

οδός στον ιδιώτη δηλαδή, είναι μια εταιρεία που αποδέχεται τον ιδιώτη.  

 Κύριοι συνάδελφοι, το καταδικάζω και αν συνεχιστεί αυτό θα πρέπει να 

πάρουμε άλλα μέτρα. Το καταψήφισα στην Οικονομική Επιτροπή, το είπα, το 

δηλώνω και εδώ δημόσια: ο διαγωνισμός πλήρως φωτογραφικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιουση.  

 Κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά τις παρατηρήσεις και του κ.Γιασημάκη 

και του κ.Χασιώτη με την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στις εισηγήσεις, 

αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη, υπήρξε μια αρυθμία και διαβεβαιώνω ότι δεν 

πρόκειται να ξανασυμβεί.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Λίτσα, δεν περίμενα ποτέ να 

φέρετε τέτοιο θέμα. Εκπροσωπήσατε κάποια στιγμή μεγάλο ποσοστό. Δεν 

περίμενα ποτέ να φέρετε τέτοιο θέμα. Εκπροσωπήσατε κάποια στιγμή μεγάλο 

αριθμό συμπολιτών μας εκλογικά και εκπροσωπείτε εδώ μέσα. Είστε η μείζονα 

μειοψηφία. Τα κτίρια του Δήμου είναι η περιουσία του Δήμου και υπεύθυνη 

είναι η Δημοτική Αρχή. Δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος. Η κοινωφελής 

επιχείρηση με 15 άτομα και το Νομικό Πρόσωπο με 15 άτομα συνεργάζονται 

αρμονικά και έχουν ξεκινήσει ένα συσσίτιο αγάπης. Μεταξύ σ' αυτούς που 
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προσφέρουνε, προσφέρουνε και στους πολύτεκνους με τη βοήθεια του 

Προέδρου και κάθε βοήθεια είναι δεκτή. Ζητώ επανειλημμένα από τον 

Πρόεδρο, από τον Πρόεδρο των πολυτέκνων και τον ευχαριστώ συνέχεια, 

ανεξάρτητα συνδυασμού, προς Θεού, κατ' αρχάς σας διαβεβαιώ ότι δεν 

εκφράζεται και με τα καλύτερα λόγια για σας, δεν θεωρώ ότι είναι στον ένα 

συνδυασμό ή στον άλλον ποτέ ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Ναι, δεν το είπα εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τις βαρύγδουπες δηλώσεις κ.Λίτσα. Να λυπάστε, θα 

έλεγα και εγώ ο καθένας .. να λυπάται για τον εαυτό του, όχι για τον άλλον. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το παίρνω πίσω το προσωπικό. Το παίρνω πίσω το προσωπικό. 

Κανένα πρόβλημα. Ασχοληθείτε με την ουσία του τόπου και τα προβλήματα 

του. Αυτή η κοινωφελής επιχείρηση με κόπο προσφέρει μια τεράστια βοήθεια 

σε ανθρώπους οι οποίοι έχουνε πραγματικά ανάγκη και ενώ είναι κάθε μέρα 

εκεί, έχει κανονίσει το φορτηγό, έχει κανονίσει τη διαδικασία, υπαρχει 

αλληλογραφία με το στρατόπεδο, υπάρχει αλληλογραφία με το Νομικό 

Πρόσωπο συνεργασία, ό,τι περισσεύει πάει εκεί, υπάρχει μια ολόκληρη 

διαδικασία του Δήμου κινητοποιημένη και ενεργοποιημένη προς την ευχάριστη 

αυτή κατεύθυνση και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Βέβαια με σεμνότητα 

εδώ από την 1η Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει αυτό. Δεν έχουμε πει ποτέ τίποτε 

για να μην .. Δε θέλουμε να δείξουμε ας πούμε υπερφίαλοι, ότι προσφέρουμε 

και κάνουμε. Δεν το έχουμε πει ποτέ και φέρνετε θέμα τώρα, ο άνθρωπος 

αυτός εδω που έκανε ποινικό αδίκημα. Πήγε σε περιουσία του Δήμου, σε κτίριο 

του Δήμου, άλλαξε τις κλειδαριές σήμερα να μην μπορεί να μπει το βράδι να 

προσφέρουν το φαγητό. Ο .. Πρόεδρος των πολυτέκνων. Με εντολή δική μου 

να χειρίζονται τα θέματα οι Κ.Ε.Δ.Ο. και το Νομικό Πρόσωπο.  
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 Το πρόβλημα είναι ποιος θα προσφέρει; Μήπως αυτός ο κύριος ήθελε να 

καπελώσει ολόκληρο το Δήμο για να πάει εκεί να προφέρει; Δεν προσφέρουμε 

μόνο στους πολύτεκνους εκεί. Προσφέρουμε ακόμη και στους αλλοδαπούς, 

ακόμη και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να φάνε. Οποιος πάει εκεί θα 

παρει φαγητό και προλάβει και το πάρει. Δεν είναι ένας Σύλλογος Πολυτέκνων 

που προσφέρει. Είναι ο Δήμος μας που προσφέρει σε όλο το Δήμο, ανεξάρτητα 

Συλλόγων. Ερχονται παιδιά τα οποία .. Πήγα και συγκινήθηκα μια φορά. Είδα 

ανθρώπους που δεν το πίστευα που πάνε με το κατσαρόλι να πάρουνε φαγητό, 

χωρίς να είναι πολύτεκνοι ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτός να πάει να παραβιάσει 

την περιουσία του Δήμου, να αλλάξει κλειδαριά; Εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Του 

λέω, έχεις κανει ποινικό αδίκημα, πρέπει να δώσεις τα κλειδιά και πήγε σε 2 

ώρες τα παρέδωσε. Κατάλαβε το λάθος του και πήγε και τα παρέδωσε. Και 

φέρνετε θέμα Δημοτικού Συμβουλίου; Να ανεχθούμε ποινικές ευθύνες, 

παραβιάσεις δημοτικών χώρων; Από οποιονδήποτε πολίτη; Το φέρνετε θέμα 

αυτό; Τι να κάναμε δηλαδή; Τι θα κάνατε εσείς; Αν ερχόταν τη μια ο ένας και 

άλλαζε τις κλειδαριές του Δήμου και έλεγε ο Δήμος είναι δικός μου; Το ίδιο. 

Περιουσία του Δήμου είναι το κτίριο αυτό. Ο Δήμος το έχει σε χρήση. Μα είναι 

θέματα αυτά τώρα; Ο κόσμος καίγεται, η Ελλάδα χάνεται, τα μεγάλα τα 

προβλήματα που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδι στα Υπουργεία να 

κάτσει λίγο, που θα κάτσουμε λίγο σαν Δήμος, να ξεπεράσουμε προβλήματα 

και ασχολούμαστε με το κλειδί του καθενός, που θα πάει να ανοίξει να 

παραβιάσει; Αντί να το ξεπεράσουμε και να τον βάλετε στην τάξη εσείς, αν 

έχετε κάποιον επηρεασμό σ' αυτόν να μην μιλάει καθόλου και να κάτσει σεμνά 

να προσφέρει. Τον παρακαλώ κάθε μέρα να είναι εκεί για να κατευθύνει το 

φαγητό που θα πηγαίνει γιατί ξέρει περισσότερα πράγματα. Και πάει και αλλάζει 

κλειδιαριές; Τι να το κάνει; Τσιφλίκι το Δήμο; 

 Ο Γιασημάκης. Η καθίζηση, η καθίζηση. Εχουμε βάλει διάφορους κώνους 

και τους κλέψανε, δυο φορές. Θα τους καρφώσουμε. Η Αστυνομία και σήμερα 
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μίλησα και δυστυχως με επιβεβαιώσανε οι άνθρωποι ότι έχει 120% και 100% 

και πάνω αύξηση της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας στην περιοχή 

μας. Είναι σε πίεση δική μου. Αφού τους έχουνε πάρει 12 άτομα, αύριο θα 

πάμε στο αρχηγείο της Αστυνομίας, έχουμε ραντεβού για τα διόδια. Στον 

αρχηγό, στον αρχηγό.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, για τα περιπολικά μιλάω, ότι έχουνε πρόβλημα τα 

περιπολικά και πρέπει να φτιαχτούν και για την καθίζηση θέλω να ξέρω αν 

έχουνε γίνει ενέργειες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα περιπολικά δηλώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πριν 

κάποιους μήνες κάλεσα όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και ήρθανε στο γραφείο 

μου και καθίσαμε και μιλήσαμε. Τι θέλεις εσύ. Τι θέλεις εσύ. Τι θέλεις εσύ. Και 

μαλιστα έξω έξω το είχα πει στην Οικονομική Επιτροπή ..          

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα διόδια είμαστε πάντα παρών. Κυρία Στεργίου αύριο θα 

πάμε παρέα στον, είπαμε, δεσμευτήκαμε δύο ραντεβού αυτή την εβδομάδα, 

Νέα Οδό και Αρχήγο Αστυνομίας. Πολύ καλά κάνατε και το κλείσατε. Σας 

ευχαριστώ για τη βοήθεια τη μεγάλη που μπαίνετε μπροστά και κλείνετε τα 

ραντεβού και όλα αυτά γιατί δεν προλαβαίνει, δεν τα προλαβαίνουμε όλα τα 

θέματα να τα κάνουμε όπως θα θέλαμε. Για την φίλη μου την Τυροβόλη από 

μένα τουλάχιστον και το δημοτικό μου συνδυασμό δεν έχω ακούσει ποτέ 

κανέναν να θέλει καμία καθυστέρηση. Είμαστε οι μόνοι που κάναμε τη χάραξη 

για πρώτη φορά μετά από χρόνια κ.Δέδε, μετά από χρόνια εμείς κάναμε τη 

χάραξη και μετά από χρόνια κάναμε και την πρώτη διαδικασία. Είμαστε οι 

πρώτοι που έχουμε κάνει κάτι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, θα προχωρήσουμε, έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε στο 

θέμα αυτό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά, η πρόταση μου από 

την αρχή και την αντιπολίτευση ακόμη που ήμουνα είχα πει, διάνοιξη δρόμου 

μεγάλου. .. 6, 8 μέτρα δρόμος να πάρουν αξία τα οικόπεδα σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Τυροβόλη, εντάξει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το κίνημα με τις πατάτες ο κ.Φοργιάρης βρίσκεται ήδη σε 

επαφή με ανθρώπους για να ξεκινήσει και εδώ μια βοήθεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, έχει ζητήσει ο κ.Καρίνος να δώσει μια απάντηση σε 

κάποια ανακοίνωση. Του κ.Κιούση νομίζω.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Κατ' αρχάς να ζητήσω συγνώμη για κάποιες καθυστερήσεις σε 

εισηγήσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να ζητήσω συγνώμη για κάποιες καθυστερήσεις σε εισηγήσεις. 

Αυτή την εβδομαδα πέσανε πάρα πολλά θέματα, είναι και τα τεύχη των 

Βιολογικών που πρέπει να ετοιμαστούν οπωσδήποτε να δημοπρατηθούν, είναι 

και άρρωστη η κα Κουντουριώτη η οποία είναι με βρογχοπνευμονία στο 

κρεβάτι και γι' αυτό παρουσιάστηκε το θέμα. Καποια πράγματα θα τελειώσουν 

σήμερα το μεσημέρι. Πάντως θα εξηγήσω γι' αυτές τις μελέτες όταν έρθει η 

ώρα τους γιατί είναι αρκετά απλές θα έλεγα. Οσον αφορά τη φωτογραφική 

διάταξη ίσως δεν υπήρξα σαφής και στην Οικονομική. Αυτό που λέει ο Νόμος 

φωτογραφική διάταξη εννοεί ότι όταν πηγαίνω σε μια δημοπρασία με 

αποκλείεις και δεν μπορώ να συμμετάσχω, διότι μου βάζεις τέτοιους όρους 

μέσα, ούτως ώστε να μην μπορώ να συμμετάσχω. Στη συγκεκριμένη 

δημοπρασία ήρθαν και πήραν τεύχη 12 ενδιαφερόμενοι. Εάν ένας απ' αυτούς 

πίστευε ότι υπάρχει φωτογραφική διάταξη και επομένως αποκλειόταν, όφειλε 
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να υποβάλλει ένσταση επί της διακήρυξης. Από την ώρα που τέτοιο χαρτί δεν 

έγινε ποτέ, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν τέτοια ζητήματα και το εξήγησα, είναι 

καθαρό θέμα .. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το θέμα 

το πλάτους και του μηχανικού κλπ., είναι καθαρό λάθος του συμμετέχοντος 

στο διαγωνισμό που δεν το πρόσεξε.  

 Φωτογραφική δεν είναι, διότι αν υπήρχαν φωτογραφικές θα είχε 

προσβάλλει τη διακήρυξη κάποιος. 12 εταιρείες πήραν τεύχη. Δεχθήκαμε να 

έχουν μισθωμένα οχήματα και να μην είναι δικά τους. Ο ίδιος ο συγκεκριμένος 

έστειλε χαρτί εάν θα αποκλειστεί επειδή δεν έχει έδρα στο Νομο. Του είπαμε 

προφορικά ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά το συγκεκριμένο 

θα τίναζε τον διαγωνισμό στον αέρα εάν το παραβλέπαμε. Αυτό. Δεν έχω να 

πω κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε διάλογο τώρα κ.Κιούση.  

 Κύριοι συνάδελφοι, στην αίθουσα έχουν προσέλθει ο κ.Λεμπούσης, ο 

κ.Ζαχαρίας και ο κ.Μπόρσης και ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος του 

Μαρκοπούλου, ο κ.Παπαντωνίου.  

 Παρακαλώ κ.Κιούση, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Δεν 

προβλέπεται, το ξέρετε. 
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ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Αντικατάσταση 

παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν 2 θέματα προ ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι, 

παρεμφερή με αυτά που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη και αφορούν του 

Πολυδένδρι. Το 1ο θέμα αφορά την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του 

έργου "Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου".  

 Κύριε Καρίνο εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον του θέματος.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Συνίσταται ότι τηλεφωνικώς ενημερώθηκα χθες από την 

Περιφέρεια ότι ό,τι συνέβη και για την παραλία Μαρκόπουλου - Ωρωπού μπορεί 

να γίνει και για την εργολαβία του Πολυδενδρίου. Συγκεκριμένα, ενώ όταν 

εντάχθηκαν τα έργα αυτά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην πάμε επί της ουσίας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για το 

κατεπείγον κύριοι συνάδελφοι;  

(παρεμβασεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ανέφερε την ημερομηνία. Εντάξει. Ναι, ωραία. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η προσπάθεια που γίνεται είναι επειδή όταν εντάχθηκαν τα έργα 

ύδρευσης του Δήμου, οι παροχές δεν ήταν επιλέξιμες και επομένως θα έπρεπε 

να τις πληρώσει ο ίδιος ο Δήμος, κατόπιν προτροπής της Περιφέρειας επειδή τα 

έργα έχουν και κάποια έκπτωση και κάποια υπόλοιπα, μας είπανε να στείλουμε 

μελέτες αντικατάστασης παροχών ύδρευσης προκειμένου να ενταχθούν σαν 

υποέργα στο ήδη εντεταγμένο ύδρευσης, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο 

Δήμος με κόστος συνδέσεων και να καλυφθούν από το ΕΣΠΑ. Αυτό το είχαμε 
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διασφαλίσει για το Μαρκόπουλο αλλά για το θέμα του Πολυδενδρίου χθες 

μίλησα εγώ με την Περιφέρεια και μου είπανε να προχωρήσουμε να στείλουμε 

υποβολή προτάσεως να ενταχθούνε οι αντικαταστάσεις παροχών για να 

ενταχθούν σαν υποέργο στα ήδη εντεταγμένα έργα και για να κερδίσουν έστω 

και 15 μέρες, γιατί τώρα .. Γι' αυτό και το έφερα προ ημερησίας. Τη φτιάξαμε 

μέχρι το μεσημέρι και έφερα τη μελέτη για να την .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά το προ ημερησίας, το κατεπείγον, υπάρχει κάποια 

αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Οχι. Λοιπον, υπαρχουν κάποιες ερωτήσεις όμως 

από τους συναδέλφους. 

 

 ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση ένταξης ως υποέργου στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: 

"Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι και το 2ο θέμα. Το διαβάζω. Είναι "Εγκριση ένταξης ως 

υποέργο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής του έργου 

Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου".  

 Κύριοι συνάδελφοι. Ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, η μελέτη έγινε με ανάθεση ή με διαγωνισμό;  

Εγινε με μελέτη ή με κανονισμό και πόσο κόστισε; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Από την Υπηρεσία, από σας εννοείτε. Ωραία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: λέμε αντικατάσταση των παροχών 

ύδρευσης, που σημαίνει ότι θα είναι από το δίκτυο μέχρι το σπίτι ή θα είναι .. ; 

Μέχρι το ρολόι. Δε θα χρειαστεί να αλλάξουν το ρολόγια ή οτιδήποτε; 

Προσέχτε γιατί το λέω, γιατί αν υπαρχει κάτι που θα πρέπει να χρεώσετε στον 

κόσμο, στους .. και το χρεώσετε και με 23% γιατί 23% έχουνε γίνει οι παροχές 

ύδρευσης, εκτός από το νερό, το λέω να το ακούει ο κόσμος, ότι οποιαδήποτε 

σύνδεση, επισκευή, παροχή πάει με .. έχει συν 23% ΦΠΑ, εκεί θα έχουμε 

πρόβλημα. Αν αυτό λοιπόν το έργο πάει μέχρι το ρολόι και δεν επιβαρυνθούν 

οι καταναλωτες, συμφωνούμε. Δεν υπαρχει πρόβλημα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το συζητάμε ότι είναι έτσι. Αλλά θα επιβαρυνθούμε μόνο αν 

δεν καταφέρουμε ή αν γίνουνε δεκτές να τα πληρώσει το ΕΣΠΑ. Τελικά αυτά 

τα έργα ούτως ή άλλως πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί, εννοείται, να κανουμε 

εκατομμύρια έργα αντικατάσταση αγωγών και να μην υπάρχει παροχή. Για 

τους κατοικους το κάνουμε. Εάν δεν ενταχθούνε τότε θα αναγκαστούμε 

οπωσδήποτε να βρεθεί κονδύλι να το κάνουμε με ιδίους πόρους. Δεν το 

συζητάμε. Δεν μπορεί να αφήσουμε εκατομμύρια έργο στο δρόμο. Η παροχή 

θα γινει αλλά καλό είναι μήπως εντάξουμε, πάρουμε τα λεφτά από το ΕΣΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. (εκτός μικροφώνου) Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω όμως 

τώρα τον κ.Δ/ντη είναι, φυσικά σαν υποέργο θα ακολουθήσει την έκπτωση του 

όλου έργου αυτό το ..  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Υπάρχει και ένα πρόβλημα, έχω ενημερώσει και τον 

Αντιδήμαρχο της Υδρευσης σχετικά με τις παροχές της περιοχής Μικροχωρίου. 

Το έργο που έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει παραληφθεί ακόμα από το Δήμο .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, θα το συζητήσουμε μετά οσον αφορά το 

Καπανδρίτι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι. Εάν μπορεί να μπει μέσα σε κάποια απ' αυτά τα έργα. 

.......: Το επόμενο είναι αυτό Μίμη, το επόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, θα ήθελα να ρωτήσω, αντικατάσταση παροχών 

εννουμε τη συνδεσμολογία στον καινούργιο αγωγό που θα αντικαταστήσουμε; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μα, αφου υπαρχουνε ρε συ.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εάν ήτανε νέες παροχές δεν είναι επιλέξιμοι 100% για την 

Περφέρεια. Εάν είναι μια παροχή που δεν υπάρχει, δεν υπαρχει ρολόι, δεν είναι 

επιλέξιμη. Είναι μόνο σε περίπτωση που ρολόι υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι υπάρχει κάποι 

αντίρρηση; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 Το 1ο θέμα της ημερήσιας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη Πρόεδρε, ξέχασα να πω ένα ευχάριστο. Θέλω να πω 

πολλά συγχαρητήρια στο Γυμναστικό Σύλλογο Ωρωπού. Οι γυναίκες στο 

μπάσκετ για πρώτη φορά σε κατηγορία πήραν το πρωτάθλημα και ανέβηκαν 

κατηγορία προχθες την Κυριακή. Να είστε καλά και σε ανώτερα κύριε ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι η μέρα της γυναίκας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε λοιπον. 
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ΘΕΜΑ 3ο 

 

Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πρόκειται για εγγραφή αυτών των 2 έργων αντικατάστασης 

παροχών ύδρευσης. Στην εισήγηση ήταν το ένα. Η εγγραφή του έργου 

"Αντικαταστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκόπουλου 

Ωρωπού", προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, αλλά τώρα πρέπει να εγγραφεί και 

το άλλο που περάσαμε προ ημερησίας, δηλαδή το "Αντικαταστάσεις παροχών 

ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου", προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 

100.000 ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως στο τεχνικό πρόγραμμα κατά, έτσι και στη συνέχεια του 

τεχνικού προγράμματος και τις θέσεις μας, κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναφέραμε. Ομόφωνα.  

 Το 2ο θέμα της ημερησιας διάταξης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, με συγχωρείς. Ετσι όπως το είπε ο κ.Καρίνος.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εκφράσατε αντίρρηση προηγουμένως. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι ακούστε με λίγο Πρόεδρε όμως. Γιατί εδώ περα έρχεται θέμα 

προ ημερήσιας διάταξης και δεν υπάρχει και εισήγηση. Οπως εκφράστηκε ο 

κ.Καρίνος φάνηκε να εννοηθεί και έτσι το κατάλαβα εγώ και το αντιλήφθηκα 

ότι υπάρχει ένα νέο έργο το οποίο θέλει να προχωρήσει σήμερα. Αν είναι 

τροποποίηση και το προ ημερησίας διάταξης, είμαστε κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τροποποιηση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε πολύ. Δεν το κατάλαβα όμως. Δεν ειπωθηκε όπως 

έπρεπε να ειπωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, άρα και στα 2 προηγούμενα θέματα ..  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. διάταξης το Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστω πολύ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα καταγραφεί η αντίρρηση σας. 

    

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση ανάθεσης της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: 

"Προστασία - ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και 

δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου", σύμφωνα με το άρθρο 

10 του Ν.3316/2005. 

 

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

 Κύριε Καρίνο.  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Οπως θα ξέρετε και από προηγουμενες συνεδριάσεις αυτό είναι ένα 

έργο το οποιο έχει ξεκινήσει να γίνει με το σύστημα της μελετοκατασκευής, 

στην πορεία δεν έγινε δεκτό γιατί άλλαξε η πολιτική το έργο αυτό να πάει με 

το σύστημα της μελετοκατασκευής και επομένως ο Δήμος προκειμένου να το 

ωριμάσει, θα πρέπει να κάνει οριστικές μελέτες και μελετες εφαρμογής και 

τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να ετοιμάσει τους φακέλους να το 

υποβάλλει όταν ανοίξει μέτρο περιβαλλοντολογικό τέτοιου τύπου, για να έχει 

έτοιμες τις μελέτες. Ετσι λοιπον για το κομμάτι που αφορά την οριστική 

αρχιτεκτονική μελέτη του έργου, η οποια δεν υπήρχε διότι το έργο είχε 

ξεκινήσει να γίνει για μελετοκατασκευή και σύμφωνα με το άρθρο 10 του 3316 

υπάρχει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για μελέτες μέχρι 30.000 ευρώ με 

το ΦΠΑ, εάν αυτό θεωρείται ότι αποτελεί κατεπείγον και αφού γι' αυτό έχει 

γνωμοδοτήσει και το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.  

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων 

της Περιφέρειας γνωμοδότησε υπέρ της αναθεσης της οριστικής μελέτης του 

προαναφερόμενου έργου στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου του '11 με τις 

διαδικασίες αυτές που είπαμε πιο πάνω και επομένως η εισήγηση είναι να 

προχωρήσουμε σε ανάθεση σύνταξης οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του 

έργου "Προστασία ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλικές Ωρωπού και 

δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου" λόγω του επείγοντος βάσει της 

περίπτωσης 6 της παρ. 2 του άρθρου 10 του Νόμου 3316/5 όπως 

τροποποίηθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του 3481/6 δια μέσου της 

διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή θα κάνει η Οικονομική Επιτροπή μια 

προκήρυξη διαπραγμάτευσης, θα έρθουνε 3, 4 προσφορές από μελετητές με 

συνολικό προϋπολογισμό μέχρι 30.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, προκειμένου να 

προχωρήσει αυτή η μελέτη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καλωσορίσουμε στην αίθουσα τον κ.Κατσιγιάννη ο οποίος 

είναι και ο εισηγητής του τελευταίου θέματος της σημερινής ημερησίας 

διάταξης.  

 Υπαρχουν ερωτήσεις κύριοι συνάδελφοι; Ο κ.Οικονόμου.  

(παρεμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι; Γιατί είδα ότι σηκώσατε ..  

 Ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο μια ερώτηση. Σε τι συνίσταται το κατεπείγον;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι κατεπείγον.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι λέει, λόγω του επείγοντος της διαπραγμάτευσης, ρωτάω 

να καταλάβω γιατί είναι .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το κατεπείγον είναι ότι σε περίπτωση κανονικής προκήρυξης 

μελέτης αποκλείεται να τελειώσουμε σε 1 μήνα και σε 1,5 μήνα, όπως θα 

τελειώσουμε τώρα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Διότι τα μέτρα όλα του ΕΣΠΑ θα ανοίξουνε μέχρι το καλοκαίρι 

αυτά, μέχρι τέλος του καλοκαιριού. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εντάξει, διευκρινιστικό είναι ρε συ, να ρωτήσουμε να 

μάθουμε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν πρόκειται να ανοίξουν άλλα τέτοια μέτρα μετά το καλοκαίρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, συγνώμη. Δεν υπήρξε κάτι εσκεμμένο. Δεν σας 

είδα. Ωραία, εντάξει .. Προηγείται θεσμικά ο κ.Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω τον κ.Καρίνο αν για το συγκεκριμένο έργο έχουν 

ανατεθεί από το Δήμο και άλλες μελέτες και αν αυτό συντελεί σε κατάτμιση 
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μελετών. Δηλαδή αν για το ίδιο έργο έχουμε ξαναδώσει πάλι απευθείας 

ανάθεση πάλι και άλλες μελετες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχουμε δώσει μελέτες αλλά προπαρασκευαστικές. Δηλαδή έχουμε 

δώσει την προμελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για επικαιροποίηση και 

την τοπογράφηση, την ενημέρωση μάλλον του τοπογραφικού, γιατί 

τοπογραφικό υπήρχε, για να χωροθετηθούν οι καταπατήσεις για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αποβολή των καταπατητών. Μέχρι εκεί 

έχουμε κάνει ανάθεση μελετών.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί τότε κ.Καρίνο δεν επιλέχθηκε εξ αρχής να πάνε και οι 3 μελέτες 

μαζί να δημοπρατηθούν και να είναι πιο ξεκάθαρες οι διαδικασίες.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ, εμείς μάλλον, βρήκαμε στην Τεχνική Υπηρεσία μια υποβολή 

πριν 1 χρόνο για προέγκριση περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από μια μελέτη 

παλιότερη, η οποία έληγε αν θυμάμαι καλά, τον Σεπτέμβριο του '11. 

Προχωρήσαμε λοιπόν τότε σε ανάθεση, σε κάποια μελετήτρια έναντι 3 ή 4.000 

δρχ., να επικαιροποιήσει αυτή την .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πόσο; Ναι. Προκειμένου να στείλουμε ένα χαρτί τότε στην 

Υπηρεσία που ασχολείται με τα περιβαλλοντολογικά για να μην τελειώσει η 

προθεσμία της προέγκρισης περιβαλλοντολογικών. Δεν έχουμε αναθέσει άλλου 

τύπου μελέτες. Εχουμε αναθέσει την επικαιροποιηση των περιβαλλοντολογικών 

και την ενημέρωση του τοπογραφικού όπου έχουν σημειωθεί όλες οι 

ιδιοκτησίες που έχουνε μπει σαν καταπατήσεις μέσα. Αυτό λογικά θα έρθει και 
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σε επόμενο Συμβούλιο προκειμενου να προχωρήσει η αποβολή όλων αυτών. 

Δεν έχουν γίνει αναθέσεις δηλαδή άλλων μελετών .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα υπαρξουν άλλες αναθέσεις μελετών; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε σαν 

Υπηρεσία. Απλώς η οριστική αρχιτεκτονική επειδή είναι ξύλινες κατασκευές και 

είναι πολύ ειδικό αντικείμενο, αποκλείεται να μπορέσει να τα κάνει η Υπηρεσία. 

Αυτό το κομμάτι δηλαδή που πάει τώρα σαν διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε γιατί είναι πολύ ειδικό αρχιτεκτονικό, είναι 

με ξύλινες κατασκευές, συγκεκριμένων προδιαγραφών κλπ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση στο μέλλον για τα 

υπολοιπόμενα των μελετών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιασημάκης θελει να ρωτήσει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Καρίνο, απ' όσο θυμάμαι και γνωρίζω υπαρχει μια 

μελέτη γι' αυτόν το χωρο από το 2004. Την έχετε βρει αυτή; Προμελετη. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πάνω σ' αυτήν πατάμε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Την χρησιμοποιούμε αυτήν και προχωρούμε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Και προχωρούμε σε επόμενα στάδια.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν, πάλι κάνω ξανά το ίδιο ερώτημα που έκανε ο 

κ.Αρμυριώτης γιατί δεν με διαφωτίσατε. Εάν παμε με άλλη διαδικασία και δεν 

πάμε με τη διαδικασία του επείγοντος, τι χρόνο χρειαζόμαστε για να κάνουμε 

αυτήν τη μελέτη και πότε ανοίγει το ΕΣΠΑ. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι αν συμπεριλαβουμε και τις άλλες μελετες και 

προκηρύξουμε, δε θα έχουμε τελειώσει μέσα στη χρονιά. Αν δε βρούμε 

τρόπους δηλαδή να κάνουμε την οριστική αρχιτεκτονική έτσι και να μπορέσει η 
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Υπηρεσία να κάνει τα υπόλοιπα, κάπως έτσι δηλαδή θα αντιμετωπιστεί το θέμα, 

δε θα τελειώσουν οι μελέτες. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή πιστεύετε ότι αν γι' αυτήν την αρχιτεκτονική μελέτη 

πάμε με τη διαδικασία των διαγωνισμών, δε θα προλάβουμε μέσα στη χρονιά.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό, εκεί συνίσταται το επείγον δηλαδή και πάμε με το 

άρθρο .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, για να τελειώσουμε γρήγορα. Ναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για να τελειώσουμε γρήγορα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν .. ; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το προβλέπει ο Νόμος αυτό. Απλώς το εξέτασε το επείγον, 

εξετάστηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Εργών, γι' αυτό και γνωμοδότησε 

θετικά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων. Ναι, 

ναι, έχουμε πάει στο Συμβουλιο Δημοσίων Εργων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δοθεί και η γνωμοδότηση. Δεν την έχετε με τις εισηγήσεις;  

 Ο κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το συγκεκριμένο έργο είναι για μας, για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αλλωστε αν 

έχετε προσέξει στην προεκλογική περίοδο αλλά και τώρα στις προτάσεις που 

κάναμε για το Ρυθμιστικό Σχέδιο σαν παράταξη, τον υγροβιότοπο του 

συγκεκριμένου χώρου τον θεωρούμε μείζον πολιτική και περιβαλλοντολογική 

επένδυση για την περιοχή για το Δήμο αλλά και για την περιοχή ειδικότερα. Υπ' 

αυτήν λοιπόν την έννοια σαφέστατα είμαστε υπέρ του να υποστηρίξουμε να 
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πάει γρήγορα και να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Επειδή όμως εδώ έχουμε 

πάλι ανάθεση κ.Δήμαρχε και επειδή θεωρούμε ότι υπήρχε ο χρόνος, υπήρχε 

χρόνος και υπάρχει χρόνος να γίνει διαγωνισμός και επειδή τέλος πάντων 

πρέπει να σταματήσει λίγο η φάμπρικα των αναθέσεων, όχι μόνο εδώ στο 

Δήμο αλλά γενικότερα, εμείς δε θα ψηφίσουμε το θέμα 2. Θα ψηφίσουμε 

παρών γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσει το θέμα αλλά όχι μ' 

αυτόν τον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου.  

 Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μου ζητήσατε να τοποθετηθείτε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Λοιπόν, για τον ίδιο ακριβώς λόγο ότι έγιναν και αναθέσεις και 

πολύ φοβάμαι ότι θα γίνουν και άλλες για το ίδιο αντικείμενο και είναι 

κατάτμηση του συνόλου των μελετών, γι' αυτόν το λόγο και εμείς ψηφίζουμε 

παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για τον ίδιο ακριβώς λόγο και εμείς επειδή πρόκειται για νάθεση, 

εμείς καταψηφίζουμε την ανάθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να πω το εξής και θέλω ως ένα βαθμό να συμφωνήσω 

με τον κ.Οικονόμου, ότι εδώ πρόκειται για ένα έργο που θέλουμε να σφραγίσει 

έτσι την περιοχή μας, να είναι κάτι που θα αναδείξει. Το να αναθέσουμε, 

είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι πια τόσο φωστήρας αυτός ο μελετητής που 

θα αναθέσουμε την μελέτη και είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι η καλύτερη 
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μελετη; Η άποψη μου λοιπόν είναι ότι ένας διαγωνισμός θα έφερνε καλύτερες 

προτάσεις ίσως για μια αρχιτεκτονική μελέτη, που θα έβαζε σφραγίδα στην 

περιοχή μας. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός και πρέπει να γίνει 

διαγωνισμός για να αναδειχθεί μελετητικό γραφείο που θα προσφερει την 

καλύτερη μελέτη, που θα κάνει την καλύτερη αρχιτεκτονική μελέτη την οποία 

θα τη φέρει και στο Συμβούλιο, πρέπει να τη φέρετε και στο Συμβούλιο να τη 

συζητήσουμε, όπως κάνατε με το Βιολογικό, θα πρέπει να υπάρξει 

αρχιτεκτονική μελέτη που θα συζητηθεί, να υπάρχουν προτάσεις δηλαδή 

αρχιτεκτονικής μελέτης που θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 

αποφασίσει και πόσο μάλλον να γίνει ανάθεση.  

 Αρα λοιπον δε συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ ότι το έργο πρέπει να γίνει 

και να προχωρήσει, αλλά να γίνει διαγωνισμός, να υπάρξουνε, να υπάρξει 

ενδιαφέρον και από μεγάλες εταιρείες που θα .. όσο περισσότεροι συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό τόσο καλύτεροι θα είναι, έτσι, φανταζόμαστε η μελέτη. Και δεν 

είναι θέμα το αν είναι 30.000 ή αν είναι 20.000 ή αν είναι 10.000, είναι, εγώ 

στέκομαι επί της ουσίας και όχι επί του οικονομικού. Αρα λοιπον θεωρώ ότι 

πρέπει να γίνει μελέτη μετά από διαγωνισμό και φυσικά δεν το ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι βέβαιον .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να παρέμβει ο κ.Δήμαρχος. Δικαιούται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι βέβαιον ότι πράγματι το έργο αυτό είναι μεγάλο και πολύ 

χρήσιμο για τον τόπο μας. Συμφωνούμε όλοι και είναι ευχάριστο αυτό. Το 

μεγαλύτερο έργο που παίζεται όμως στο Δήμο Ωρωπού αυτήν τη στιγμή είναι 

ποιος θα πάρει από το ΕΣΠΑ μέχρι το '13, να ωριμάσει φακέλους και να πάρει 

τα χρήματα γι' αυτά τα μεγάλα έργα. Το μεγαλύτερο έργο που παίζεται είναι 
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αυτό. Ο Δήμος Ωρωπού έχει πρώτης προτεραιότητας αφήνοντας και θέματα 

καθημερινότητος και όλα αυτά που βλέπετε, οι ελλείψεις, οφείλονται γιατί δεν 

μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη χρηματοδότηση 

έργων του ΕΣΠΑ. Είναι θέμα ανταγωνιστικό και παίζει ρόλο ακριβώς και ο 

μήνας και η μέρα που θα κατατεθεί ο φάκελος και η ωριμότητα του φακέλου. 

Δεν είναι ευχάριστο, δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια μέχρι το '13 να 

συμπληρωθεί το ΕΣΠΑ και να έχουμε χρονικά περιθώρια όσα θέλουμε για όπως 

θέλουμε. Οσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσες μεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες της χρηματοτοδότησης. Ποτέ βέβαια να μην είναι σίγουρη από 

τώρα εξασφαλισμένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα συμφωνήσω και εγώ ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι 

σημαντικό για τον τόπο μας, ότι είναι αναγκαίο. Θα θυμίσω ότι η προμελέτη 

αυτή ξεκίνησε στη θητεία που ήμουνα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 

θα σταθώ και σ' αυτό που είπατε κ.Δήμαρχε ότι παίζουν ρόλο οι ημερομηνίες 

για να προλάβουμε κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω την 

ημερομηνία που γράφει η γνωμοδότηση. Είναι 10.11.11. Εάν λοιπον είχαμε 

τότε ξεκινήσει αυτήν τη διαδικασία, θα μπορούσαμε να πάμε με τη διαδικασία 

του διαγωνισμού και να έχουμε πάει ακόμα πιο γρήγορα απ' ότι θα πάμε εάν 

πάμε τώρα με το επείγον. 10.11.11. Μπορούσαμε δηλαδή μέσα στο Νοεμβριο 

ή στο Δεκέμβριο να εχουμε πάει σε διαγωνισμό και ήδη να έχουμε πάει σε 

μελέτη. Ως εκ τούτου  έχουμε χάσει 4 μήνες και θέλουμε να πάμε με το 

επείγον. Θα συμφωνήσουμε με το έργο αλλά όχι με τη διαδικασία. Θα 

ψηφίσουμε παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπον κύριοι συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας 

και η παράταξη του. Το κρίνετε αναγκαίο τώρα; Πάμε στη ψηφοφορία. Ορίστε 

κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να αναφέρω στον κ.Δήμαρχο που μας είπε ακριβώς, τι ακριβώς 

συμβαίνει και στον κ.Καρίνο, ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία ένταξης των 

συγκεκριμένων θέματων υπάρχει και άλλο ένα έργο που διεκδικούσε τότε να 

μπει για χρηματοδότηση και το συγκεκριμένο έργο ήτανε από μια περιοχή 

χαρακτηρισμένη ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που είναι αντίστοιχη περιοχή, το 

οποίο έχει και μελέτη και είναι της Μαλακάσας. Υπάρχει φάκελος στη 

Μαλακάσα, το ξέρετε. Αυτό όμως δε βλέπω να γίνεται κάτι να προχωράει να 

ενταχθεί. Εμεινε πίσω αυτό.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Το έχετε δώσει. Οχι δε λέγεται Terra Vibe, το έργο έχει μια 

διαδικασία από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ναι. Εχει, είναι σε εκείνο το χωρο, μάλιστα. Στη 

συγκεκριμενη υποενότητα έργων; Μάλιστα. Είναι έτοιμος ο φάκελος ο 

συγκεκριμένος; Κάνουμε ακριβώς τις ενέργειες; Εχει απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Μάλιστα. 

 Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το ξέρετε. Εχουμε ψηφίσει παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Επειδή μας ζητήσανε από τη ΜΟΔ να στείλουμε ποια έργα στο 

Δήμο έχουνε κάποια ωριμότητα ούτως ώστε να υπάρχουν πιθανότητες να 

ενταχθούν, έχουμε στείλει μια λίστα με 20, 21 έργα, μέσα στην οποία είναι και 

αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η λίστα, όποιος θέλει να .. την έχουμε δηλαδή. Στο 

δελτίο που είχαμε πει για τις 50.000, τεχνική υπορστήριξη στη ΜΟΔ, που ο 

Δήμος θα παρει 50.000 προκειμένου για παροχές συμβουλευτικές, προκειμένου 

να ωριμάσει έργα. Μέσα στη λίστα αυτή είναι και αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δάβρης θέλει να προσθέσει κάτι. 

ΔΑΒΡΗΣ: Μελετη και δημοπρασία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζεται παρών δηλαδή όπως το σύνολο της αντιπολίτευσης ή 

όχι;  

ΔΑΒΡΗΣ: Ναι, ψηφίζω να γίνει μελέτη και δημοπρασία. Οχι απευθείας 

ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών λοιπον και ο κ.Δάβρης. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σημαίνει. Δε νομίζω .. Αρα όχι.  

ΔΑΒΡΗΣ: Εγώ κ.Νικολάου είπα να γίνει μελέτη και δημοπρασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Αρα επί της ψηφοφορίας τοποθετείστε πως; Ναι, όχι ή 

παρών; Οχι. Οχι λοιπον ο κ.Δάβρης.            

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, το ίδιο και εμείς. Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί. Οχι ο κ.Χασιώτης.  

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Ανάδειξη - 

Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας - Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού 

πρασίνου, χώροι αναψυχής - Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτή είναι μια μελέτη την οποία τη βρήκαμε στην Τεχνική 

Υπηρεσία. Εχει προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ συν το ΦΠΑ. Δεν έχω φέρει 

όλα τα τεύχη μαζί γιατί είναι 6, 7 κουτιά. Δηλαδή υπάρχουνε πλήρεις μελέτες, 

ακόμα και κηποτεχνικής  και ΗΜ και αρχιτεκτονικά και τα πάντα. Εμείς 

καλούμαστε σήμερα να την εγκρίνουμε, έχει γίνει επικαιροποιηση του 

προϋπολογισμού των διακηρύξεων κλπ. από την Τεχνική Υπηρεσία, 

προκειμένου να γίνει τροποποίηση του ΦΠΑ μόνο από 19% σε 23%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Διαβάζοντας εδώ την εισήγηση σας κ.Καρίνο βλεπω ότι εγκρίνεται το 

δεύτερο τμήμα του έργου. Δηλαδή όσον αφορά το Λαογραφικό Μουσείο μόνο 

και το υπόλοιπο όσον αφορά την ανάπλαση που λέτε εκει περα για την παραλία 

Αγκώνα, θα πάει σύμφωνα με τον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφωνου) 

ΔΕΔΕΣ: Εχει γίνει κάποιο λάθος εδώ στο Νόμο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε 

ακριβώς τι .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το έργο .. δύο κομμάτια.  

ΔΕΔΕΣ: Ναι.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Από τα 5.000.000, τα 4.300 που αφορούν την παραλία είναι έργο 

με αναλυτικό τιμολόγιο και εκεί που υπάρχουν οι πλήρεις μελέτες κλπ. και το 

κομμάτι του Λαογραφικού έχει προμελέτη και απόφαση γνωμοδότηση του 

ΥΠΕΧΩΔΕ για να δημοπρατηθεί με το σύστημα της μελετοκατασκευής. 

ΔΕΔΕΣ: Αρα σήμερα εδώ.. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Χωρίζεται σε δύο κομμάτια το έργο.  
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ΔΕΔΕΣ: Εμείς δηλαδή σήμερα τι ψηφίζουμε ακριβώς εδώ περα; Τι 

αποφασίζουμε; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγκρίνουμε τη μελέτη σαν μελέτη και το αναλυτικό, την ανοιχτή 

διαδικασία για τα 4.300 και για τα υπόλοιπα 700, το σύστημα της 

μελετοκατασκευής όπως έχει γνωμοδοτήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

ΔΕΔΕΣ: Ναι αλλά όλα αυτά που λέμε εδώ απόψε .. Συγνώμη κ.Καρίνο. Ενα 

λεπτό συνάδελφοι, συγνώμη. Ολα αυτά που μας λέτε εδώ καλώς και 

κατανοητά και δεκτά, αλλά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις εισηγήσεις. Με 

συγχωρείτε, συνάδελφε με συγχωρείτε. Και εγώ σαν μηχανικός δυσκολεύτηκα 

να καταλάβω δηλαδή όλα αυτά που γράφετε εδώ πέρα και βλέπω ότι .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να το δω λίγο; 

ΔΕΔΕΣ: Θα πρότεινα λοιπόν να το ξαναδούμε το θέμα.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 198/09 

μελέτη, που την έχει συντάξει και θεωρήσει η ΤΙΔΚ Ανατολικής Αττικής και τα 

επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης και να καθορίσουμε τον τρόπο 

εκτέλεσης, σύμφωνα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μα αφού τα λέει η εισήγηση μέσα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, είναι δύο θέματα. Το ένα είναι η υποβολή 

πρότασης για τη χρηματοδότηση και το δεύτερο μιλάτε για την έγκριση της 

μελέτης. Να καταλάβουμε τι ψηφίζουμε τελικά. Το πρώτο θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που ψηφίζουμε τώρα είναι έγκριση μελέτης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. λέτε, έγκριση υποβολής πρότασης. Σ' αυτό ωραία. Μα στη 

συνέχεια, στη συνέχεια μας λέτε, έγκριση της μέλετης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα λοιπον .. Μαζί τα συζητάμε τώρα τα θέματα αυτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι.    

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγκριση της μελετης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το πρώτο θέμα είναι έγκριση υποβολής πρότασης.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι, το επόμενο είναι αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι.. Το 4ο θέμα είναι αυτό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δηλαδή με συγχωρείτε, προγείται η μελέτη και μετά η πρόταση; 

Και με αρίθμηση να το δείτε, αλλιώς μας τα έχετε δώσει. Δηλαδή, με 

συγχωρείτε, πρώτα υποβάλλουμε την πρόταση να χρηματοδοτηθούμε και μετά 

εγκρίνουμε τη μελέτη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα δεν υπάρχει μελέτη, τι θα χρηματοδοτήσει; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου μισό λεπτό. Εχει ζητήσει ο κ.Γιασημάκης το 

λόγο. Αμέσως μετά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κ.Καρίνο. Στο 2ο θέμα που 

συζητήσαμε σχετικά με το πάρκο στις Αλυκές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται ο κ.Γιασημάκης.  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Δ/ντα, στο προηγούμενο θέμα το οποίο συζητήσαμε για 

τις Αλυκές αναφέρεται ότι πλέον δε γίνεται μελετοκατασκευή. Δεν μπορεί να 

γίνει μ' αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

44 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι. Βλέπω όμως ότι εδώ σ' αυτό το θέμα λέτε ότι θα πάμε με 

το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να το κάνω πιο σαφές. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να το κάνετε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οταν είχε γίνει η προμελέτη των Αλυκών, πήγαινε ένα έργο 

5.000.000 ευρώ συν το ΦΠΑ να γίνει όλο σαν μελετοκατασκευή. Ηρθαν οι 

Υπηρεσίες .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Τώρα θα το καταλάβετε. Απλώς αυτό δεν το είχαμε σήμερα για 

θέμα. Ερχεται το ΥΠΕΧΩΔΕ και λέει, εγώ από το έργο των Αλυκών σαν ειδικό 

έργο για να μπορέσεις να το πας με μελετοκατασκευή αναγνωρίζω μόνο το 

κομμάτι της διατήρησης της αλατότητας στον υγροβιότοπο. Ετσι λοιπόν σου 

λέει, ότι από τα 5.000.000 του υγροβιότοπου γύρω στα 500.000 που είναι ένα 

ειδικό θέμα, μπορείς να το βγάλεις μελετοκατασκευή και τα υπόλοιπα 

συμβατικά. Αυτός είναι και ο λόγος που για να φτιάξουμε πλέον τα τεύχη για 

τα συμβατικά, λέμε ότι χρειαζόμαστε οριστικές μελέτες. Αυτό όμως το άλλο το 

έργο έχει περάσει τμηματικά από το ΥΠΕΧΩΔΕ και από τα 5.000.000 έχει 

αναγνωριστεί σαν ειδικό έργο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

μελετοκατασκευή μόνο το κομμάτι του Λαογραφικού, το οποίο είναι γύρω στις 

700.000. Το υπόλοιπο έχει ..  

ΔΕΔΕΣ: Αυτό ρώτησα προηγουμένως. Αυτό λέω, αυτό ρώτησα προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Συνεχίστε κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτό δεν ξέρω αν το έχει διατυπωμένο. Αυτό λέει και η εισηγήση. 

Γράφει για την απόφαση 6.2.09 του ΥΠΕΧΩΔΕ, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η 

μελετοκατασκευή μόνο για το κομμάτι του Λαογραφικού. Για όλα τα υπόλοιπα 

υπάρχουν μελετες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης με τα οποια θα 
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δημοπρατηθεί. Εάν τυχόν το έργο ενταχθεί, είναι προφανές ότι θα ξανάρθει 

στο Συμβούλιο για εγκρίσεις, για δημοπρατήσεις και όλα αυτά. Απλώς αυτήν τη 

στιγμή είναι τυπικό ότι ο φορέας, η ενδιάμεση διαχειριστική θέλει τη σύμφωνη 

γνώμη του Συμβουλίου στις μελέτες, δηλαδή εάν κάπου σας ξενίζει και το θέμα 

του τρόπου κατασκευής, θα μπορούσε να εξαιρεθεί  και από την απόφαση. Δεν 

είναι κάτι που θα χρειαστεί αύριο, θα μπορούσε να ειναι .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα γίνεται διαχωρισμός εδώ και μιλάμε ότι το Λαογραφικό 

Μουσείο πάει με μελετη-κατασκευή και το άλλο πάει με διαγωνισμό. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι ένα θέμα που είναι απαραίτητο αυτήν τη στιγμή, τα 

τεύχη δημοπράτησης. Αν τυχόν ενταχθεί, εντάξει, θα δημοπρατηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου. Εχουμε πρόβλημα εκεί κάτω με το μικρόφωνο, 

πρέπει να το δούμε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κοιτάχτε κ.Δήμαρχε. Αυτό είναι όντως μια υπόθεση, απ' ότι 

καταλαβαίνω που έχει ξεκινήσει από το 2009 ως πρόταση και ως συζήτηση γι' 

αυτό το έργο. Προηγείται της δικιάς σας φιλοσοφίας και αρχής. Εμείς 

θεωρούμε ότι αυτό το έργο είναι μια κλασική προσέγγιση φιλοσοφίας των 

χωριών της περασμένης 20ετίας της περιοχής να φτιαχτούν κάποια πράγματα. 

Δηλαδή, τα μπαλώματα που θα εξυπηρετούνε μια κατάσταση η οποία δεν έχει 

προοπτική και δεν έχει όραμα και μέλλον. Η δικιά μας πρόταση, όπως τη 

γνωρίζετε πολύ καλά, και εκεί που εστιαζόμασταν ως παράταξη και ως 

φιλοσοφία, ήταν ότι δεν υπαρχει καμία πιθανότητα αναπτυξης του βόρειου 

οδικού άξονα, αν δεν υπάρξει αυτός, όλης της ευρύτερης περιοχής, τουριστικά 

με το θέμα της ιστορίας, με το θέμα των αρχαιολογικων χώρων της 

ενοποίησης. Είναι προτάσεις που θα τις πούμε και μετά στο Ρυθμιστικό Σχέδιο. 

Θεωρώ ότι αυτά εδώ τα θέματα είναι, προέρχονται, έρχονται από μια άλλη 

εποχή. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες βοηθάνε και είναι καλά για την Κοινότητα 

Καλάμου για μια αντίληψη αυτής της παροχημένης κατάστασης να φτιάξουμε 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

46 

το δρόμο, να κλείσουμε τη λακούβα. Είναι καλά αυτά τα πράγματα, εμείς δε θα 

πουμε όχι, δε θα πούμε όχι.  

 Το Λαογραφικό Μουσείο, παρόλο που είδα ένα πανό που λέει ότι 

θεωρείται πολυτέλεια, δεν είναι πολυτέλεια, το ότι λείπει ένας γιατρός, όπως 

διάβασα, είναι πολύ χρήσιμο θέμα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείς να 

φτιάξεις και το Λαογραφικό Μουσείο. Δεν είναι πολυτέλεια. Ομως η ιεράρχηση 

κ.Δήμαρχε, η ιεράρχηση των θεμάτων της καθημερινότητας, είναι ένα θέμα το 

οποίο εσείς το πιστώνεστε ή το χρεώνεστε και βέβαια το όραμα σας και ποιο 

είναι το σχεδιο σας για την περιοχή, πάλι εσείς το χρεώνεστε ή το πιστώνεστε 

και ένα τέτοιο σχεδιο θέλει βέβαια μια 5ετία, μια 10ετία, θέλει ένα χρόνο 

δηλαδή για να εκδηλωθεί και να φανερωθεί τι θέλετε να κάνετε επιτέλους στην 

περιοχή. Επειδή όντως όμως έχετε διανύσει το πρώτο τρίτο του χρόνου σας, 

το οποίο πρώτο τρίτο πάντα δείχνει και τα μηνύματα τουλάχιστον στο κομμάτι 

εδώ νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλή η πτήση την οποία επιλέγετε να κάνετε. 

Εμείς θα ψηφίσουμε παρών γιατί θεωρούμε ότι αυτού του είδους τα έργα δεν 

είναι ότι .. δεν είναι για μας, δεν είμαστε εναντίον με την έννοια ότι δεν πρέπει 

να γίνουνε, αλλά δεν απαντούνε σε ένα όραμα για την περιοχή συνολικά. Εμείς 

θα θέλαμε να δούμε τι δικιά σας προσέγγιση, το δικό σας σχεδιασμό αν κατ' 

αρχάς συμφωνείτε με το βόρειο οδικό άξονα, δηλαδή αν στην Αγκώνα δε 

σταματάει ο δρόμος ή σταματάει. Τι πιστεύετε; Πρέπει να σταματάει ο δρόμος 

στην Αγκώνα; Η Αγκώνα πρέπει να είναι η πύλη για να πάμε κάτω στο κομματι 

της .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

OIKONOMOΥ: Βαρνάβα και από εκεί να πάμε να πιάσουμε, να φτάσουμε στο 

Γραμματικό και Μαραθώνα. Δηλαδή, μια οικογένεια ξεκινώντας από τη Σκάλα 

από το Χαλκούτσι να κάνει την εκδρομή της και να φτάσει να πάει να δει τον 

Τύμβο του Μαραθώνα. Αυτό λέω σαν όραμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη να απαντήσω γιατί λεχθήκανε δύο 

πράγματα. Πρώτον για το όραμα μας και γενικότερα στον Κάλαμο τι γίνεται και 

το δεύτερο για το γιατρό, που είναι σημαντικά και τα δύο. Η ανάπλαση 

κ.Οικονόμου εκεί, αφού βρίσκαμε μια τεράστια μελέτη έτοιμη 5.000.000 ευρώ 

και πρόκειται να ανοίξει πρόγραμμα αναπλάσεων στο ΕΣΠΑ, νομίζω θα ήτανε 

αδίκημα να μην καταθέσουμε τη μελέτη να ζητήσουμε να γίνει.  

ΟΙΚΟΜΟΥ: Δεν είμαστε αντίθετοι, είπα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε παρακάτω. Το ένα επομένως έργο δεν αποκλείει το άλλο. 

Οσον αφορά, σας το πιστώνω αυτό ότι πιο έντονα απ' όλους μας αλλά όλοι 

μας, εγώ τουλάχιστον και στο προεκλογικό μου φυλλάδιο μιλάγαμε για τον 

βόρειο άξονα που λέτε τον οδικό .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι αλλά σας έχει διαφύγει κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Οικονόμου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε με λίγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: .. στην εισήγηση που μας έχετε καταθέσει για το Ρυθμιστικό 

δεν το έχετε καν μέσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε καλέ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το προβλέπει και το ίδιο το Ρυθμιστικό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε καλέ; Συνέχεια, εγώ το είπα εδώ μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο δύο φορές. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το παίρνω πίσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο, από τα πρώτα που είπα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας, από τα πρώτα που ανέφερα 

είναι αυτό. Πάντα. Τέλος πάντων. Είναι κατατιθεμένο παντού και για να σας 
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ευχαριστήσω ακόμη περισσότερο σας λέω ότι έχει δεσμευτεί και ο 

Καλαφατέλης .. Μ' ακούτε κ.Οικονόμου; Και ο Λουϊζος ο Δήμαρχος Μαραθώνα, 

να πάμε επειδή τους άρεσε αυτή η πρόταση που τους έκανα στην για άλλη 

λόγο κοινή σύσκεψη μας, να πάμε στο Σγουρό και οι 3 να το προτείνουμε σαν 

ένα μεγάλο έργο της Περιφέρειας γιατί δεν είναι θέμα .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και τους βουλευτές καλέστε. Καλέστε όλο τον κόσμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Δεν είναι θέμα δημοτικό .. Θα σας καλέσω και εσάς εκείνη 

την ημέρα να πάμε να πιέσουμε. Είναι έργο το οποίο πρέπει να πείσουμε την 

Περιφέρεια να το κάνει και αν την πείσουμε θα έχουμε κάνει, θα έχουμε 

επιτελέσει μεγάλο έργο. Είναι δικό τους πρόβλημα, έτσι; Ο Κάλαμος, η Αγκώνα, 

σε 400 μέτρα και μετά μπαίνει σε άλλο Δήμο. Μπαινει στον Βαρνάβα. 400 

μέτρα είναι ο Δήμος μας από τον Αγκώνα μέχρι γύρω γύρω που λέμε. Αυτό και 

να το ανοίξουμε εμείς μετά δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν είναι .. Καμία 

σχέση με δικό μας έργο. Είναι καθαρά έργο της Περιφέρειας που πρέπει να 

γίνει και όπως σου είπα και οι 3 Δήμαρχοι πλέον το κατάλαβαν, ότι εφόσον 

μιλάμε για ανάπτυξη των παραλιών κλπ. είναι ανάσα για την Αττική, ανάσα για 

την περιοχή μας, τέραστιας ανάπτυξης. Σας το πιστώνω όμως ότι εσείς το 

τονίζετε όπου βρεθείτε. Για το γιατρό είναι ευχάριστο αυτό με πρόλαβε ο 

Βασίλης ο Οικονόμου, βουλευτής είναι εξάλλου, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Δε 

σημαίνει όλα .. Χαίρομαι κα Βασιλάκου που φέρατε αυτό το πανό και μιλάτε για 

το γιατρό. Τα υπολοιπα από εκεί και κάτω πρέπει να τα σβήσετε. Δεν έχει 

καμία δουλειά ο γιατρός με τα υπόλοιπα έργα. Προσπαθούμε και για το γιατρό 

και για τα υπόλοιπα έργα. Χάνετε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε, εάν 

συνδέετε το ένα με το άλλο.  

 Ο γιατρός στον Κάλαμο και γενικότερα στην περιοχή είναι ένα θέμα που 

λόγω αρμοδιότητας μου πονάει. Σήμερα ήμουνα σε δύο στην Αθήνα γι' αυτόν 

το λόγο. Ενα στην Επίτροπο και ένα στο Υπουργείο. Το πως θα προσλάβουμε 
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γιατρούς και με ποιο τρόπο. Δυστυχώς σ' αυτόν τον τομέα το Υπουργείο Υγείας 

και γενικότερα η χωρα μας είναι σκόρπια. Δεν υπαρχει κανένα νομοσχέδιο 

αυτήν τη στιγμή, κανένας Νόμος, καμία διάταξη, επαναλαμβάνω, που να 

κατοχυρώνει Δημοτικά Ιατρεία ή Πολυϊατρεία. Είναι όλα στον αέρα. Τα 

Πολυϊατρεία του Αμαρουσίου είναι στον αέρα. Αν πεθάνει ένας ασθενής εκεί, 

δεν ξέρει κανείς ποιος εχει την ευθύνη. Δεν υπαρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν 

υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο να μπορώ να πάρω ένα γιατρό, πως θα γράψει τα 

φάρμακα στο Δημοτικό Ιατρείο και στο ΚΑΠΗ. Δεν υπαρχει αυτήν τη στιγμή 

νομοθετικό πλαίσιο. Εχω προφορικές διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής αλλα 

φαντάζεστε να πάρω γιατρό και να μην μπορεί να γράψει φάρμακα να κάνω 

σύμβαση; Είμαστε σε μια μόνιμη διαρκή διαδικασία. Πιστεύω ότι αν κάποιος 

Δήμος βρει τη λύση, ο πρώτος Δήμος θα είναι ο Δήμος Ωρωπού, γιατί το ξέρω 

πολύ καλά το θέμα και είμαι κάθε μέρα γι' αυτό το θέμα για την πρόσληψη των 

γιατρών και πιστεύω σύντομα θα έχω καλά νέα. Αλλά δεν εξαρτάται από μας. 

Αν εξαρτιόταν από μας θα το είχαμε κάνει εδω και πολύ καιρό.  

 Ο Πέππας ο Παναγιώτης με έχει τρελάνει για τον Κάλαμο, ο Φοργιάρης ο 

Βασίλης στην ΚΕΔΟ συνεχεια, τι θα κάνουμε με τους γιατρούς και τι θα 

κάνουμε με τους γιατρούς. Ολη η ομάδα αυτήν τη στιγμή ζητάει γιατρούς σε 

όλο το Δήμο. Στο Μαρκόπουλο είναι κενό το Περιφερειακό Ιατρείο, στον 

Αυλώνα έχει ανάγκη από γιατρούς, στον Κάλαμο έχει ανάγκη από γιατρούς. 

Πάνε και πληρώνουνε οι άνθρωποι για να γράψουν τα φάρμακα τους. Το 

γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Σας  

διαβεβαιώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Οχι τώρα που αναπτύχθηκε ο 

ΕΟΠΥ και δεν έχει προλάβει να φέρει τα νομοσχέδια, αλλά και γενικότερα 

Δημοτικά Ιατρεία κλπ. είναι στον αέρα όλα. Να ξέρετε ότι συγχαρητήρια το 

αίτημα σας, τα υπόλοιπα δεν τα δέχομαι. Σ' αυτά τα θέματα δεν υπάρχει 

συμπολίτευση και αντιπολίτευση στα θέματα υγείας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έλθουμε στο θέμα μας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις; Θέλετε να τοποθετηθείτε κ.Γιασημάκη; Ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα. Είπε ο κ.Καρίνος ότι θα 

μπορούσε να μην πάει με μελετοκατασκευή και να πάει το σύνολο με ανοιχτή 

δημοπρασία;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. Δεν είναι επείγον να είναι μέσα στο θέμα αλλά συνήθως αυτές οι 

αποφάσεις της εγκρίσεως μελέτης επειδή μετά θα πάει στην Οικονομική, αν 

ενταχθεί για δημοπράτηση πρέπει να έχει και τον τρόπο εκτέλεσης .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, αν αυτό δεν είναι δεσμευτικό ώστε να καταθέσουμε 

πρόταση, ίσως θα έπρεπε να πάμε το σύνολο του έργου με ανοιχτή 

δημοπρασία. Εάν δεν χάνουμε χρόνο και δε μας δημιουργεί πρόβλημα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν μπορούμε να το κάνουμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να πάμε με ανοιχτή δημοπρασία. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γιατί; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Διότι δεν εχουμε ωριμότητα στο κομμάτι του Λαογραφικού αν 

πάμε με ανοιχτή δημοπρασία. Στο επόμενο που θα σας αναλύσω για την 

πρόταση και θα σας διαβάσω και τους στόχους και τα μέτρα, θα καταλάβετε. 

Εδώ στο Λαογραφικό επειδή έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ μελετοκατασκευή, 

έχουμε επίπεδο προμελέτης μελετη. Για όλο το υπόλοιπο έχουμε μελέτη 

εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης. Αρα είναι δεδομένο ότι για να έχει 

ωριμότητα το έργο πρέπει το κομμάτι του Λαογραφικού να πάει με το σύστημα 

μελετοκατασκευής. Αλλιώς δεν έχει ωριμότητα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν και αυτό που ήθελα εγώ να σταθώ είναι στην ενέργεια 

αυτή της κας Βασιλάκου, που αυτό που ήθελε να πετύχει νομίζω ότι το πετυχε, 
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το να συζητηθεί το θέμα και να υπάρξει μια δέσμευση από το Δήμαρχο το τι θα 

.. σε σχέση με το γιατρό και να τονίσει ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγο 

παραπάνω βάση στα προβλήματα της καθημερινότητας και στον Κάλαμο. 

Ητανε μια κόσμια διαμαρτυρία της και ενέργεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Πέππα. Κύριε Γιασημάκη επί της ψηφοφορίας δε 

μας αναφέρατε τη θέση σας.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Δεν έχετε ψηφίσει. 

 Λοιπόν, κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς λέμε ναι στο έργο και απλώς να βρει τον τρόπο ο κ.Καρίνος, 

πιστεύω να τον βρει τον τρόπο, το έργο να δημοπρατηθεί όλο, να μην πάει 

μελέτη - κατασκευή το κομμάτι. Δεν είναι απαραίτητο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν δεν κάναμε τοποθέτηση. Μας προλάβατε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπον, εγώ θα το ψηφίσω το έργο. Δε θεωρώ ότι πρέπει να το 

σταματήσουμε, εφόσον είμαστε και δεσμευμένοι ως έναν βαθμό από 

προηγούμενες αποφάσεις. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση μ' αυτά που είπε ο 

Δήμαρχος για το γιατρό, μιας και το έβαλε τώρα η κα Βασιλάκου και δεν είναι 

μόνο το θέμα της κας Βασιλάκου, έτσι; Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. 

Εσείς κ.Δήμαρχε λέτε, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και εμείς δε διαφωνούμε ότι 

κάνατε ενέργειες. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό για να πάρει διάσταση, εφόσον 

υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στο Δήμο, να γίνει υπόθεση των κατοίκων και των 
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δημοτών. Καλέστε μια συγκέντρωση, καλέστε τον κόσμο να κατεβασουμε 

μαύρες σημαίες, να πάμε ξέρω εγώ να κάνουμε μια ενέργεια, όπως κάνανε 

στην Κάρυστο που πήγανε στο Δημαρχείο και βγήκανε σε όλα τα κανάλια και 

έγινε γνωστό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε πρόβλημα να μπούμε σε διαπραγμάτευση να βγάζω τον 

κόσμο στους δρόμους;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να γίνει γνωστό .. Συγνώμη, να γίνει γνωστό ότι η περιοχή έχει 

πρόβλημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι η περιοχή, είναι πανελλήνιο το πρόβλημα, δεν υπαρχει 

νομοσχέδιο, δεν υπάρχει .. πουθενά στην Ελλάδα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι αλλά καπως πρέπει να λυθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι ανοιγμένος κωδικός πουθενά, δεν είναι για τον Ωρωπό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρέπει να λυθεί όμως κάποια στιγμή το ζήτημα. Δεν είναι θέμα 

του Ωρωπού μόνο. Είναι γενικό, όπως λέτε αλλά δεν αρκεί μόνο οι δικές σας 

προσπάθειες. Πρέπει να γίνει υπόθεση του λαού, υπόθεση του κόσμου και 

υπόθεση όλων των δημοτών, όχι μόνο η δική σας η συμμετοχή μόνο και η 

επαφή σας με τους αρμόδιους. Αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπον κύριοι συνάδελφοι. Θέλετε να 

τοποθετηθείτε κ.Χασιώτη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επί της ψηφοφορίας, δυό λόγια να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Γι' αυτό .. και σας περίμενα. Βεβαίως και το έργο είναι σημαντικό, 

διαφωνούμε όμως με τον τρόπο εκτέλεσης και καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. Ο κ.Λίτσας, δεν πολυκατάλαβα, λέει ναι στο 

έργο αλλά όχι στη διαδικασία.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που σημαίνει τι αυτό τώρα δηλαδή; Παρών; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι κ.Πρόεδρε. Εμείς λέμε ναι στο έργο, δε θα πούμε όχι στο έργο, 

απλώς παρακαλέσαμε τον κ.Καρίνο να βρει τον τρόπο στο χρόνο ενδιάμεσα να 

αλλάξει το σύστημα το συγκεκριμένο από μελέτη -κατασκευή και να το κάνει 

σαν δημοπράτηση. Μέχρι να εγκριθεί το έργο, μέχρι να αλλάξει ο φάκελος, 

μπορεί να το αλλάξει αυτό, είναι πολύ μικρό, είναι ελάχιστο, θα μπορέσουν οι 

Τεχνικές Υπηρεσίες να κάνουν αυτήν τη μικρη αλλαγή και νομίζω ότι εδώ 

ομόφωνα όλο το Συμβούλιο θέλει να γίνει το έργο. Ναι λέμε στο έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι λοιπον ο κ.Λίτσας με προϋποθέσεις. Ο κ.Γιασημάκης; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ανέφερα πριν Πρόεδρε στην τοποθέτηση μου το ίδιο θέμα. Τη 

μελέτη - κατασκευή. Ναι στο έργο, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να είναι 

μελέτη - κατασκευή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία .. κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για ένταξη στο ΕΠ 

Αττικής του έργου: "Ανάδειξη - Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας - Αγίων 

Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής - 

Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, να διαβάσω κάτι Δήμαρχε εδώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Καρίνο. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Το κριτήριο του έργου.. Αυτό έχει πλήρη ωριμότητα, έτσι; Και το 

μέτρο είναι ανοιχτό και τρέχει και παίζει ρόλο με ποια σειρά υποβάλλονται οι 

προτάσεις. Αν σας διαβάσω την κατηγορία των πράξεων λέει, ολοκληρωμένες 

αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας, Πράσινη ζωή στην πόλη και στους 

δείκτες, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα ποδηλατοδρόμων, δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας, νέοι ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι, αναπαλαίωση και ανακαίνιση 

κτιρίων. Δηλαδή το μέτρο ταιριάζει γάντι με τη συγκεκριμένη μελέτη που 

έχουμε και έχουμε και πλήρη ωριμότητα. Εγώ πιστεύω ότι είναι σοβαρές οι 

πιθανότητες του να γίνει η ένταξη του έργου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καρίνο.  

 Ομοια το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Αντικαταστάσεις 

παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση ένταξης ως υποέργου στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: 

"Αντικαστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο και 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι 

αφορά το Μαρκόπουλο. Εχει σχέση και με το 1ο θέμα που αφορούσε την 

τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.  
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 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Απλώς πρόκειται για .. Είναι το ίδιο στην ουσία και με το 

Πολυδένδρι. Είναι τυποποιημένη η τιμή. Απλώς περιλαμβάνει 1.200 παροχές και 

το σύνολο της μελέτης είναι 300.000 ευρώ με το ΦΠΑ και όσον αφορά την 

τιμή της παροχής και την ανάλυση του άρθρου πόσο τιμολογείται στη μελέτη 

την έχουμε πάρει από τα ΠΕΠ. Είναι η ίδια την οποία δίνουν σε όλους τους 

Δήμους για την ίδια εργασία.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Στο Προεδρείο. Πρόεδρε. Επειδή ακριβώς δεν πήρα έγκαιρα τις 

εισηγήσεις δε θα συμμετέχω στη συζήτηση για το 5 και το 6 θέμα. Δεν έχω 

γνώση, δεν τα γνωρίζω, δεν έχω πάρει εισηγήσεις, γι' αυτό δεν μπορώ να 

συμμετέχω. Απλά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ναι, καταγράφηκε ήδη κ.Χασιώτη.  

 Ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, κ.Καρίνο, σας παρακαλώ. Εχουμε δημοπρατήσει 

ή θα δημοπρατηθεί η αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στο Μαρκόπουλο 

και στην παραλία. Νομίζω και γι' αυτό πάμε στις παροχές. Θα ήθελα να ρωτήσω 

το εξής, επειδή παλιότερα το έχω κάνει ως Πρόεδρος και δεν ξέρω αν ισχύει 

ακόμα. Ερώτηση: το ποσό έκπτωσης του διαγωνισμού ως β' φάση για 

ολοκλήρωση του έργου για συνδέσεις μπορεί να ενταχθεί;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν μπορείς να .. πλέον με συμπληρωματική σύμβαση όπως 

γινόταν παλιά, που συμπαρασύρει το ποσοστό. Είναι ανεξάρτητο έργο. Δεν το 

εγκρίνει κανείς πλέον. Είναι ανεξάρτητο έργο. Θα γίνει με ξεχωριστή 

δημοπρασία. Παλιά τα εντάσσαμε αυτά με συμπληρωματικές συμβάσεις και γι' 

αυτό ακολουθούσαν το ίδιο ποσοστό.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Επειδή παλιότερα έχει γίνει και το έχω κάνει ως Πρόεδρος, 

τώρα δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επι της ψηφορίας υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:" Διαρρυθμίσεις - 

συντηρήσεις χώρων δημοτικού κτιρίου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εδώ θέλω να ζητήσω συγνώμη. Πράγματι η μελέτη σήμερα το 

μεσημέρι την ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι τώρα οι διαρρυθμίσεις του ορόφου. Εγώ πιστεύω ότι επειδή 

είναι πάρα πολλά .. Είναι στα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού. Είναι 60.000 

ευρώ συν το ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερώστε κ.Καρίνο όσο μπορείτε πιο αναλυτικά και .. 

ΔΕΔΕΣ: Να ρωτήσω κάτι κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Μια και δεν έχουμε και εισήγηση, γιατί δεν το αγοράζετε το κτίριο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το αγοράσουμε το κτίριο; 

ΔΕΔΕΣ: Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 50.000 συν ΦΠΑ πέρσι. 60.000 μας φέρνετε τώρα συν ΦΠΑ. Ε, 

θα φέρετε και κάτι ψιλά, συν κάτι από εδώ, από εκεί, αγοράστε το να έχουμε 

και ένα Δημαρχείο δικό μας τουλάχιστον. Συν το ενοίκιο .. Σοβαρά το λέω, δεν 

το λέω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρά το λέω εγώ. Δεν σου αρμοζει σαν μηχανικός η ειρωνία 

σε σοβαρά θέματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα κ.Δέδε, εντάξει. Ο κ.Δήμαρχος το θεώρησε 

έτσι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε καινούργιο 

Δημαρχείο και να υλοποιηθεί και να εγκατασταθούμε μέσα, για πέστε μου σαν 

μηχανικός και τοπικο-αυτοδιοικητικός σήμερα, πόσα χρόνια βλέπετε να 

υλοποιηθεί το όνειρο όλων μας αυτό; Σε πόσα χρόνια μπορεί να φτιαχτεί το 

μεγάλο Δημαρχείο και να τελειώσει και να εγκατασταθούμε; Για πέστε μου. 

Πόσα χρόνια περίπου. 

ΔΕΔΕΣ: Πρώτον, δε συζητάμε αυτό. Σας λέω για το συγκεκριμένο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, άρα αν είναι 5 χρόνια ή 10 χρόνια θα πρέπει αυτός ο Δήμος 

κάποια στιγμή να μπορέσει να λειτουργήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια που χρειάζεται ένα μεγάλο Δημαρχείο 

να υλοποιηθεί. Ετσι δεν είναι; 

ΔΕΔΕΣ: Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως για 5 χρόνια 50.000 μια αναβάθμιση και 100.000 μια 

αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του μεγάλου Δήμου Ωρωπού το αξίζει 

αυτός ο Δήμος. Δεν είναι το ποσόν στα εκατομμύρια, δεκάδες.. 10.000.000 θα 

χρειαστεί το καινούργιο Δημαρχείο. Σε 100.000 ευρώ για να μπορέσει .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κα Γιαμαρέλου. Σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο Δήμος. Θέλει γραμμές, 

θέλει computer, θέλει .. στα γραφεία τους, θέλει βιβλιοθήκες, θέλει 

αρχειοθήκη, θέλει .. το γραφείο το δικό μου τα έχω κάτω τα χαρτιά, θέλει, 

θέλει μια ψιλοδιαρρύθμιση ο πάνω όροφος. Κάτω τελειωσαμε και πάνω και 

τελειώνουμε μετά. Και έχουμε ένα Δημαρχείο το οποίον μπορεί να φιλοξενήσει, 

έχουμε ζητήσει να' ρθεί προσωπικό. Που θα το βάλουμε το προσωπικό; Αμα δε 

χωριστούνε με γυψοσανίδες, χωρίσματα τα γραφεία. Πρέπει να γίνει. Τι να 

κανουμε δηλαδή; Βρήκαμε κάτι πιο έτοιμο, βρήκαμε, έχουμε το Δήμο Ωρωπίων 

νομίζετε που μας παίρνει; Δε μας παίρνει. Πρέπει να κάνουμε μια μελετη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αίθουσα για τη μειοψηφία έχετε προβλέψει ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, μισό λεπτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τη; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για τη μειοψηφία γραφείο έχετε προβλέψει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντε, άμα κάνουμε αυτό μπορεί να βρεθεί και κανένα γραφείο 

για σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της διαδικασίας κύριοι συνάδελφοι. Οσοι συνάδελφοι 

επιθυμούν να τοποθετηθούν στο θέμα για να υπάρξει μια σειρά γιατί βλέπω .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, προτείνω να παρουμε εισήγηση και να έρθει στο 

επόμενο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, γι' αυτό θα αποφασίσει το Σώμα.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιασημάκης έκανε αυτή την πρόταση.  

 Κύριε Οικονόμου. 
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πάντως, εγώ, όποιος θέλει μπορεί να παρει και αντίγραφο αύριο 

από την Τεχνική Υπηρεσία της μελετης. Δηλαδή μπορώ να σας δώσω και 

αντίγραφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δοθεί ο λόγος τώρα στον κ.Οικονόμου. 

 Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει, κ.Δήμαρχε νομίζω ότι όμως πρέπει να τηρηθεί η τάξη 

των πραγμάτων. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εισήγηση για ένα θέμα το 

οποίο έχει ένα κόστος μεγάλο, φέρτο την άλλη βδομάδα. Εγώ συμφωνώ ότι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και να μιλάει για τέτοια έργα σήμερα, 15 θέματα έργα 

ανάπτυξης για τον τόπο. Ολα αυτά τα έργα είναι ανάπτυξη για τον τόπο.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συμφωνω ότι είναι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το .. Δημαρχείο και το Λαογραφικό και όλα αυτά τα θέματα. 

Είναι μεγάλη μας τιμή απόψε που έχουμε 15 τεχνικα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι σοβαρά όλα τα θέματα. Εγώ θα πρότεινα να πάει την 

άλλη βδομάδα κύριε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μεγάλη μας τιμή Δήμαρχε, Δήμαρχε, συμφωνούμε ότι είναι 

μεγάλη μας τιμή αλλα να βλέπουμε και τις εισηγήσεις και τις μελέτες. Ετσι 

μπράβο. Δε χάνουμε, δε χάνουμε τίποτα. Ετσι και αλλιώς την επόμενη 

εβδομάδα έχουμε ξανά Συμβούλιο, να το παμε την επόμενη βδομάδα. Ούτε 

ημερομηνίες τρέχουνε, ούτε θα χάσουμε κάποιο έργο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα σ' αυτό. Θέλετε να το αναβάλλουμε; 

Δεν έχω κανένα πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται στην ουσία το θέμα κύριε .. Εντάξει.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναβάλλεται το θέμα. Αναβάλλεται στο επόμενο. Δεν είναι 

πρόβλημα αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ορίστε. 

ΚΙΟ∩ΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω, δεν έπρεπε να περάσει 

Οικονομική Επιτροπή; Γιατί .. ; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο; Δηλαδή πρώτα δεν πρέπει να 

περνάει Οικονομική και μετά Δημοτικό Συμβούλιο; Εχω την εντύπωση ότι το 

κάναμε ανάποδα στην προηγούμενη. Δεν είμαι σίγουρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση και κ.Καρίνο. Αναβάλλεται το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα αναβάλλεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λόγω του ότι δεν είχαμε ενημερωθεί κανείς. Ετσι; Ναι. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

"Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Πρόκειται για Ανακεφαλαιωτικό που δεν έχει αύξηση αντικειμένου. 

Δεν θα εκτελεστεί όλο το έργο αυτό ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι ένα έργο 

στο οποίο έχουμε δάνειο 400.000 ευρώ και εξαντλώντας το ποσό του δανείου, 

το υπόλοιπο κομμάτι δεν θα εκτελεστεί ελλείψει χρηματοδότησης και ζητάμε 

και παράταση 30 μέρες από σήμερα για να ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου 

που θα εκτελεστεί. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλεπω ανησυχίες από τον κ.Ρούσση. Θέλετε 

κάτι να ρωτήσετε; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, απλώς ρώτησα αν είναι Τακτοποιητικός. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι, όχι, δεν είναι Τακτοποιητικός. Απλώς ενημερώνω ότι το 

αντικείμενο που έχει εκτελεστεί είναι της τάξεως των 400.000 και δε θα 

εκτελεστεί άλλο.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ θα προτιμούσα κ.Δήμαρχε, δύο δρόμοι είναι αυτοι που δεν 

έχουνε γίνει. Ο ένας ειναι η οδός Αναπαύσεως που οδηγεί στο νεκροταφείο και 

επειγόντως χρειάζεται επισκευή και επειγόντως χρειάζεται επισκευή, 

επειγόντως. Είναι μέσα στη μελετη, είναι μέσα στη μελετη τουλάχιστον αυτή 

και η οδός Βύρωνος. Δηλαδή είναι δύο δρόμοι οι οποίοι πρέπει να γίνουνε. Ας 

προχωρήσουμε λίγο, ας προχωρήσουμε. Ας δούμε ότι μπορούν να γίνουν αυτοί 

οι δύο δρόμοι. Πιστεύω ότι τα χρήματα δεν είναι πολλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Είναι καλό και δικό σας είναι κ.Δήμαρχε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Καρίνο, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το έργο βλέπω 

κάνει 586.000; Αυτό ήτανε και η πρώτη τιμή του έργου;  

(ομιλία εκτός μικροφωνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, λέω με την έκπτωση ήταν και η προηγουμενη τιμή; Γιατί 

έχουμε .. Ναι και με τις εκπτώσεις πήγε 586; Η Ανακεφαλαίωση πόσο είναι 

δηλαδή; Τι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυξήθηκε ποσότητα οπλισμένου σκυροδέματος, που οφείλεται 

στην ανάγκη κατασκευής τμημάτων ανωνύμων οδών στις περιοχές Καντίλι και 

Σπηλιά από οπλισμένο σκυρόδεμα, παρουσιάζεται αύξηση της ποσότητας που 

αφορά στην εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γεώδες και επίσης εμφανίζεται και 

αύξηση στην ποσότητα της ασφαλτικής ισοπεδετωτικής γιατί υπήρχαν .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Καρίνο επειδή δεν είμαι ειδικός εγώ σ' αυτά τα θέματα 

και δε θέλω να .. Ναι, δε θέλω να μιλάω ως ειδικός, καθώς δεν τα ξέρω καλά τα 

πράγματα, αλλά λέω το εξής: επειδή πρόσεξα έτσι με τις λίγες, με στοιχειώδεις 

ας πούμε έτσι γνώσεις πραγμάτων, ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν 80% λέει 

γεώδες και 20 βραχώδες και το δεύτερο είναι όλα γεώδες. Προφανώς πρέπει να 

είναι πιο φτηνό τώρα δηλαδή το έργο. Πιο, δηλαδή το ότι φύγαν τα βράχια 

από τη μέση, απ' ότι έτσι με το φτωχό μου, με τις φτωχές μου γνώσεις, 

καλύτερα δεν πρέπει να έρθει στον εργολάβο; Πιο φτηνά δεν πρέπει να έρθει; 

Δηλαδή και κάποια βράχια που υπολογίζανε δεν τα βρήκαν τώρα, που σημαίνει 

τώρα πρέπει να πάει πιο φτηνά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το πιο φτηνά φαίνεται πουθενά; Τα λέω και στους βετεράνους 

της Αυτοδιοικήσεων να το δουν το θέμα γιατί εγώ δεν τα κατέχω καλά αυτά τα 

θέματα. Τέλος πάντων, επειδή εμείς σαν παράταξη δεν ψηφίζουμε 

Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες θα είμαστε αρνητικοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Κιούσης. Κατά η κα Στεργίου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν ψηφίζουμε Ανακεφαλαιωτικούς. Κατά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά και ο κ.Χασιώτης. Το Συμβούλιο .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εμείς ψηφίζουμε ναι εφόσον ολοκληρωθεί όλο το έργο, εκτελεστεί 

όλο το έργο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ναι, όλη η ομάδα, εντάξει. Τον κ.Λίτσα βλέπω σήμερα στο... 

Υπάρχει θέμα ηγεσίας της παράταξης; (γέλιο) Χαριτολογώ κ.Λίτσα. Μην με 

παρεξηγήσετε, έτσι; Οχι η κυρία .. Κυρία Στεργίου, όχι είπατε.      

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση μελετης του έργου: "Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού 

Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού". 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: 

"Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δημου 

Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο και 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούν το 

Καπανδρίτι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμέσως μετά. Και παράλειψη μου κύριοι συνάδελφοι, να 

αναφέρω ότι στην αίθουσα έχει προσέλθει και ο κ.Πάντος.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πρόκειται για μια μελέτη 935.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ που την είχαμε αναθέσει, την εγκρίνουμε και τη στέλνουμε στο ΠΕΠ για 

ένταξη για χρηματοδότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Λοιπόν, να 

καταγραφούν οι συνάδελφοι. Είναι ο κ.Οικονόμου, η κα Στεργίου, ο 

κ.Χασιώτης.  

 Κύριε Οικονόμου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα ολοκληρώσουμε τα θέματα και αμέσως μετά.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι διάλειμμα, αφού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλειμμα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, βέβαια νομίζω επαξίως αναπληρώνει τον 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Εργων ο κ.Καρίνος, ο οποίος δεν ξέρω και που 

βρίσκεται και λείπει συνέχεια και πρέπει να μας τι γίνεται και αυτός, αλλά όμως 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Οικονόμου. Πολύ φασαρία 

σήμερα. Γιατί; Κύριοι συνάδελφοι, εκεί στην είσοδο. Κύριε Γιαννά, βάλτε μια 

τάξη εκεί. Τι συμβαίνει εκεί πέρα; Κύριε Λάμπρου. Οχι, όχι, μετά είναι το 

διάλειμμα.  

 Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εμείς πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ωφέλιμο και 

χρήσιμο για το Καπανδρίτι. Υπό αυτή λοιπον την έννοια θα το ψηφίσουμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου.  

 Κυρία Στεργίου. Συγνώμη, ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η αρχική ανάθεση της μελέτης στην κα Λύδα είχε γίνει μετά από 

συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά. Ετσι δεν είναι;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μήπως είναι .. ; Στην Οικονομική πρέπει να είναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και έγινε ανάθεση απευθείας, έτσι; Στην κα Λύδα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Στην Οικονομική πρέπει να έχει γίνει.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και το έργο είναι σημαντικό αλλά λόγω της διαδικασίας 

και της διαφάνειας, κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν θεωρώ ότι πρέπει να το ψηφίσουμε το έργο 

γιατί είναι σημαντικό. Ομως θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η παρατήρηση 

μου είναι η εξής: καλό θα είναι σε κάποια έργα που αφορούν συγκεκριμένες 

περιοχές, όπως τώρα το Καπανδρίτι, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι αρμόδιοι 

Αντιδήμαρχοι να μας λένε και τη θέση τη δική τους. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το γνωρίζει άριστα ο κ.Βελτανιώτης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, νομίζω, νομίζω ότι θα πρέπει .. Μα δε, εγώ θέλω και από την 

πλειοψηφία να μας πει ο κ.Σωτήρχος, να μας πούνε οι αρμόδιοι, η κα 

Οικονόμου, να πάρουμε μια άποψη. Ετσι μας τα φέρνετε στο Συμβούλιο, να 

μην ακούμε και τι λένε οι Τοπικοί Σύμβουλοι και Αντιδήμαρχοι οι αρμόδιοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Κιούσης.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω.. Κύριοι συνάδελφοι επ' ευκαιρία του θεματος θέλω να 

επαναφέρω ένα θέμα για το Καπανδρίτι, το οποιο .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα, στο θεμα κ.Κιούση. Οχι να μας επαναφέρετε άλλο 

θέμα. Σας παρακαλώ τώρα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το οποίο διευκρινίστηκε, το οποίο διευκρινίστηκε χθες στην 

Οικονομική Επιτροπή. Βάλαμε στο Καπανδρίτι πολύ ακριβό νερό, μιλάμε για 

κάτι παρόμοιο, ενώ το Καπανδρίτι έχει αντλίες. Χθες ψηφίσαμε αντλιοστάσια 

και τις φτιάχνουμε τις αντλίες και μας είπατε ότι πληρώνει ακριβό νερό το 

Καπανδρίτι γιατί παίρνει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, τώρα μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Για όμβρια 

μιλάμε, δε μιλάμε για πόσιμο νερό. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το ξέρω ότι μιλαμε για όμβρια, το ξέρω ότι 

μιλάμε για όμβρια, το είδα αλλά επί ευκαιρία μια και μιλάμε γι' αυτό το έρημο 

το Καπανδρίτι ας το προσέξουμε λίγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση, έχουμε μιλήσει στα τέλη αναλυτικότατα και 

είπαμε ότι το Καπανδρίτι παίρνει και από την ΕΥΔΑΠ και από δικές της. Αν δε 

το θυμάστε εσείς και όποτε θέλετε να το θυμάστε, τι να λέμε τώρα; Ιστορίες 

θα λέμε ότι θυμόμαστε εδώ μέσα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιασημάκης στον οποίο ζητάω και συγνώμη γιατί τον 

παρέκαμψα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα απλά να επισημάνω ότι στη μελέτη αυτή θα πρέπει να 

ληφθεί υπ' όψιν και ότι θα ακολουθήσει το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. 

Να μην έχουμε μετά ζημιές στο δίκτυο που θα κατασκευαστεί τώρα. Να ληφθεί 

υπ' όψη και αυτό γιατί νομίζω ότι η μελέτη εκεί έχει δημοπρατηθεί, έχει 

ξεκινήσει, έτσι;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το ξέρω. Κοιτάχτε το να δείτε αν προβλέπεται ή όχι, να 

ξέρουμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Ο κ.Βελτανιώτης.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Απλώς ήθελα να ρωτήσω τον κ.Δ/ντη, κ.Καρίνο, το μέτρο 

τρέχει τώρα; Το μέτρο για την ένταξη τρέχει τώρα άμεσα; Επειδή ίσως είναι 

και δικιά μου παράλειψη, δεν ενημέρωσα τον κ.Σωτήρχο, ήτανε και ένα μικρό 

κομμάτι στην πλατεία του Μικροχωρίου. Αν είχαμε χρόνο να εντάξουμε μαζί με 

το ίδιο αίτημα και τα δύο κομμάτια. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο να μπορέσουμε 

να συμπληρώσουμε τη μελέτη για να πάει ενιαία. Επειδή, ζητάω συγνώμη και 

από τον κ.Σωτήρχο, δεν τον ενημέρωσα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι που είναι 

στο κέντρο του Μικροχωρίου, γύρω στα 300 μέτρα αγωγός που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί, αν είναι να συμπληρώσουμε τη μελέτη και να την κάνουμε 

ενιαία. Αν έχουμε το περιθώριο του χρόνου .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το στήνουμε μόνο του αυτό. Δεν είναι .. Το στήνουμε μόνο του. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση; Κύριε Χασιώτη κατά; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά λόγω της αρχικής ανάθεσης Πρόεδρε, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 Θα γίνει διάλειμμα 5 λεπτών κύριοι συνάδελφοι.  

 5 λεπτά διάλειμμα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προσέλθουν στις θέσεις τους. 

Κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Βαρνάβα, εσάς περιμένω. Οχι, δεν έχει φύγει 

κάποιος συνάδελφος.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Πρόεδρος Καπανδριτίου): Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, θέλω 

κάτι να προσθέσω για το 9ο, 10ο που περάσαμε. Βέβαια καθυστέρησα αλλά θα 

παρακαλούσα ένα λεπτό να πω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εχουμε ψηφίσει τώρα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι, ναι είναι, ένας δρόμος είναι. Θα ήθελα να το αναφέρω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαν Πρόεδρος Τοπικού θα μπορούσατε να μιλήσετε αλλά τώρα 

έχουμε ψηφίσει.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, εντάξει .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, το επόμενο θέμα αφορά το ίδιο. Μπορεί να μιλήσει. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το επόμενο θέμα αφορά και αυτό το Καπανδρίτι. Οταν θα 

ξεκινήσει μπορεί να μιλήσει εκεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ψηφίσαμε και για το 9ο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το 10ο Πρόεδρε. Δεν το έχουμε ψηφίσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα 2 θέματα μαζί κ.Γιασημάκη και για τη μελετη και για την 

ένταξη το πρόγραμμα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και τα 2 τα ψηφίσαμε; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και εγώ δεν το ψήφισα ρε παιδιά το 10ο. Τι να κάνω;  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αφού δεν ψηφίσαν εδώ το 10, να προσθέσω 

κάτι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ψηφιστεί το 10 κα Οικονόμου. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ωραία, ένας δρόμος είναι και δεν έχει περάσει στο Σχέδιο. Είναι 

κάτι σημαντικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά το θεμα; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει .. συνεχίζεται η συνεδρίαση και κατ' 

αρχάς θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους και ειδικότερα της 

συμπολίτευσης, πρώτον να βρισκόμαστε στις θέσεις μας και δεύτερον και το 

σπουδαιότερο, να μην καπνίζουμε μέσα στην αίθουσα. Θερμή παράκληση. 

Εχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Είπα και ειδικότερα της συμπολίτευσης.  

 Ορίστε κα Οικονόμου, σας ακούμε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω στο 9ο θέμα τον περιφερειακό 

Βαρνάβα από την οδό Μίχα έως Πόντου, μπροστά είναι Παιδικός Σταθμός, το 

Δασαρχείο, εκεί συγκεντρώνει πάρα πάρα πολλά νερά και θα έπρεπε να 

προστεθεί και αυτός ο δρόμος στο πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνετε κ.Καρίνο.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι περιφερειακός Βαρνάβα από Μίχα έως Πόντου. Αυτό 

ήθελα να πω, αν γίνεται να προσθέσουμε και αυτό το σημείο στον 

περιφερειακό Βαρνάβα. Είναι ο Παιδικός Σταθμός, συγκεντρώνει πάρα πολλά 

όμβρια νερά εκεί.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κα Οικονόμου.  
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ΘΕΜΑ 13ο 

 

Εγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θεση Λιμνιώνας - Ρίζα - 

Κατσούνι στη Δ.Κ. Καλάμου Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι συνεχίζουμε με το 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Υπάρχει έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που μας 

ζητάει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την οριστική παύση του ΧΑΔΑ 

στην περιοχή Λιμνιώνας - Ρίζα Κατσούνι στον Κάλαμο. Βάσει της υπ' αρ. 

12/14.1.11 απόφασης Δημάρχου είχε αποφασιστεί η οριστική παύση της 

λειτουργίας και η αποκατάσταση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεστε κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Και η αποκατάσταση όπως προβλέπεται από τη σχετική οικία. 

Επιπροσθέτως η ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής στο 

πλαίσιο σύμβασης "σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης" της Περιφέρειας Αττικής 

για προετοιμασία περιβαλλοντολογικών και τεχνικών μελετών αποκατάστασης 

ΧΑΔΑ που υπολοίπονται, εκπόνησε τη μελέτη με τίτλο "Τεχνική μελέτη 

περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καλάμου, θέση Ρίζα - Κατσούνι". 

Και ψηφίζουμε να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το οριστικό 

κλείσιμο του ΧΑΔΑ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει ήδη προμελετη για την αποκατάσταση του από το 

Υπουργείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ξεκινήσουμε. Θέλει ο κ.Λίτσας να κάνει ερώτηση.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής, ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μια 

αποφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην, του Καλάμου. Υπάρχει μια 

απόφαση του Δημάρχου προσωπική και αναρωτιέμαι δηλαδή και  απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου τότε είχαμε, εκατο χιλιάδες φορές έχουμε πει ότι είναι 

κλειστή, αλλά πως γίνεται να παίρνουμε για κάτι απόφαση, να ξαναπαίρνουμε 

και να χρειάζεται να ξαναπάρουμε. Δηλαδή .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ζητήθηκε από την Περιφέρεια τωρινή απόφαση για να 

προχωρήσει το έργο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τωρινή απόφαση ζητήθηκε. Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, αυτό ήθελα να πω, ότι υπαρχει ήδη απόφαση του 

προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου Δεκέμβριος του '10 για κλείσιμο της 

χωματερής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι για την οριστική 

παύση της χωματερής; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 14ο 

 

Εγκριση των όρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "ΔΗ ΜΗΤΗΡ" και 

ορισμός επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Λέκκα, έχετε το λόγο. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν ξέρω τώρα, τις έχετε πάρει τις εισηγήσεις. Πρέπει να το 

ξαναδιαβάσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει νομίζω κάποια τροποποιηση στην εισήγηση; 

ΛΕΚΚΑΣ: Υπάρχει μια τροποποίηση, ένας επιπλέον όρος ο οποίος λέει, για 

οποιοδήποτε λόγο ο Δήμος χρειαστεί τις εκτάσεις που θα δοθούν θα 

επιστραφούν σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση 

από το Δήμο χωρίς καμιά διαδικασία ή επιβάρυνση. Αυτά. Απλώς ο όρος αυτός 

μπαίνει για να εξασφαλιστεί ο Δήμος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η επιβάρυνση του Δήμου, έτσι;  

ΛΕΚΚΑΣ: Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ η επιτροπή αποτελείται από τον, να αναφέρομαι τα ονόματα 

να γραφούν στα πρακτικά, τον κ.Λέκκα Ανδρέα, τον κ.Γιαννά Ιωάννη, τον 

κ.Μακρυγιάννη Αθανάσιο, τον κ.Αρβανίτη Θεόδωρο, Πρόεδρο Βιολογικων 

Καλλιεργητών Αττικής και θα οριστει και ένας Σύμβουλος από την μειοψηφία.  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σε συμπλήρωση του Ανδρέα, του κ.Λέκκα, οπωσδήποτε όλο 

το θέμα αυτό είναι θετικό για το Δήμο μας, αλλά Ανδρέα να δούμε να υπάρχει 
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και μια δικλείδα εκεί στο αν το χρειάζεται ο Δήμος, που δε θα είσαστε πάντα η 

ίδια επιτροπή, τα ίδια άτομα που εγώ συμφωνω και από τη συμπολίτευση. 

Μπορεί καποιος αύριο να είναι κάποιος Βελτανιώτης, μπορεί να είναι 

κακοπροαίρετος και να δημιουργεί πρόβλημα στους δημότες για άλλους 

λόγους. Αν μπορείτε να σκεφτείτε κάποια δικλείδα σ' αυτό το σημείο θα ήθελα. 

Πιστεύω να με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λέω, αύριο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, αυτό πρόσθεσε. Για οποιοδήποτε λόγο ο 

Δήμος το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί να το παίρνει χωρίς καμία επιβάρυνση, 

χωρίς τίποτε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, αντίστροφα το είπα. Εάν για άλλους λόγους ο 

Δήμος θέλει να εκδικηθεί, ο "Χ' Δήμος, όχι εσείς σήμερα που είσαστε, αυτό θα 

συνεχίζει, κάποιον δημότη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να εκδικηθεί τον άνθρωπο που έχει πάρει 50 τετραγωνικά να 

καλλιεργεί; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πολλά έχουν δει .. Αν μπορεί να μπει κάποια δικλειδα εκεί, 

Ανδρέα σκέψου το εσύ, εγώ σαν πρόταση μόνο το κάνω. Σκέψου αν μπορεί να 

μπει κάποια δικλείδα ασφαλείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην υπάρχουν εννοείτε αυθαιρεσίες από πλευράς Δήμου. 

Μάλιστα.  

 Ο κ.Λίτσας θέλει να τοποθετηθεί. Ο κύριος .. Α, ερωτήσεις; Ο κ.Λίτσας, 

ο κ.Χασιώτης και η κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η τοποθέτηση του κ.Βελτανιωτη είναι πολύ εύστοχη. Σκεφτείτε ότι 

σήμερα μόλις ο Δήμαρχος είχε δώσει κάπου τα κλειδιά και τα πήρε πίσω, χωρίς 

καμία διαδικασία. Αλλά κ.Λέκκα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε πάλι. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. εγώ σαν ερασιτέχνης, ερασιτέχνης που ασχολούμαι λίγο με τα 

θέματα αυτά, έχω να σας πω το εξής: ότι είναι πολύ μικρός ο χωρος που 

δίνετε. Δηλαδή, δε γίνεται να φυτέψεις πέντε πραγματάκια στα 100 τετρ., είναι 

ανέφικτο και σας το λέω δηλαδή επειδή ασχολήθηκα πρόσφατα ερασιτεχνικά. 

Λοιπόν, ερασιτεχνικά. Δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε άλλους Δήμους έχουνε δώσει 28 τετρ., 29, 35.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ έχω την άποψη ότι για να μπορεί κάποιος και να αξίζει να 

πηγαίνει γιατί 100 τετρ., δηλαδή να μπει αυτός να αφήσει ένα καρότσι, να 

γυρίσει να κανει, τα κάλυψες. Να, ο κ.Γιάννας τα ξέρει τα θέματα αυτά πολύ 

ανώτερα από μένα. Λοιπόν, γι' αυτόν το λόγο να δώσετε λίγο περισσότερα 

τετραγωνικά. Αυτή ειναι η εισήγηση μου. Στα 100 τετρ. δεν μπορείς να κάνεις, 

θα κάνεις δύο αλιείες και κάτι ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με αυτόν τον τρόπο όμως θα μειωθεί ο αριθμος των ανθρώπων. 

ΛΕΚΚΑΣ: Είναι ανάλογα, είναι από 100 - 200 τετρ. έχουμε πει και ανάλογα τις 

αιτήσεις. Δηλαδή άμα ζητούν πάρα πολλοί θα δώσουμε 100, αν μαζευτούνε 

λίγοι θα δώσουμε 250. Η επιτροπή θα το αποφασίσει αυτό. Η γη είναι προς 

διάθεση. Ανάλογα το ενδιαφέρον.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Εχεις δίκιο αλλά είναι υπερβολή μετά. Μετά γίνεται επαγγελματίας ο 

άλλος. Ορίστε; Πάντως αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι άλλοι Δήμοι έχουνε 

δώσει 28 τετρ., έχουνε δώσει 50 τετρ. και .. για τέτοιες εκτάσεις. Εχει και εκεί. 

Μάλλον θα γίνει και εκεί. Μάλλον θα γίνει και εκεί. Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Λέκκα, στην κουβέντα την αρχική που κάνατε για το 

πρόγραμμα αυτό απουσίαζα από το Δημοτικό Συμβούλιο και ενώ βάζετε τους 

όρους συμμετοχής, εγώ δε γνωριζω την ουσία του προγράμματος αυτού. 

Καταλαβαίνω ότι η διάθεση χάνεται και μέσα από τους όρους, ότι έχετε μια 

διάθεση να βοηθήσετε κόσμο, να του δώσετε μια έκταση να καλλιεργεί τη γη 

και ούτω καθεξής και αυτό είναι πολύ θετικό. Θα ήθελα, λέτε στο τέλος, η 

επιτροπή θα συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας και θα εξετάσει τις, 

φαντάζομαι ότι ο κανονισμός λειτουργίας θα περάσει πάλι μέσα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί όπως σε όλα τα προγράμματα που έρχονται και 

κουβεντιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο εκάστοτε κανονισμός 

λειτουργίας κουβεντιάζεται και αυτός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να 

δεσμευτείτε γι' αυτό γιατί ο κανονισμός λειτουργίας θα δείχνει και την ουσία 

του προγράμματος αυτού. Βεβαίως και η πρόθεση είναι πάρα πολύ καλή, θα 

ήθελα να δω τον κανονισμό λειτουργίας για να συμφωνήσω και να ..  

 Εγώ ψηφίζω παρών και στη λογική αυτή. Θα ήθελα να δω τον 

κανονισμό λειτουργίας, να δω πραγματικά την ουσία του προγράμματος αυτού 

μέσα από τον κανονισμό, τον οποίο θα συντάξετε εσείς προφανώς και ο 

εισηγητής και βεβαίως από εκεί να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε την 

προσπάθεια αυτή.  

ΛΕΚΚΑΣ: Ξέρεις τι γίνεται Μιχάλη; Αυτό είναι κάτι το οποιο δεν το έχουμε 

ξανακάνει. Δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσει. Δηλαδή θα βγάλουμε εμείς έναν 

κανονισμό λειτουργίας τον οποίο θα τον μοιράσουμε στους ενδιαφερόμενους, 

αλλά σίγουρα θα βρεθούν ατέλειες στην πορεία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο 

ξεκινάει τώρα και θα έχει παιδικές αρρώστιες και θα το δούμε δηλαδη βήμα 

βήμα, θα το δούμε και θα το βελτιώσουμε και να ευελπιστούμε δηλαδη στο 

εξάμηνο θα είμαστε εντάξει.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Συμφωνούμε σ' αυτό που λέτε .. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Και με στόχο να εξαπλωθεί και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Και επειδή ακριβώς είναι αν θέλετε σε 

εμβρυακό στάδιο, φέρτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό και 

οπουδήποτε θεωρείται ότι υπάρχουνε ίσως ατέλειες ή κατι λείπει ή κάτι πρέπει 

να διορθωθεί, να το κουβεντιάσουμε και βεβαίως στην πρόθεση σας ας πούμε 

να το προχωρήσουμε. Και το βάζω στη λογική αυτή και μόνο, γι' αυτό και 

ψηφίζω παρών. Απουσίαζα στην πρώτη συνεδρίαση για το ίδιο πρόγραμμα. Θα 

ήθελα να δω και τον κανονισμό, ξέρω ότι θα προσπαθήσετε, έχετε προθέσεις 

για να βοηθήσετε, δεν έχετε αλλά θα ήθελα να δω και τον κανονισμό και 

βεβαίως να συμπληρώσουμε και να βάλουμε και εμείς τις προτάσεις μας πάνω 

στον κανονισμό για την καλυτερη λειτουργία του προγράμματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε κ.Χασιώτη.  

 Πρωτού δώσουμε το λόγο στην κα Στεργίου θέλω να θυμίσω ότι εδώ 

διαβάζω ότι απαιτείται ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία. Οπότε 

πρέπει να αρχίσουν και οι ζυμώσεις, η πρόταση ποια θα είναι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπει κάποιος που να έχει σχέση μ' 

αυτά.  

(παρεμβάσεις και γέλιο) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Νομίζω ότι ο κ.Καλύβας έχει σχέση με αγροτικά. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν θέλω να πω ότι και εγώ είχα ψηφίσει, είχαμε ψηφίσει 

την πρόταση όταν ήρθε στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Θέλω επίσης 

να πω ότι υπάρχουν Δήμοι που έχουν κάνει τέτοιο πρόγραμμα και υπάρχει .. 

και με επιτυχία θα έλεγα, οπότε υπάρχει πιλοτικά, δηλαδή μπορούμε να 

πάρουμε και από εκεί έτσι ιδέες. Συμφωνώ ότι είναι μικρή η έκταση που λέτε 

100 τετρ. Δηλαδή τώρα συζητώντας εδώ λέμε ότι αυτός ο χώρος που είμαστε 
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εδώ πρέπει να είναι πάνω από 150 τετρ. Δηλαδή ούτε ένας χώρος σαν και 

αυτόν δε θα πρέπει να δίνουμε; Νομίζω πρέπει να είναι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν είναι. Λοιπόν, νομίζουμε ότι από 200 μέχρι 300 να βάλουμε. 

Τα 100 είναι πολύ λίγα. Ενα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως με τα 200, από εμπειρία, επειδή είμαι και εγώ αγρότης 

και καλλιεργητής, πας στη λαϊκή. Με 200 τετρ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να πω .. Αυτό λοιπόν το άλλο που 

θέλω να πω, πρέπει να ορίσουμε και τι καλλιέργειες θα γινονται, γιατί αν για 

παράδειγμα μιλάμε για καλλιέργειες δένδρων, άμα βάλουμε δενδρώδεις 

καλλιέργειες δεν μπορείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να βγει δενδρώδης καλλιέργεια, εντάξει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα λοιπόν .. Ναι, με συγχωρείτε, να ολοκληρωσω. Τώρα μιλάμε 

όλοι μαζί. Πρέπει επομένως να ορίσουμε ποιες καλλιεργειες θα γίνουν. Ενα. Και 

δεύτερον ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κηπευτικά προφανώς. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και δεύτερον, αν θα υπάρχουν εγκαταστάσεις. Προσέχτε για ποιο 

λόγο το λέω. Αν για παράδειγμα κάποιος φτιάξει ένα μικρό θερμοκήπιο μέσα 

στην εγκατάσταση σημαίνει ότι έχει κάνει μια επένδυση. Αρα λοιπον η 

ανανέωση ανά 2 χρόνια είναι ένα πρόβλημα. Ενα είναι αυτό. Το δεύτερο, όταν 

ο άλλος έχει ριξει κάποια χρήματα και του λες μετά, θέλω την έκταση και τον 

διώχνεις, είναι ένα πρόβλημα για τον καλλιεργητή. Επομενως θα πρέπει να 

υπαρξουν ορισμένες προύποθέσεις. Δηλαδή, να μη γίνουν εγκαταστασεις, να 

μη γίνουν επενδύσεις εκεί γιατί αυτά προϋποθέτουν μακροχρόνια μίσθωση. Δε 

θα πάει λοιπόν αν κάποιος θα κάνει ένα μικρό θερμοκήπιο δε θα πάει να το 

κάνει ας πούμε όταν είναι για 2 χρόνια και στα 2 χρόνια μπορεί να τον βγάλεις 
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και να βάλεις κάποιον άλλον. Αρα λοιπόν νομίζω κ. Λέκκα ότι κάποια πράγματα 

θα πρέπει να τα ορίσουμε εξ' αρχης, τι καλλιέργειες και τον τρόπο καλλιέργειας 

και τις καλλιεργειες τις διαφορετικες, γιατί όταν πρόκειται για βιολογική 

καλλιεργεια υπάρχει αλληλεπίδραση αυτων των καλλιεργειών και θα πρέπει όλα 

αυτά λοιπον να οριστούν πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό το πρόγραμμα 

και νομίζω ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συνεργασία και νομίζω ότι ο Πρόεδρος 

των Καλλιεργητών, των Βιολογικών Καλλιεργητών είναι πολύ έμπειρο άτομο 

και θα βοηθήσει αλλά νομίζω και όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε και με τις 

γνώσεις που έχουμε αλλά και την εμπειρία από άλλες περιοχές. 

 Εγώ το ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Να οριστεί ο συνάδελφος από τη μειοψηφία για να πάμε στην 

ψηφοφορία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρόταση μας είναι ο κ.Καλύβας. Τώρα από εκεί και πέρα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπαρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι της μειοψηφίας;  

 Ο κ.Καλύβας λοιπόν .. Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. 

Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ παρών Πρόεδρε για τους λόγους που ανέφερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Παρών ο κ.Χασιώτης. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 15ο 

 

Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, όπως ενθυμίστε σε 

προηγουμενο Δημοτικό μας Συμβούλιο αποφασίσαμε για τη συγκρότηση 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Υστερα από την απόφαση μας αυτή 

προκλήθηκε έγγραφο απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με ημερομηνία 

1.3.2012 η οποία στην ουσία μας λέει το εξής: ότι κύριοι, ύστερα από αυτά 

που μας γνωρίζετε και σύμφωνα με την 365/2005 γνωμοδότηση της 

ολομέλειας του .. Συμβουλίου του κράτους, σας ζητούμε να κάνετε τα κάτωθι: 

1) Να μη λάβετε υπ' όψη σας και να μην εκτελέσετε δύο έγγραφα μας και 

συγκεκριμένα το 5919/2012, το Φεβρουάριο μήνα και τον 

3973/3809/26.1.2012, το οποίο σας ζητούσαμε να μας υποδείξετε Δημοτικό 

Σύμβουλο για να συστήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την Λιμενική Επιτροπή 

του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. Και τελειώνει το έγγραφο αυτό ότι ύστερα 

από αυτά καλείστε εσείς να ορίσετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

μέχρι να ολοκληρωθουν οι νόμιμες διαδικασίες, οι ενέργειες και οι εργασίες 

γίνονται από την εν λόγο σημερινή Λιμενική Επιτροπή και δε θα ψηφιστεί 

καινούργια.  

 Ως εκ τούτου σήμερα καλούμεθα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 240, του Νόμου 3463 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα να 

προβούμε στον ορισμό 11μελού Διοικητικού Συμβουλίου για να διοικήσει και 
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παραλάβει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Ως εκ τούτου θα 

προβούμε σήμερα στον ορισμό του. Οπότε ο κ.Δήμαρχος θα κάνει την 

εισήγηση του σχετικά με τα μέλη. Η δε μειοψηφία θα πρέπει να ορισει εκ του 

Νόμου 2 μέλη της μαζί με τους αναπληρωτές της. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό επί της διαδικασίας. Για τους λόγους 

που είπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβουλιο εγώ διαφώνησα με τη 

δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ως εκ τούτου δε θα συμμετέχω 

και στη διαδικασία.  

 Ευχαριστώ.       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Κανελλόπουλε για όλη την προσπάθεια. Είναι ένα 

πάγιο αίτημα. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει δημοτικό 

το Λιμενικό Ταμείο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε συμμετέχετε, άρα ομόφωνα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, συγνώμη, ναι. Και στην προηγούμενη ο κ.Χασιώτης μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι τώρα κ.Δάβρη, μετά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως τα άτομα που προτείνουμε για το Λιμενικό Ταμείο 

είναι τα εξής: επειδή θεωρώ μεγίστης σημασίας το Νομικό Πρόσωπο αυτό για 

ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα θα προεδρεύσω ο ίδιος, οπότε Πρόεδρος 

Γιαννης Οικονομάκος.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με αναπληρωτή .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει στο Δήμαρχο, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμπιώτης Διονύσιος, Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου 

αυτού, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Αφθονιάτη Ευαγγελία και Κιούσης 

Δημήτριος, ο Πρόεδρος του Τοπικού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κωνσταντίνος, Καλαμου. Αυτά τα 3 άτομα, ο Καμπιώτης, η 

Αφθονιάτη Ευαγγελία και ο Κιούσης αποτελούν μέλη των Τοπικών Δημοτικών 

Κοινοτήτων, των περιοχών που έχουν αρμοδιότητα στο Λιμενικό Ταμείο. 

Κάλαμος, Παλάτια και Σκάλα. Αποτελούνε μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, που 

υποχρεωτικά βάσει του νόμου πρέπει να βάλουμε. Το 5ο άτομο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφέρουμε και τους αναπληρωτές. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναπληρωματικός είναι στον Καμπιώτη ο κ.Βρούβας Μελετης, 

στην Αφθονιάτη Ευαγγελία η Φερμελετζή Μαρία και στον Κιούση Κώστα η κα 

Μίχα Ελένη. Το 5ο μέλος είναι ο λιμενάρχης υποχρεωτικά, ο εκάστοτε 

λιμενάρχης, τώρα έχουμε το Μόρφη. Από Δημοτικό Σύμβουλο της 

συμπολίτευσης έχουμε τον Τσεκρεζή το Χρήστο με αναπληρωματικό τον 

Ανυφαντή τον Κώστα και από ιδιώτες παράγοντες έχουμε τον Κουτσιβήτη τον 

Γιώργο με αναπληρωματικό τον Προβελέγκη τον Σπύρο, την Πρόεδρο του 

Εμπορικού Συλλόγου του Ωρωπού, τη Λουκία τη Λεοντιάδου με 

αναπληρωματικό τον Ταμπάκη, ένα μέλος και αυτό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανυφαντής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανυφαντής Κώστας.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τον Μπιλίρη από το Μαρκόπουλο με αναπληρωματικό την 

Κωστοπούλου Μαρία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα καλείστε να επιλέξετε τα 2 άτομα, η μειοψηφία να επιλεξει 

τα 2 άτομα που θα μπούνε σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Λιμενικό Ταμείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν να το δηλώσουν 

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

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας αφήνουμε κάποιο χρόνο εννοείται να αποφασίσετε ποιους 

θα προτείνετε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Οικονόμου, η κα Στεργίου, ο κ.Δέδες, ο κ.Δάβρης. Αλλος 

συνάδελφος; Οχι. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ίσως βιαζόμαστε λίγο και όποιος 

βιάζεται, καμιά φορά σκοντάφτει. Δηλαδή, για άλλη μια φορά νομίζω ότι έχετε 

αδικήσει το νυν μέχρι σήμερα τουλάχιστον Λιμενικό Ταμείο, δεν έχετε καλέσει 

εδώ τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και είναι άνθρωπος που έχετε 

συνεργαστεί μαζί του, έχει προσφέρει στη συγκεκριμένη θέση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον πήρα δύο φορές τηλέφωνο και δε σήκωσε το τηλέφωνο του 

για καμία επαφή και .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέω .. Εχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο και δεν έχει σηκώσει 

το τηλέφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας συνεχίσει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει τρόπος .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε προσωπική κουβέντα που είχα μαζί του ήταν και αυτός 

θετικός να γίνει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, πριν .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει τρόπος .. Ακούστε με λίγο κ.Δήμαρχε. Υπάρχει τρόπος, 

υπάρχουνε τα έγγραφα, στο Χαλκούτσι μένετε κιόλας εσείς, δεν είναι δύσκολο, 

να έπρεπε να ήτανε εδώ ο συγκεκριμένος Πρόεδρος που σήμερα είναι του 

Λιμενικού Ταμείου, γιατί τα πράγματα είναι λίγο συγκεχυμένα. Κατ' αρχήν θέλω 

να ρωτήσω τον κ.Κανελλόπουλο αν υπάρχει ΦΕΚ της απόφασης που πήραμε, 

αν έχει εγκριθεί το ΦΕΚ και βρίσκεται και μαζί μας, είναι Δημοτικός Σύμβουλος 

ο κ.Δάβρης, νομίζω ότι και αυτός έχει εμπειρία, θα μπορούσε ας πούμε να 

τοποθετηθεί πάνω σ' αυτό. Και πραγματικά πιστεύω ότι αδικείτε ίσως και τον 

εαυτό σας κ.Δήμαρχε, όταν έχετε ζητήσει τη συνεργασία με το Λιμενικό 

Ταμείο, όταν δεν κάνετε, δεν μπαίνετε στον κόπο να έρθει ο Πρόεδρος του 

Λιμενικού Ταμείου, που στο κάτω κάτω θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία 

πιστεύω εγώ. Δηλαδή κάτι παλιό, κάτι καινούργιο, ένας άνθρωπος που 

συνεργάστηκε με το Δήμο αυτόν τον καινούργιο, σας έδωσε χωρο να κάνετε 

αυτό που θέλετε, μας έδωσε στη Δημοτική Αρχή, αν θέλετε να μιλήσω, να 

εκφραστώ λίγο πιο σωστά, αλλα βλέπω αυτήν την αδυναμία εκ μέρους σας. 

Και πραγματικά είναι για δεύτερη φορά και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθώ.  

 Πραγματικα λυπάμαι γι' αυτό, όπως το ότι δεν υπαρχει ΦΕΚ, απ' ότι 

γνωρίζω, εκτός αν υπάρχει, θέλω τον κ.Κανελλόπουλο να μου το πει, νομίζω 

ότι βιαζόμαστε λίγο. Παρόλα αυτά η παράταξη μας έχει ψηφίσει τη διαδιακασία 

να έρθει το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο Ωρωπού, θα μπούμε στη διαδικασία, 

όμως πιστεύω ότι μάλλον βιάζεστε κ.Δήμαρχε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή πραγματικά χρωστάω μια απάντηση και εγώ είμαι στις 

διαδικασίες τις δημοκρατικές απόλυτα, έχω επανειλημμένα πει ότι η 

προσπάθεια του σημερινού Λιμενικού Ταμείου στην πορεία και σε σχέση 
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συγκριτικά πάντα με την πορεία των Λιμενικών Ταμείων ήτανε θετική, το 

επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, μέχρι τώρα που γνωρίζω, το τι θα 

παραλάβουμε δεν μπορώ να μπω σε .. Σαν πολίτης απ' έξω τι γνωρίζω για το 

Λιμενικό Ταμείο. Η άποψη μου είναι ότι έγινε μια προσπάθεια, που την έχω 

χαρακτηρίσει και δημόσια πάντοτε θετική. Οσον αφορά το άλλο, όταν καλώ 

δύο φορές και τρεις φορές στο τηλέφωνο, το ξερει το τηλέφωνο μου, τον 

κ.Πρόεδρο και δεν το σηκώνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Για να τον 

καλέσω να μπουμε σε μια διαδικασία πιο διαλογική για τη μετάβαση του 

Λιμενικού Ταμείου του κρατικού, του διορισμένου του κομματικού σε σχεση με 

το Δήμο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, θέλετε να προσθέσετε κάτι στο ..; Μετά;  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήθελα να πω ότι απ' ότι αντιλαμβάνομαι πάμε πλέον με το 

Π.Δ. του '4, ορίζοντας επιτροπή και αυτοδίκαια βάσει αυτού του Διατάγματος 

το Νομικό Πρόσωπο αυτό πλέον έρχεται στο Δήμο. Ετσι δεν είναι; Η πρόταση 

μας είναι από την μειοψηφία τον κ.Αρμυριώτη με αναπληρωτή τον κ.Καλύβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. Εντάξει, θα δούμε μετά .. Κύριε 

Λίτσα, να δώσουμε το λόγο στον κ.Οικονόμου και επανέρχεστε.  

 Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για έναν Δήμο όπως είναι ο Ωρωπός, το λεγόμενο Λιμενικό 

Ταμείο είναι ένα κρίσιμο θέμα για την ανάπτυξη, το πρόσωπο του Δημου και 

για το πως μπορείς να διαχειριστείς τα θεματα της παραλιακής ζώνης, τη 

βιτρίνα δηλαδή του Δήμου. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα ποτέ σύμφωνος 

μ' αυτό το παράδοξο φαινόμενο να μην έχει άποψη, θέση καθοριστική και 

αποκλειστική, νομικώς και αποκλειστική, ο Δήμος Ωρωπίων μέχρι τώρα ή παλιά 

Νέων Παλατίων και Σκάλας Ωρωπού και να έρχεται μια κεντρική εξουσία να 
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διορίζει τους κομματάρχες, κομματικούς εγκάθετους και τους φιλους, το λέω 

υποτιμητικά, το λέω και .. πολλές φορές ήταν και καλές οι επιλογές, αλλά όμως 

ήταν θέμα του κ.Νομάρχη παλιά ή του κ.Περιφερειάρχη και των βουλευτών 

που κάνανε τις εισηγήσεις ή τέλος πάντων των κυρίων και διαφόρων. Με καμία 

διαφάνεια, με κανένα προσοντολόγιο, με τίποτα, το οποίο να αντανακλά σε μια 

ανοιχτή διαδικασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα συζητάμε και το λέω αυτό 

γιατί έχουνε περάσει και αξιόλογοι άνθρωποι και φίλοι μου και πρόσωπα τα 

οποία δε θέλω να αδικήσω, αλλά τα αδικουσε τα ίδια τα πρόσωπα η όλη 

διαδικασία. Σκοτεινή, θλιβερή και τραγική, ένα κομμάτι το οποίο μας έχει 

οδηγήσει σήμερα εδώ σαν χώρα. 

 Λιμενικό Ταμείο, δηλαδή η είσοδος της πόλεως και όλη η υπόθεση της 

πόλεως πρέπει να είναι ευθύνη του Δήμου, η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε και η 

οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο οι οποίοι 

είναι και οι κρίνοντες από τη μεριά της αντιπολιτεύσεως και τέλος πάντων οι 

εκπρόσωποι του λαού. Πρέπει να έχουν άποψη πως θα αναπτυχθεί η παράλια 

ζώνη του Δήμου. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος τοποθετήθηκε κομματικώς, να 

έχει την άποψη του για το πως θα αναπτυχθεί η πόλη. Το λέω αυτό κ.Δήμαρχε 

γιατί δεν έχω λόγο να διαφωνήσω με την πρόταση σας, θα τη χρεωθείτε, είστε 

ο υπεύθυνος και εκλεγμένος αυτήν τη στιγμή Δήμαρχος της πόλεως και κάνετε 

τις επιλογές σας, αλλά όμως πρέπει εδώ να λήξουμε όλοι πιστεύω και οι 

παρατάξεις και τα στελέχη και τα πρόσωπα τα οποία είναι εδώ στο Δήμο, τι 

θέλουμε από το νέο Λιμενικό Ταμείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εγώ 

προσωπικά κ.Δήμαρχε θέλω να αποτελέσει το Λιμενικό Ταμείο βάση και 

εκκίνηση και έδρα ενός νέου ξεκινήματος. Η παραλιακή ζώνη έχει πολλά 

προβλήματα. Μεγάλη βαβούρα ακούμε συνέχεια, μια μουρμούρα, μια 

συζήτηση η οποία μένει στο επίπεδο αντιμαχόμενων μαγαζατόρων, προσώπων 

δηλαδή επιχειρηματιών, οι οποιοι όποιος έχει δικιά του προσέγγιση, τη δικιά 
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του θεωρία, πρέπει να την επιβάλλει και θέλει να την επιβάλλει. Δεκτή και 

σεβαστή. Πρέπει να υπάρχει όμως η άποψη του Δήμου.  

 Δεν με παρακολουθείτε κ.Δήμαρχε, γιατί θα είστε και Πρόεδρος αυτής 

της.. Θα είστε και ο Πρόεδρος κ.Δήμαρχε αυτής της επιτροπής, που σημαίνει 

λοιπον ότι πρέπει να δώσετε και περιμένω να ακούσω το λόγο σας σήμερα, 

ξεκινώντας λοιπον αυτο το Δημοτικό .. το Προεδρείο, το Συμβούλιο, ως 

προεδρεύων αυτού του Συμβουλίου, τι σκοπεύετε να κάνετε για μια περιοχή, 

για ένα, για το κρίσιμο κομμάτι του Δήμου Ωρωπίων, παλαιό, Δήμου Ωρωπού 

σήμερα. Βλέπω έργα, έχουν νεκρώσει, ακόμη και το κομμάτι το επιχειρηματικό 

έχει νεκρώσει. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Ούτε επιχειρηματικότητα να πω, όλα 

στο βωμό της επιχειρηματικότητας μήπως έρθει κανένα δολλάριο που λέγαμε 

παλιά στην ελληνική ταινία, ούτε ένα νέο σχέδιο εικόνας προσωπικότητας του 

Δημου και της περιοχής. Τίποτα. Αρα λοιπον, παίρνετε την εξουσία στα χέρια 

σας, παίρνετε και την ευθύνη όμως. Και θέλω να δω και θέλω να ακούσω 

μάλλον, γιατί θα το δούμε όλοι στην εξέλιξη των πραγμάτων και του χρόνου, 

ποιο είναι το σχέδιο σας. Δηλαδή, εντάξει, θα αναλάβετε την ευθύνη. Πέστε 

μας δύο πράγματα τι σκοπεύετε να κάνετε μ' αυτήν την υπόθεση, γιατί είναι 

πολύ κρίσιμη, ειλικρινά σας μιλάω, δεν είναι μόνο το κομμάτι των μαγαζιών το 

οποίο είναι σε εκκρεμότητα, είναι πολλά θεματα που είναι σε εκκρεμότητα. 

Πέστε με τις απόψεις σας.  

 Εγώ πάντως ψηφίζω την αλλαγή, είμαι πολύ υπερμαχος ότι το Λιμενικό 

Ταμείο πρέπει να είναι του Δήμου και να έχει την ευθύνη αλλα όμως επειδή 

έχετε την ευθύνη αυτή, πέστε μας και το σχέδιο σας. Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

 Κυρία Στεργιου, έχετε το λόγο. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν και εγώ θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι δεν 

ήμουν στην ψήφιση του θέματος για την ίδρυση του Νομικού Προσώπου του 

Λιμενικού Ταμείου, ότι πραγματικά πρέπει να πάει στο Δήμο.  Αυτή η στρεβλη 

κατάσταση, ένα κομμάτι της παραλίας να ανήκει σε μια άλλη Υπηρεσία και 

όπως ειπώθηκε προηγουμενα, πολλές φορές σε σύγκρουση με τη Δημοτική 

Αρχή ήτανε κάτι το οποίο θα έπρεπε τελικά να σταματήσει. Το θέμα είναι 

βέβαια από εδώ και πέρα τι θα γίνει και πως θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία 

γιατί κακά τα ψέματα μέχρι τώρα δεν έχουμε ασχοληθεί με την παραλία, γιατί 

λέγαμε είναι υπόθεση του Λιμενικού Ταμείου, άρα εμείς δε μας ενδιαφέρει ή 

τουλάχιστον δεν ειναι θέμα δικό μας. Ενα λοιπον ήταν αυτό το ζήτημα. Το 

δεύτερο είναι ότι πράγματι αυτήν τη στιγμή είναι ένα μεγάλο σοβαρό 

πρόβλημα όλη η κατάσταση στην παραλία και θα πρέπει άμεσα, πολύ άμεσα, 

να δοθεί λύση γιατί φτάνει το καλοκαίρι και οι επαγγελματίες έχουν σοβαρό 

πρόβλημα. Το τρίτο ζήτημα που πρέπει, που θέλω να βάλω, είναι ότι 

κ.Δήμαρχε έχετε κάνει προτάσεις για να συμμετεχουνε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτής της Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας που φτιάχνουμε τέλος πάντων, 

συμπολίτες μας που δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, σε καμία 

περίπτωση, όμως αυτός ο Ωρωπός ο περηβόητος είναι μια ιστορική, ναυτική 

περιοχή.  

 Εδώ πέρα ζούσαμε με την αλιεία, υπήρχαν ψαράδες, υπήρχανε ναυτικοί, 

κάποια στιγμή δηλαδή ήτανε η πλειοψηφία οι ναυτικοί εδώ στην περιοχή μας. 

Δεν έχετε βάλει στο Συμβούλιο έναν άνθρωπο εκπρόσωπο των ναυτικών. 

Υπάρχει Σύλλογος Επαγγελματιών Ψαράδων Ωρωπού, Σύλλογος 

Επαγγελματιών Ψαράδων Καλάμου, βάλατε τον κ.Γρούβα, πολύ καλό παιδί, τον 

αγαπάω πάρα πολύ, αλλά είναι οικοδομος ο κ.Γρούβας. Ο κ.Καμπιώτης είναι 

ένας άνθρωπος ο οποίος τον εκτιμώ επίσης, αλλά με συγχωρείτε, θα ήθελα να 

ήταν άνθρωποι που έχουν σχεση με τη θάλασσα και με τα προβλήματα της, 

ένα θέμα, να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκπρόσωποι των επαγγελματικών 
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φορέων και περισσότεροι, από τον Κάλαμο βάλατε μόνο τον κ.Κιούση, ένα 

καλό παιδί ο κ.Κιούσης, τον εκτιμώ και αυτόν αλλά ο κ.Κιούσης δεν έχει σχέση 

με τη θάλασσα. Βάλτε έναν άνθρωπο, βάλτε τον Ράπτη τον Γιώργο ας πούμε 

για παράδειγμα. Λέω ένα όνομα που μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Βάλτε δυό, 

τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με την περιοχή και με την .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε χρειάζεται κ.Φοργιάρη να έχουν σχέση με τη θάλασσα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, ελάτε εσείς στο Συμβούλιο για να .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το Λιμενικό λοιπόν Ταμείο και επειδή είναι πολύ σοβαρό και δεν 

είναι μόνο να το λέμε εδώ και απλά ενα Νομικό Πρόσωπο, κατά την άποψη μου 

θα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έρθετε στο Δημοτικό .. του Λιμενικού 

Ταμείου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Οικονομάκο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα με βοηθήσετε αφάνταστα με τις ιδέες σας και με .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι αλλά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνετε, γιατί πολλοί ναυτικοί 

είναι και μονόχνοτοι, δεν έχουν φαντασία. Εσύ έχεις φαντασία. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν είναι έτσι. Η άποψη μου, να βάλετε και κάποιους ανθρώπους 

οι οποίοι έχουνε κάποια παράδοση σ' αυτήν την περιοχή. Δεν είναι τα 

πράγματα τόσο απλά όπως το λέτε. Ενα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα 

πάλι σχετικά μ' αυτό είναι το θέμα ότι αυτό το Ταμείο θα διαχειρίζεται πολύ 

μεγάλα ποσά κ.Δήμαρχε. Είναι ένα Ταμείο με πολλά έσοδα και από τα φερρυ 

μποτ ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε βέβαια έχει. Από τις επιχειρήσεις από τα τέλη χρήσεις και εδώ 

έχετε και στο Ρυθμιστικό βάλτε και δύο μαρίνες .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφορικές πληροφορίες που είχα, 150 - 200.000 ευρώ είναι τα 

έσοδα του. Το χρόνο.   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βάζετε και δύο μαρίνες που θα φτιάξετε στο μέλλον. Φτιάχνετε 

και δύο μαρίνες κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι από τα μαγαζιά, τα περισσότερα είναι από τα φερρυ μποτ 

και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ολοκληρώσει η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Προτείνουμε και δύο μαρίνες οι οποιες μεθαύριο θα φέρουν 

κάποια έσοδα στην περιοχή και όλα αυτά λοιπον είναι ένας μεγάλος 

οργανισμός. Λέω λοιπον εφόσον θέλετε να κάνετε ένα Πρόσωπο, Νομικό 

Πρόσωπο πιο ισχυρό, να βάλετε και ανθρώπους που έχουν σχέση και με την 

περιοχή και έχουν σχεση και με τις επαγγελματικές τάξεις της περιοχής. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι στην κα Στεργίου σαν απάντηση. Τώρα για τα άτομα 

τώρα δεν το συζητάμε, στο Τοπικό Συμβούλιο .. δεν μπορεί να φύγει, πρέπει 

να βάλεις το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να είναι ναυτικός, να το είχαμε 

προβλέψει. Τι να κάνουμε τώρα. Τρεις ιδιωτες βάζουμε, έναν από τον Εμπορικό 

Σύλλογο και δύο παιδιά .. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τα περιθώρια πολλά αλλα 

σίγουρα όμως να είστε βέβαιοι ότι σε κάθε περιοχή όπως στον Κάλαμο θα 

γίνουν ομάδες εργασίας οι οποίες θα δίνουν αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Λιμενικού Ταμείου, ομάδα εργασίας στον Κάλαμο, ομάδα εργασίας στο 

Αλιευτικό Καταφύγιο Χαλκουτσίου, οι οποίοι θα βοηθάνε το Νομικο Πρόσωπο 

αυτό. Θα απλώσουμε δηλαδή την ιστορία γιατί δεν μπορεί όλοι αυτοί να τα 
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κάνουμε όλα αυτά, που χρειάζεται τα πολλά και παρακολούθηση καθημερινή. 

Εχετε δίκιο σ' αυτό. Ομάδες εργασίας .. που έχουμε δικαίωμα και σαν 

Δήμαρχος αλλά και σαν Πρόεδρος του Νομικου Προσώπου να ορίσω ομάδες 

και θα ορίσω άμεσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Κατ' αρχήν και εγώ να πω ότι έχω συμφωνήσει με τη δημιουργία του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όμως θα παραμείνω στις αμφιβολίες που 

εξέφρασα και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση και απ' ότι είδα και σήμερα 

δεν έχουν αποσαφινιστεί και πιστεύω ότι κάνουμε ακόμη ένα βήμα το οποίο 

πολύ φοβάμαι ότι θα μας γυρίσει πολλά βήματα πίσω. Είναι σαφέστατα τα 

ερωτήματα που έθεσα, δεν απαντήθηκαν. Ερχόμαστε σήμερα να ορίσουμε, 

όπως είπε και ο κ.Λίτσας, ένα Συμβούλιο χωρίς να έχει γίνει το ΦΕΚ ακόμη. 

Πήραμε μια απόφαση, όλα καλά, όλα ωραία, θα πάμε .. θα δημιουργηθεί το 

Συμβούλιο, θα έρθει σε Σώμα .. Ενα λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε τελειώσει Πανεπιστήμιο; 

ΔΕΔΕΣ: Πως; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με δουλεύεις τώρα; Συγνώμη δηλαδη για το ύφος.  

ΔΕΔΕΣ: Ε τώρα δεν είναι επίπεδο αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού είπε .. το ΦΕΚ το 2004 και ένας και δύο. Υπάρχει ΦΕΚ. Το 

είπε ο Γιασημάκης, το είπε εδώ. Δεν ακούτε; Δεν είστε στην αίθουσα; 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Οικονομάκο ένα λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δέδε, μα σε παρακαλώ πολύ, υποτίθεται ότι .. Δεν 

μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε όποτε θέλετε ό,τι θέλετε. 

ΔΕΔΕΣ: Δε λέω ό,τι θέλω όποτε θέλω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να τα πείτε. Υπάρχει ΦΕΚ του 2004 .. 
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ΔΕΔΕΣ: Πήραμε μια απόφαση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και το είπε και ο κύριος εισηγητής και ο κ.Γιασημάκης που .. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στηρίζετε όλο το οικοδόμημα του συλλογισμού σας στο ότι δεν 

υπάρει ΦΕΚ και σας λέω, υπάρχει ΦΕΚ. Ε σταματήστε. 

ΔΕΔΕΣ: Ποιο ΦΕΚ; Με ποιο ΦΕΚ πάμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Του 2004.  

ΔΕΔΕΣ: Και η απόφαση που πήραμε 17 Φεβρουαρίου τι είναι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας τρέχει η απόφαση αυτή. 

ΔΕΔΕΣ: Τι ας τρέχει; Δηλαδή τι; Ενα λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα τι σε πειράζει εσένα; 

ΔΕΔΕΣ: Να μας απαντήσει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσύ αφού θέλεις το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τι σε πειράζει η 

απόφαση; 

ΔΕΔΕΣ: Ωραία. Θα ήθελα κ.Οικονομάκο αν δε σας πειράζει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΚ υπάρχει όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, αφήστε να τοποθετηθεί ο κ.Δέδες.  

ΔΕΔΕΣ: Ωραία. Μπορεί να μας απαντήσει .. Ξεκίνησα κ.Οικονομάκο και σας 

είπα το εξής: συμφωνώ. Δε συμφωνώ όμως, έχω αμφιβολία με τη διαδικασία 

και έχουμε εδώ πέρα τον κ.Κανελλόπουλο να μας απαντήσει. Πήραμε μια 

απόφαση. Ξέρετε τι σημαίνει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου; Ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δεδε. 
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ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, και ζητάω να αποσαφινιστεί αυτό το πράγμα. Τόσο δύσκολο 

είναι δηλαδή; Θα ηθελα να ακούσω την απάντηση από τον κ.Κανελλόπουλο. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οπως είπα στην εισήγηση μου στην αρχή, η απόφαση 

μας που πήραμε πριν 20 μέρες περίπου, προκάλεσε το έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης το οποίο σας διάβασα. Ο οποίος μας είπε το εξής, 

και αυτά σύμφωνα και με το Υπουργείο Εσωτερικων και συγκεκριμένα με τον 

κ. .. που είναι επί Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Οτι η διαδικασία που 

ακολουθείτε ναι μεν καλή, αλλά εφόσον σε σας υπαρχει ΦΕΚ που ειχε 

δημιουργηθεί το ΦΕΚ, αφού είχε συσταθεί μάλλον το 2004 και είπαμε είναι του 

'72 του 2004, προχωράτε στη σύσταση, όχι στη σύσταση, συγνώμη, στον 

ορισμό της Δημοτικής Λιμενικής Επιτροπής της 10μελούς που έχετε 

αποφασίσει, χωρίς κανέναν ενδιασμό. Εχετε σύσταση Νομικού Προσώπου. Η 

εναπομείνουσα μόνο, λιγάκι το οποίο μένει κενό, είναι όπως σας είπα και 

προηγουμένως και σας το διάβασα εγώ ρητά, είναι Σκάλας Ωρωπού. Θα 

έρθουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε 

τον τίτλο από Σκάλα Ωρωπού σε Ωρωπού. Η μόνη διαφορά.  

 Αρα, το 72 ΦΕΚ του 2004 το οποίο το είχα μνημονεύσει και στο 

προηγούμενο Συμβούλιο και το είχαμε πει ότι αυτό το είχαμε κάνει το 2004 και 

είχαμε έρθει σε κόντρες και εμείς παμε για τη σύσταση τώρα Λιμενικού 

Δημοτικού Ταμείου Ωρωπού, μας λένε, δεν ακολουθείτε, έχετε Διάταγμα, έχετε 

Προεδρικό Διάταγμα, σας έχει μεταφέρει τις αρμοδιότητες του και σας έχει 

συστήσει και Νομικό Πρόσωπο. Ως εκ τούτου αυτό κάθεται εκεί και κοιμάται 
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και προχωράτε εσείς μ' αυτόν τον τρόπο. Τελεία και παύλα. Τα είπα πιο λιανά 

τώρα, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κανελλόπουλε. Μια παράκκλιση πάλι κύριοι 

συνάδελφοι, να μην καπνίζουμε στην αίθουσα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Δάβρης. 

ΔΑΒΡΗΣ: Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα όλο ότι μέχρι 31.12.2011 ήμουνα 

μέλος της Λιμενικής Επιτροπής. Τώρα είμαστε ακόμα μέλη με όλο το επιτελείο 

μέχρι τις εκλογές. Εμείς εντολές παίρνουμε από το Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας. Το ΦΕΚ που ισχυρίζεται ο κ.Κανελλόπουλος, το 2004 είναι αλήθεια, 

πλην τότε πήγε ο κ.Δήμαρχος ο τέως, ο κ.Μέξης, ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Κανελλόπουλος, ο κ.Κουρούμπης ο Αντιδήμαρχος, στον Πολυχρόνη μέσα στο 

Λιμενικό Ταμείο να πάρουν το Λιμενικό Ταμείο. Με το έτσι θέλω. Δεν πήραν 

τίποτα. Το ίδιο νομίζω ότι γίνεται και τώρα. Με ορισμένα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΑΒΡΗΣ: Συγνώμη κ.Γιασημάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε τον κ.Δάβρη, σας παρακαλώ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Πράγματι τότε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έδωσε τα Λιμενικά 

Ταμεία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Ετσι ήταν η πολιτική 

τότε. Σε έρευνα που έγινε απέδειξαν, μετά απεδείχθη ότι δουλεύανε καλύτερα 

σαν κρατικά και όχι σαν δημοτικά. Τώρα το πνεύμα που επικρατεί στο 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ειναι: να μη δοθούν στους Δήμους, να γίνουνε 

Α.Ε. και να πάνε σε ιδιώτες. Κάπου το λέει και το μνημόνιο αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι, στην Ηπειρωτική Ελλάδα δε θα πάει κανένα σε Δήμο. Αυτά 

λένε. Συγνώμη .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δάβρη.  

ΔΑΒΡΗΣ: Αυτήν τη στιγμή ο Δήμος έχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι μπορείτε να τοποθετηθείτε μετά.  

ΔΑΒΡΗΣ: Ο Δήμος έχει μια παραλία από τον Κάλαμο έως το Δήλεσι. Εάν θα 

δείτε την παραλία, ιδίως από τις πρώην φυλακές μέχρι το Δήλεσι είναι σε αθλία 

κατάσταση. Οπου υπάρχει λιμενική ζώνη είναι τέλεια όλα. Εμείς όταν 

παραλάβαμε πριν 2 χρόνια το Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού βρήκαμε πολλές 

ατασθαλίες. Ηδη τώρα, το 2011 .. Συγνώμη, το 2011 δεν έχει πληρώσει κανείς 

καταστηματάρχης. Ερχονται να πληρώσουνε τώρα για να πάρουνε άδειες για 

του Ευαγγελισμού και για το Πάσχα. Ο κ.Δήμαρχος διαβεβαιώνει τους 

μαγαζάτορες, μην πληρώνετε το Λιμενικό Ταμείο, θα το πάρω εγώ και θα σας 

τα χαρίσω. Αυτή την πολιτική κάνει ο κ.Δήμαρχος και αν θα πάει εκεί θα με 

θυμηθείτε ότι σε 1 χρόνο, 2, εάν θα πάει, που θα κάνει πάνω από 1 χρόνο να 

πάει, δεν είναι εύκολο, πρέπει να γίνει Λιμενικό Δημοτικό και θα μείνει κρατικό 

και εγώ ψηφίζω να μείνει κρατικό. Εάν θα πάει στο Δήμο, θα με θυμηθείτε, δεν 

θα πληρώνει κανείς. Οπως δεν πληρώνουνε και ορισμένοι τώρα που χρωστάνε 

πάνω από 1 εκατ. ευρώ μαγαζάτορες στο Δήμο. Το ίδιο θα γίνει και στο 

Λιμενικό. Εμείς σαν επιτροπή του Λιμενικού έχουμε διασφαλίσει τα 

συμφέροντα του δημοσίου και ψηφίζω και σας παρακαλώ να ψηφίσετε να 

μείνει το Λιμενικό κρατικό.  

 Τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σεβαστές οι απόψεις σας. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ξέχασα να πω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σεβαστες οι απόψεις σας. 
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ΔΑΒΡΗΣ: Συγνώμη κ.Δήμαρχε, ξέχασα να πω και ένα άλλο. Η σύζυγος σας 

έχει κλείσει το μαγαζί εδώ και 6 μήνες. Αυτην τη στιγμή χρωστάει εισφορές 

τέλη στο Λιμενικό Ταμείο πάνω από 2.000 ευρώ και μας έχουν πει ότι θα τα 

χαρίσει ο Δήμαρχος στην Αννα, γιατί είναι γυναίκα του, μαζί με τους άλλους. 

Είναι απλήρωτα και το μαγαζί έχει κλείσει εδώ και 6 μήνες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη. Κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ. Κύριοι 

συνάδελφοι. Ηρεμήστε κ.Δάβρη. Εχουν καταγραφεί όλα. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χρωστάμε τίποτα άλλο; Εκτός από το τελευταίο καλοκαίρι που 

ήτανε κλειστό το μαγαζί και φτιαχνόταν η πλατεία; Χρωστάμε τίποτα άλλο; 

Γνωρίζει το Λιμενικό .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οταν φτιάξαμε την πλατεία στο Χαλκούτσι σας κάναμε έκπτωση 

50%. Δε μας ξέρεις καλά κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γνωρίζει το Λιμενικό Ταμείο ακριβώς, ακριβώς.  

ΔΑΒΡΗΣ: Το 2011 η πλατεία είχε φτιαχτεί και είναι απλήρωτα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θα συζητήσουμε αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι το Λιμενικό 

Ταμείο γνωρίζει επ' ακριβώς τι χρωστάει ο Οικονομάκος και γιατί το χρωστάει 

και πότε άνοιξε το καλοκαίρι και πότε δεν άνοιξε. Υπάρχουνε και χαρτιά. Είναι 

τελειωμενη ιστορία, δε χρωστάει ποτέ τίποτε σε κανέναν. Ποτέ τίποτε σε 

κανέναν δε χρωστάει ο Οικονομάκος. Μακάρι να είχαμε και άλλους. Θεωρώ τον 

εαυτό μου ότι εκπροσωπώ επάξια αυτήν τη θέση όσον αφορά τα χρεη μου στο 

δημόσιο και σε κάθε έναν άλλον. Πάμε παρακάτω. Οσον αφορά όμως ότι εγώ 

είπα σε μαγαζάτορα αυτά, δεν είναι επιπέδου Δημοτικού Συμβουλίου. Είπε.. 

ΔΑΒΡΗΣ: Εσείς τα λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είχα τηλέφωνο από έναν και το δηλώνω τώρα, δηλαδή η 

πολιτική μας είναι τόσο ξεκάθαρη, τόσο μπροστά, που θα συμμορφωθουνε 

όλοι και θα μπούνε στην πορεία του "Καλλικρατικου" Δήμου και της αλλαγής 

της Ελλάδος και της χώρας μας. Εχω όνειρα γι' αυτό. Δεν υπαρχει περίπτωση .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Θα σε διακόψω κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Αυτήν τη στιγμή χρωστάνε 1.000.000 ευρώ, δημότες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε τις απόψεις σας, καταθέσατε τις απόψεις σας. Σας 

παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τελειώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αυτή η ιστορία 

της πελατειακής σχέσης που έχει φτάσει το Δήμο μας, τις Κοινότητες και τη 

χώρα μας εδώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ποτέ. Ο ένας μαγαζότορας 

τούτο, ο άλλος το άλλο, ο άλλος το άλλο, ανάλογα με το παρακαλετό, ανάλογα 

με τις ανάγκες. Δε γίνεται πλέον στον "Καλλικράτη". Πρέπει να βεβαιώσω τα 

έσοδα στην εφορία σε ένα διαστημα "α" αν δεν πληρώσει. Ολοι θα μπούνε σε 

μια σειρά τέτοια. Υποχρεωτικά και δια Νόμου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα .. Αλλο θέμα αυτό, όσον αφορά απαντώ. 

Επομένως τέτοια θέματα, δεν πληρώνω, δεν κάνω, είναι τακτοποιημένα με 

τους Νόμους. Θα εφαρμόσουμε επ' ακριβώς και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 

άλλο. Τις Διατάξεις που όπως λένε διάφοροι και εσείς έμμεσα παραδεχτήκατε, 

δεν τις εφαρμόσατε τόσο καιρό, γι' αυτό χρωστάνε και 1.000.000 ευρώ. Τι 

κάνατε οι Διοικήσεις για το 1.000.000 ευρώ που χρωστάμε. Ερχεστε να 

κατηγορήσετε εμάς που ακόμη δεν αρχίσαμε; Μα είναι δυνατόν να λέγονται 
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τέτοια πράγματα εδώ μέσα; Δεν ξεκινήσαμε ακόμη. Δεν το πήραμε ακόμη και 

δεχόμαστε κριτική τι θα κάνουμε;  

ΠΕΠΠΑΣ: Τους γκρεμίσανε τα μαγαζιά τους ανθρώπους, τους αφήσανε χωρίς 

δουλειά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κριτική θα μπορούσε να γίνει γιατί χρωστάνε 1.000.000 ευρώ 

διάφοροι οφειλέτες όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Λιμενικό Ταμείο. Αυτό 

είναι το μεγάλο, το μεγάλο ερώτημα. 

ΔΑΒΡΗΣ: Στο Δήμο χρωστάνε, δε χρωστάνε στο Λιμενικό. Κάνεις λάθος. 

(παρεμβάσεις εκτος μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. Κύριε Λίτσα, τα τοποθετηθείτε μετά. 

ΔΑΒΡΗΣ: Στο Δήμο χρωστάνε 1.000.000 ευρώ δημότες. Μαγαζάτορες και.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Δήμο που έχουμε .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δουλειά έχει ο Δήμος με το Λιμενικό Ταμείο; Αλλο θέμα αυτό. 

ΔΑΒΡΗΣ: Εγώ σου λέω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, κ.Δάβρη, σας παρακαλώ. Είπατε, μην 

επαναλαμβάνεστε. Εντάξει .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Μα μας λέει τώρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι θέμα όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία θέλει να γίνει Δημοτικό το Λιμενικό Ταμείο, το θεωρεί μια 

περισσότερο δημοκρατική διαδικασία, έτσι το θεωρώ και εγώ. Οσον αφορά τα 

θέματα, το θέμα ότι .. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πλέον τώρα, υπάρχει 
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εγκύκλιος, θα σας τη διαβάσει ο κ.Κανελλόπουλος, το οποίον ενεργοποιεί τις 

αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, το Ανάπτυξης, ναι, ναι.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και Ναυτιλίας, ωραία. Λοιπόν, θα σας διαβάσει την εγκύκλιο 

τώρα να καταλάβετε ότι δε χρειάζεται αυτή η κατάργηση που χρειαζότανε 

πραγματικά το 2004.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαδικαστικά, επειδή έχει μια ερώτηση παρεμφερή και ο 

κ.Γιασημάκης.  

 Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εκτός από την ερώτηση, εκτός από την ερώτηση θέλω να 

τοποθετηθώ και σ' αυτό που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Δάβρης, ότι το 2004 

πήγαμε με το ετσι θέλω σαν Δημοτική Αρχή τότε να πάρουμε το Λιμενικό 

Ταμείο. Φίλε Γιώργο, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν πήγαμε με το έτσι θέλω 

.. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ετσι ήτανε και έτσι θα γίνει και τώρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν πήγαμε με το έτσι θέλω. Ακουσε με, εγώ σε άκουσα χωρίς 

να σε διακόψω. Ακουσε με όπως σε άκουσα Γιώργο, άκουσε με όπως σε 

άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γιώργο, άκουσε με όπως σε άκουσα. Το 2004 δεν πήγαμε με 

το έτσι θέλω. Ετσι θέλω σημαίνει ότι χωρίς καμία απόφαση, χωρίς κανένα χαρτί 

πας και ζητάς κάτι. Εμείς είχαμε ΦΕΚ, είχαμε Υπουργική Απόφαση η οποία μας 

έλεγε ότι .. Αφησε με να τελειώσω. Αφησε με. Θα το πεις μετά ό,τι θες. 
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Υπηρχε το ΦΕΚ, υπήρχε Υπουργική Απόφαση το οποίο μας παραχωρούσε τις 

αρμοδιότητες και μας έλεγε, ορίστε επιτροπή και πηγαίνετε να παραλάβετε. 

Οντως υπήρξε έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας τότε στην τότε 

επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου που έλεγε ότι χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα 

κατάργησης του και μετά εάν εκδοθεί αυτό, να γίνει ένα καινούργιο Νομικό 

Πρόσωπο. Σήμερα όμως υπάρχουνε δύο γνωματεύσεις του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, που λένε, ότι για να περιέλθει αυτό το Νομικό 

Πρόσωπο στο Δήμο, δε χρειάζεται προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα η οποία 

να το καταργεί. Αυτό ερχόμαστε να ψηφίσουμε σήμερα εδώ.  

 Οσον αφορά στο αν είναι καλύτερα ή χειρότερα το Λιμενικό Ταμείο να 

βρίσκεται στο Δήμο, θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν 

μπορεί να έχουμε Βατικανό μέσα στη Ρώμη. Δεν μπορεί να θέλουμε να 

κάνουμε παρέμβαση στην παραλία και να μην μπορούμε να φτιάξουμε ούτε 

ένα πεζοδρόμιο, διότι εκεί ορίζεται μια επιτροπή από την κεντρική εξουσία. 

Ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα ποια είναι τα προβλήματα στον τόπο μας. 

Ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι ποιες είναι οι 

ανάγκες στον τόπο μας και εμείς θα δώσουμε λύσεις εκεί. Δεν θα έρθουν αυτοί 

από μέσα να βάζουν τους φίλους τους να κάνουνε κουμάντο στον τόπο μας. Οι 

προηγούμενες επιτροπές, σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχαν, έκαναν αυτά 

που μπόρεσαν να κάνουν. Δεν θα κρίνω εγώ τώρα αυτήν τη στιγμή εάν έκαναν 

καλώς ή κακώς, εάν είχαν έργο ή δεν είχαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, για ερώτηση πήρατε το λόγο, τοποθέτηση 

κάνατε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε, τι να κάνω. Να την κάνω την τοποθέτηση ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την και την ερώτηση .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Νομίζω ότι λέω πράγματα που πρέπει να ειπωθούν. Εάν 

νομίζετε ότι δεν πρέπει, να σταματήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ολοκληρώστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οσον αφορά το τι μπορεί να γίνει εκεί και θα κλείσω μ' αυτό 

για να μην στενοχωρώ και τον Πρόεδρο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε με στενοχωρείτε. Η διαδικασία .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. είναι ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία για συνολική 

αντιμετώπιση του προβλήματος του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Ωρωπού, 

της Σκάλας Ωρωπού και των Νέων Παλατίων. Θα μπορούσε με την ευκαιρία 

αυτή να γίνει μια καινούργια μελετη, να γίνει μια μελετη η οποία να 

περιλαμβάνει τη χερσαία ζώνη λιμενα, να περιλαμβάνει την παραλιακή 

Γεωργίου Δροσίνη και Προποντίδος, την Μαρμαρά και την Γεννηματά. Να 

δώσει λύση στα προβλήματα των επιχειρηματιών, να δώσει λύσεις στα 

προβλήματα του πάρκινγκ και να προχωρήσουμε και να λύσουμε μια για πάντα 

αυτό το θέμα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμάς, προσωπικά εμένα με προβλημάτισε η τοποθέτηση του κ.Δάβρη 

ο οποίος είναι και μέλος εφόσον υπαρχει εν ενεργεία αυτήν τη στιγμή το 

Λιμενικό Ταμείο, έχουμε δεσμευτεί, έχουμε πάρει απόφαση, θέλουμε να έρθει 

το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο, όμως το σκεπτικό ότι πάμε σε ένα παλιό ΦΕΚ 

που είχε βγει με μια άλλη απόφαση να πάρουμε εμείς με την προηγούμενη 

απόφαση, είναι λίγο μπερδεμένα κ.Κανελλόπουλε τα πράγματα και νομίζω ότι 

μήπως βιαζόμαστε πάρα πολύ για απλά πράγματα που μπορούν να γίνουνε πιο 

μεθοδικά, πιο καθαρα και μην έχουμε τα ίδια που έγιναν και τότε. Επίσης εγώ 

νόμιζα ότι στην απόφαση που πήραμε την προηγούμενη φορά θα γινόταν η 
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έγκριση της, θα πήγαινε να πάρει ΦΕΚ και θα λειτουργούσε το ΦΕΚ. Εγώ έτσι 

έχω μάθει τα Νομικά Πρόσωπα ότι λειτουργούν. Αυτό είναι η απορία, αν έχει 

πάει η απόφαση μας να πάρει ΦΕΚ. Τώρα μαθαίνουμε ότι βασιζόμαστε στο 

παλιό ΦΕΚ που ήδη είχε βγει, το οποίο θα τροποποιηθεί γιατί είχε ένα άλλο 

όνομα. Να καταλάβω τώρα, εμείς .. Είναι νόμιμο αυτό; Το έχετε εξετάσει; 

Εχουμε κάποια απ' αυτά τα .. τη δυνατότητα, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

έχει πει ότι είναι νόμιμο; Οτι είναι ορθό;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, αυτές οι γνωματεύσεις όμως νομίζω ότι θα ήτανε πολύ εύστοχο 

να μας το δώσετε μαζί με τις εισηγήσεις, για να έχουμε και εμείς μια 

εμπεριστατωμένη άποψη. Αν κρύβετε κάποια χαρτιά και τα έχετε εσείς για εσάς 

.. Ναι, ψηφίζουμε μια .. Μάλιστα. Ποιανού ΦΕΚ κ.Δήμαρχε; Ποιανού ΦΕΚ; Με 

ποιο ΦΕΚ ψηφίζουμε σήμερα; Με ποιο ΦΕΚ ψηφίζουμε σήμερα; Με το παλιό ή 

αυτό που θα βγει; Με το 72/2004 σε μια απόφαση που πήραμε το 

προηγουμενο Συμβούλιο, δηλαδή ή στραβός είναι ο γιαλός ή εμείς αρμενίζουμε 

στραβά, μια που κατεβήκαμε στην παραλία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κοιτάχτε τώρα γιατί λίγο μπερδεύουμε τα πράγματα. Ελπίζω 

μόνο από άγνοια και όχι εσκεμμένα. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι 

γνωμοδοτικό όργανο. Τη συζήτηση που ακούω τόσην ώρα την ακούω βερεσέ, 

προσεκτικά και το λέω έτσι ακριβώς. Δεν είναι η συζήτηση μας αυτήν τη 

στιγμή περί ενός ΦΕΚ. Πρωτον διότι υπάρχει υποθέτω  Νομική Υπηρεσία η 

οποια έχει δει τα θέματα και η Διοίκηση, εννοώ η Υπηρεσία και έχει δει τα 

θέματα, άρα η συζήτηση είναι εκ του περισσού. Η συζήτηση εδώ πρέπει να 

εχει τον πύρηνα της πολιτικής απόφασης. Τι θέλω να κάνω. Είπε πολύ καλά 

εδώ ο αγαπητός φιλος ότι εγώ το θέλω κρατικό. Εχει μπερδέψει βέβαια ότι τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι και τα Δημοτικά. Κρατικό θα μείνει. 
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Θεωρεί όμως ότι θέλει να είναι αυτός προφανώς και η επιτροπή το μακρύ χέρι 

μιας εξουσίας από την Αθήνα. 

ΔΑΒΡΗΣ: Κάνεις λάθος κύριε. Κάνεις λάθος. Εγώ θα φύγω, έχω φύγει, έχω 

τελειώσει.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εσύ .. Εννοώ ο κάθε, η κάθε Διοίκηση.  

ΔΑΒΡΗΣ: Θα πάει στο Δήμο και θα δείτε ότι θα έχω δίκιο. Σε 1 χρόνο δε θα 

εισπράττουν τίποτα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας άκουσα με πολύ προσοχή και όντως αυτό είναι στην ουσία 

του θέματος. Εγώ λέω όμως το εξής: πρώτο θέμα να λήξουμε. Θέλει ο Δήμος 

να πάρει αυτή την Υπηρεσία; Πρώτον και αυτήν την ευθύνη. Εγώ λέω ναι. Αν 

κάποιος λέει όχι, πρέπει να το τεκμηριώσει γιατί θέλει να είναι το μακρύ χέρι 

μιας εξουσίας, την οποία .. εδώ ο κρατικός. Δηλαδή να έρχεται ο Νομάρχης ή ο 

Περιφερειάρχης ο οποίος δε γνωρίζει που πέφτει ο Ωρωπός, να ορίζει πρόσωπα 

του Ωρωπού για τον Ωρωπό. Απίθανες ιστορίες, τραγικές ιστορίες που φέραν 

τη χώρα εδώ και κομματικές. Δεύτερον, τα Λιμενικά, οι Οργανισμοί Λιμένος οι 

οποίοι πολύ σωστά είπε ο κ.Δάβρης έχουνε μπει μέσα και στο μνημόνιο, δεν 

περιέχουν τον Ωρωπό. Ευτυχώς λέω εγώ. Μάλιστα Ελευσίνα, Ραφήνα, Λαύριο 

έρχονται ως μια εταιρεία, πολύ σωστά, με τον Πειραιά και γίνονται δορυφόροι 

του Πειραιά. Δηλαδή έρχονται τώρα τα λιμάνια .. Καθίστε κ.Δάβρη, αφήστε, 

δεν είναι απλά τα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε 

συνέχεια. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δυστυχώς, δυστυχώς αυτές οι υποθέσεις είναι πολύ βαριές και 

δεν είναι μόνο για να έχουμε μια τοπική εξουσία. Είναι πολύ βαριές υποθέσεις. 

Δεν μπορεί και εγώ λέω, και συγχαρητήρια και μπράβο σε αυτούς και δε θα 

αναφέρω ονόματα, που πετύχανε ο Ωρωπός να είναι έξω από Λιμενικό 
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Οργανισμό. Δηλαδή, ένας απλός δορυφόρος για να αποφασίζει ο κ.Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος του Πειραιά τι θα πάρεις εσύ στον Ωρωπό, στο 

Λαύριο, στη Ραφήνα. Και να ξέρετε, ότι θα γίνουν εγκληματα αυτήν τη στιγμή. 

Οχι μόνο στο κομμάτι το πόσο αξίζει αυτά τα λιμάνια αλλά και στο τι θα 

κάνουνε. Ακούω ας πούμε ότι τα δύσκολα φορτία θα τα πάρει η Ελευσίνα. 

Ξέρετε αγαπητέ μου φίλε τι θα ήτανε μια τέτοια απόφαση, να πει τα δύσκολα 

αν ήτανε Λιμενικός Οργανισμός να πουν τα δύσκολα φορτία θα τα πάρει ο 

Ωρωπός; Εμείς έχουμε ξεμπερδέψει μ' αυτό, τουλάχιστον απ' αυτές τις 

τραγικές πολιτικές που πέτυχε η κεντρική εξουσία τα τελευταία 2 χρόνια. Εδώ 

λοιπόν, εδώ λοιπον έχουμε ένα θέμα μπροστά μας. Αυτός ο   ωραίος .. Ωρωπός 

να ελέγξει το λιμάνι του και όταν λέω το λιμάνι, την παραλιακή ζώνη.  

 Κύριε Δήμαρχε, δε μας έχετε πει ακόμα το σχέδιο σας. Εγώ λοιπόν λέω 

θα τολμήσετε να δείτε και το θεμα πεζοδρόμησης του κεντρικού δρόμου; Θα 

τολμήσετε να βγάλετε την κίνηση έξω από τον κεντρικό Ωρωπό και να γίνει 

πλέον σημείο αναφοράς μέχρι το φάρο, όπου να είναι ο μεγάλος πεζόδρομος 

της Βόρειας Αττικής και η μεγάλη βόλτα της Βόρειας Αττικής; Οπου χιλιάδες 

λαός να έρθει εδώ να κάνει το ποδήλατο του, να κάνει την πεζοπορεία του, να 

κάνουμε καινούργια, διαφορετικά πράγματα; Ομως αυτό, ειλικρινά σας μιλάω, 

πρέπει να ακούσω εσείς τι λέτε, γιατί εσείς είσαστε η Διοίκηση αυτήν τη 

στιγμή. Πάρα ταύτα όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε στο θέμα μας κ.Οικονόμου και όχι στην πολιτική του 

Λιμενικού Ταμείου που θα ακολουθηθεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ετσι μπράβο. Αλλά ας ακούσουμε δυο κουβέντες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δύο κουβέντες. Εγώ λοιπόν λέω το εξής: δεν μπαίνω στο τι 

έχει κάνει μέχρι τώρα. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν είναι η δικιά μου ακόμα 
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αρμοδιότητα. Το αν ένα Λιμενικό Οργανο έχει καλά τη δουλειά του, έχει 

εισπράξει, δεν έχει εισπράξει και ατασθαλίες που είπατε, γιατί μου έκανε 

εντύπωση που είπατε για ατασθαλίες, βέβαια δεν είναι δικό μας θέμα να τις 

ελέγξουμε αλλά στον Εισαγγελέα έχετε απευθυνθεί παρακαλώ;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολύ ωραία. Να τα δούμε λοιπόν και αυτά τα θέματα και εμείς 

και εγώ ειλικρινά παρακαλώ θέλω να έχω στοιχεία για να δω τι έχει γίνει, γιατί 

ακούω για ατασθαλίες. Οταν μιλάμε για γι' αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά 

θέματα. 

ΔΑΒΡΗΣ: Μπορείτε να πάτε στο Λιμενικό να κάνετε μια αίτηση να σας 

δώσουνε στοιχεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, εντάξει.  

 Κύριε Ρούσση, θέλετε κάτι διευκρινιστικό είπατε; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι μια διευκρινιστική ερώτηση θα ήθελα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Προς τον κ.Κανελλόπουλο. Κύριε Κανελλόπουλε, με το Νόμο 3852, 

τον "Καλλικράτη", έχουν καταργηθεί όλα τα Νομικά Πρόσωπα των πρώην 

Δήμων και Κοινοτήτων. Οπως και το Νομικό Πρόσωπο του Παιδικού Σταθμού 

του Συκαμίνου. Καταργήθηκε. Μήπως προτρέχουμε; Μήπως αυτό το Νομικό 

Πρόσωπο που είχατε από το 2004 δεν ισχύει; Οχι, δεν είναι. Αν λειτουργούσε 

σαν Δημοτικό, σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δε θα υπήρχε πρόβλημα. Δε 

λειτούργησε ποτέ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αρα δεν πρέπει να υφίσταται 

και το ΦΕΚ. Μήπως προτρέχουμε και πάμε να ψηφίσουμε κάτι το οποίο αύριο 

θα το αλλάξουμε πάλι. Θα πρότεινα να πάει στο ΦΕΚ η απόφαση 43 που 

πήραμε την προηγούμενη φορά, να δημιουργηθεί το ΦΕΚ και μετά να έρθουμε 

να ψηφίσουμε τα μέλη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Βελτανιώτη. Εντάξει τώρα. Νομίζω εντάξει, ότι 

κάλυψε το θέμα.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να δώσω κάποιες απαντήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν το κρίνετε σκόπιμο, βεβαίως. 

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω το εξής: ακουσα τον κ.Δάβρη, ξεκινάω από τον 

κ.Δάβρη, ο οποίος λέει ότι πήγαμε με το έτσι θέλω. Κάνει μεγάλο λάθος ο 

κ.Δάβρης, δεν πήγε καμία επιτροπή με το έτσι θέλω, δεν ήταν παρών ο 

κ.Δάβρης .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ετσι πήγατε. Εγώ δεν ήμουν παρών, ήμουνα μέλος όμως και με 

πήρε ο Πρόεδρος, ο κ.Πολυχρόνης και πήγατε με το έτσι θέλω. Με τσαμπουκά.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ήσασταν παρών κ.Δάβρη .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ετσι πήγατε.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο τσαμπουκά κ.Δάβρη; Σας παρακαλώ. 

ΔΑΒΡΗΣ: Το γράφει στην εφημερίδα εδώ στο τέλος. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ησαστε απών. Τι λέει η εφημερίδα; 

ΔΑΒΡΗΣ: Το γράφει η εφημερίδα εδώ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή λέει .. είμαι τραμπούκος, είμαι τραμπούκος; Με 

έχετε για τραμπούκο; 

ΔΑΒΡΗΣ: Να ρωτήσουμε τον κ.Πολυχρόνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, ας έρθουμε στα της εισηγήσεως. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ. Να ήσασταν παρών, να το λέγατε.  
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ΔΑΒΡΗΣ: Τι να μας πείτε; Δεν ξέρουμε τι έγινε δηλαδή; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγαμε και συζητήσαμε με την τότε .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Το ίδιο σχέδιο πάτε να κάνετε και τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Δάβρη, κ.Δάβρη. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε λάθος κ.Δάβρη. Τότε η λιμενική επιτροπή δεν 

δόθηκε στο Δήμο Ωρωπίων για ένα και μόνο λόγο. Οτι το Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας, σωστά το είπε ο κ.Οικονόμου, .. κλπ., έπαιζαν το ρόλο τους, είπε, 

εγώ δεν το καταργώ, ως εκ τούτου δεν μπορείς να αναλάβεις Δήμο εσύ. 

Σήμερα βγήκανε αποφάσεις Συμβουλίου, του Νομικού Συμβουλίου του 

κράτους που λένε, δεν χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα κατάργησης.  

ΔΑΒΡΗΣ: Το Υπουργείο εμάς μας λέει άλλα. Λέει, ο Δήμος ας πάρει απόφαση. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος το λέει αυτό; 

ΔΑΒΡΗΣ: Εμείς, τα 2 συναρμόδια Υπουργεία. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος το λέει αυτό; 

ΔΑΒΡΗΣ: Εσωτερικών .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το Υπουργείο σας κ.Δάβρη .. Λέτε λόγια, δε μας τα λέτε 

όμως με χαρτιά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με το Υπουργείο φυσικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Δημοτική Αρχή έχει και την ευθύνη του θέματος. Κύριε 

Κανελλόπουλε συνεχίστε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Οικονόμου, κ.Οικονόμου, μισό λεπτάκι. Το 

Υπουργείο .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, κ.Δάβρη, σας παρακαλώ επιτέλους. Σας παρακαλώ. 

Δεν έχετε το λόγο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Να απαντήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. Δε χρειάζεται, δεν υπάρχει διάλογος. 

Τοποθετηθήκατε όπως προβλέπεται .. Σας παρακαλώ κ.Δάβρη. Κύριε Δάβρη, 

κ.Δάβρη, ηρεμήστε.  

 Συνεχίστε κ.Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που ισχυρίζεται ο κ.Δάβρης ότι το Υπουργείο έχει 

τη γνώμη αυτή, είναι λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύφθηκε αυτό κ.Κανελλόπουλε. Πάμε παρακατω. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λέει: αποδεχόμεθα την από τάδε, 365 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κρατους και τα Λιμενικά Ταμεία και 

τα αριθμεί, 1, 2, Κορινθίας, .., Λασιθίου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Πρεβέζης, .. 

Πόρτο Λάγος, Πόρτο Ράφτη, Σκοπέλου και Ωρωπού, είναι πλέον Δημοτικά 

Λιμενικά Ταμεία. Αρα αυτά που λέει ο κ.Δάβρης δε στέκουν. Αυτό είναι 

έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν ο κ.Δάβρης έχει κάποιο άλλο χαρτί 

να το παρουσιάσει στο Προεδρείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπον, ένα. Δεύτερον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, δεν μπορείτε να ακούσετε και να ηρεμήσετε. Γιατί; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ενα δεύτερο. Δεν μπορεί .. Το έχει δώσει κ.Δάβρη. Θα 

στο διαβάσω, το έχω εδώ το χαρτί του Υπουργείου, αυτό λέω. Είναι με 

30.1.2012 και μνημονεύει Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού. Το μνημονεύει. Το έχει 

εδώ το χαρτί. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανελλόπουλε συνεχίστε τώρα.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέει; Πέστε μου κύριε, δε λέει. Που; Διαβάστε μου, 

πέστε μου τι λέει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιες είναι οι διαδικασίες; Ορισμός της Διοικησης. 

Ορισμό της Διοίκησης. Ορισμός της Διοίκησης. Κύριε Δέδε, το είπα και 

προηγούμενως, θέλετε να επαναλάβω τα ίδια. Πήραμε μια απόφαση και σας 

είπα, αυτή η απόφαση μας προκάλεσε έγγραφο του Γενικού Γραμματέα .. και 

είπε το εξής, κύριοι, υπάρχει ΦΕΚ, που λέει τα κάτωθι: σας έχουν μεταφερθεί 

οι αρμοδιότητες, ασκείστε τη Διοίκηση πλέον και λέει, μέχρι να βγει η Διοίκηση 

τη Διοικηση θα την κάνει η υπάρχουσα επιτροπή. Και αυτό που σας είχα πει 

εγώ, ορίστε μου μέλος να φτιάξω μια νέα Διοίκηση. Δε θα μου τον στείλετε τον 

εκπρόσωπο σας. Δεν τον θέλω. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συναδελφοι.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι το θέμα εξαντλήθηκε και πρέπει να φτάσουμε στον 

ορισμό μελών. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ως εκ τούτου προχωράμε με το Προεδρικό Διάταγμα, όχι 

ΦΕΚ, Προεδρικό Διάταγμα 72/2004 και είπε ο Δήμαρχος ότι θα είναι  

11μελής η επιτροπή και σήμερα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι, 

ορισμός σε 10μελούς αυτούς επιτροπής διοικησης του Δημοτικού Λιμενικου 

Ταμείου Σκάλας Ωρωπού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα είναι πρωτοφανής παρέμβαση κ.Κανελλόπουλε με Πρόεδρο 

το Δήμαρχο μιας περιοχής να το ρίξει το Υπουργείο. Ας τολμήσει να το κάνει 
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αυτό. Ας τολμήσει το Υπουργείο να πει όχι στο Δήμαρχο, Πρόεδρο της 

επιτροπής. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Υπουργείο και η Περιφέρεια έχουν γνωματεύσει πάνω στο 

θέμα αυτό.   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα είναι πρωτοφανής απόφαση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Υπουργείο σε προσωπική μου επαφή και η Περιφέρεια 

έχουμε το οκ τους. Το Υπουργείο και η Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. Αλλωστε η Δημοτική Αρχή έχει και την 

ευθύνη.  

 Λοιπόν, προτάθηκε από την αντιπολίτευση ο κ.Αρμυριώτης και ο 

κ.Καλύβας ως αναπληρωτής. Αλλη πρόταση υπάρχει συνάδελφοι; Ο κ.Δέδες με 

τον κ.Καραγιάννη. Υπάρχει κάποια αντίρρηση από την αντιπολίτευση κύριοι 

συνάδελφοι;  

 Λοιπόν, άρα ως κανονικοί Σύμβουλοι λοιπον προτείνονται ο 

κ.Αρμυριώτης, ο κ.Δέδες και ο κ.Κιούσης. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσει η 

αντιπολίτευση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι αναπληρωτές είναι δύο. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, η 

πλειοψηφία της αντιπολίτευσης για τον κ. Αρμυριώτη λοιπόν. Ποιοι συνάδελφοι 

διαφωνούν; Ναι δηλαδή υπαρχει αντίρρηση για τον κ.Αρμυριώτη. Ψηφίζουνε 

τον κ.Αρμυριώτη. Λοιπόν, κα Βαρνάβα είναι 3 από την παράταξη του 

κ.Γιασημάκη .. Μάλιστα. 6.  

 Πάμε στον κ.Δέδε. Ποιοι συνάδελφοι ψηφίζουνε την υποψηφιότητα του 

κ.Δέδε. Είναι 8.  

 Και στην υποψηφιότητα του κ.Κιούση; Είναι 8.  
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 Οπότε πρέπει να γίνει κλήρωση τώρα εδώ πέρα;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο μέλη, ναι. Αρα είναι ο κ.Δέδες λοιπον με τον κ.Κιούση. 

Αντίστοιχα αναπληρωτές θα είναι .. Για τους αναπληρωτές. Τον κ.Καραγιάννη 

λοιπόν. Δεν είναι εδώ. Μπορεί να μη θέλει ο άνθρωπος να είναι 

αναπληρωματικός. Οχι, όχι, θα δούμε από την αντιπολίτευση πρώτα και θα 

δούμε. Είναι ο κ.Καλύβας. Ναι, ναι, αποσύρει την υποψηφιότητα του. Λοιπόν, 

ισχύει αυτό που λέει ο κ.Ζαχαρίας. Εάν προτείνει η αντιπολίτευση, δε 

χρειάζεται η συμπολίτευση. Τον κ.Ζαχαρία λοιπόν. Να δούμε τον αριθμό των 

ψήφων. 8.  

 Λοιπον, ο κ.Δέδες με αναπληρωτή τον κ.Ζαχαρία και ο κ.Κιουσης με 

αναπληρωτή, μου διαφεύγει, ποιος ήταν; Τον κ.Καραγιάννη.  

 Οσον αφορά την πρόταση της συμπολίτευσης το Συμβούλιο .. και η 

συμπολίτευση εγκρίνει και φυσικά το Σώμα. Ολο το Σώμα εγκρίνει. Δε νομίζω 

να υπάρχει κάποια αντίρρηση.  

 Λοιπον, το Σώμα ορίζει, εγκρίνει τον ορισμό των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού.  

 Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Εχει και άλλα πράγματα να προτείνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλα πράγματα τι εννοείτε; Ορισμό μελών λέμε εδώ. Ορίστηκαν 

τα μέλη.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω την εντύπωση, απ' ότι διάβασα εγώ, ότι και στις άλλες επιτροπές 

μπορει να προτείνουν και οι υπόλοιπες και η αντιπολίτευση μπορεί να προτείνει 

γιατί μπορεί να προτείνει ένα πρόσωπο μέσα από την κοινωνία, που να το 

ψηφίσουν οι υπόλοιποι, αλλά η διαδικασία που κάνετε είναι συνταγματική .. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

  111 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον, μισό λεπτό, εφόσον δεν εγκριθεί η πρόταση της 

συμπολίτευσης μπορεί να γίνει αυτό. Αφού η πρόταση της συμπολιτευσης είναι 

συγκεκριμένη η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. 

 

 

 ΘΕΜΑ 16ο 

 

Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.137,11 ευρώ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.    

 Κυρία Μαναβέλη, να αναφέρουμε την απόφαση που έχει πάρει η 

Δημοτική Επιτροπη Παιδείας. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στη συνεδρίαση που έκανε, 

αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή ως εξής: 16.500 στην α' βάθμια Σχολική 

Επιτροπή και 16.637 στη β' βαθμια Σχολικη Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ένσταση επί του θέματος; Ερώτηση. 

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Συνολικά μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα τι γίνεται με τα ποσά τα 

οποία κατανέμονται στις Επιτροπές και θα πρέπει κάποια στιγμή να εξετάσουμε 

επειδή είναι και μεγάλα και πολλά τα σχολεία και πάρα πολλά τα χρήματα, θα 

πρέπει να έχουμε εικόνα να βλεπουμε καποια στιγμή τι γίνεται. Εμείς φυσικά δε 

διαφωνούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα τα ποσά έχουνε περάσει όλα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Πως δεν υπαρχει εικόνα. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν υπάρχει εικόνα εννοώ όσον αφορά τι γίνεται με τα ποσά. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι απόφαση της ΔΕΠ η οποία έχει γίνει αποδεκτή απ' όσο.... 

Εδώ είναι και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, έχει γίνει αποδεκτή από 

τους Προέδρους. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, ναι, δε διαφωνώ. Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει έρθει απολογισμός στο Συμβούλιο. Δεν είναι τυχαίο. 

ΔΕΔΕΣ: Ωραία, εντάξει. Επιφυλασσόμεθα λοιπον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπον, υπαρχει λοιπον κάποια αντίρρηση κύριοι 

συναδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 17ο 

 

Εγκριση των τελικών προτάσεων του Δήμου επί του Σχεδίου Νόμου 

"Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών - Αττικής 2012". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι 

συνάδελφοι.  

 Είναι ο κ.Κατσιγιάννης εδώ; Θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση. Ορίστε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχουμε τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου σχετικά με το ρόλο του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου, του στρατηγικού Ρυθμιστικου Σχεδίου που τελικά θα 

εφαρμόσει η εκάστοτε κυβέρνηση για τις ανάγκες της στη λογική της 
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ανταγωνιστικότητας, μισθοί, πως αντιλαμβάνεται τέλος πάντων την ανάπτυξη. 

Νομίζω ότι θα κουβεντιάζουμε πάλι το Ρυθμιστικό Σχεδιο για να δείξει ο 

κ.Δήμαρχος αυτά που είπα και τις προάλλες, την καλή διάθεση του απέναντι 

στην κυβέρνηση γι' αυτά τα οποία ορέγεται. Δεν έχουμε κάτι άλλο να 

προσθέσουμε. Δε συμμετέχουμε στη διαδικασία και θα ήθελα το Προεδρείο και 

τον κ.Πρόεδρο να καταγράψει ότι αυτήν τη στιγμή αποχωρώ από τη διαδικασία 

και οτιδήποτε .. και δε συμμετέχω σε οποιαδήποτε απόφαση παρθεί από εδώ 

και περα.  

 Ευχαριστώ πολύ και καληνύχτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Κατσιγιάννης ο οποίος είναι και ο εισηγητής του 

θέματος και συμμετείχε στην Επιτροπή για την οποία αποφάσισε  το Δημοτικό 

μας Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίαση του για τις τελικές προτάσεις.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Κατ' αρχήν μια ερώτηση προς τον 

κ.Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω, δεν είμαι άνθρωπος της 

Αυτοδιοίκησης εγώ, λυπάμαι, δεν ξέρω για τη διαδικασία αν εγώ δικαιούμαι να 

είμαι εισηγητης, διότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς να ακούσουμε το .. ; Νομίζω ότι δεν έχει αντίρρηση το 

Σώμα. Εντάξει. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κατ' αρχήν ήθελα να πω ότι έγινε μια προσπάθεια.. Ηθελα 

να πω ότι έγινε μια προσπάθεια σύνθεσης από τους 3 συναδέλφους που 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

114 

έχουμε αναλάβει να συντάξουμε αυτήν την πρόταση σύνθεσης των προτάσεων 

των δημοτικων παρατάξεων. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, είναι σοβαρό το θέμα και να σεβαστουμε και 

τον προσκεκλημένο μας.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Επίσης αυτό που προσπαθήσαμε ήταν επειδή το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο, κάθε Ρυθμιστικό Σχέδιο είναι ένα γενικό κείμενο αρχών και 

κατευθύνσεων, να συμπτίξουμε και να γενικεύσουμε κάποια από τα αιτήματα 

των Δημοτικων Κοινοτήτων σε πιο γενικές διατυπώσεις, έτσι που να ταιριάζουν 

στο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Επιπλέον, επειδή πέραν του αμιγούς κειμένου του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου, υπαρχει και το πρόγραμμα δράσης το οποίο προβλέπει .. 

Κύριοι συνάδελφοι ακούστε αν θέλετε, προβλέπει ή θα έπρεπε να προβλέπει 

συγκεκριμένα έργα δράσης, μελέτες, να βρει τον τρόπο χρηματοδότησης τους 

και να συντάξει και κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποιον χρονοπρογραμματισμό γι' 

αυτά, αλλιώς καταλήγουμε σε ένα απλό ευχολόγιο, κάποιες από τις πιο 

εξειδικευμένες προτάσεις, θα έπρεπε να ενταχθούν στον προγραμματισμό που 

πρέπει να γίνει μέσω του προγράμματος δράσης. Με αυτήν λοιπόν την 

διάρθρωση είναι η εισήγηση, είναι οι γενικές παρατηρήσεις, είναι κάποιες 

ειδικές παρατηρήσεις και επιπλέον είναι και κάποια ζητήματα που εντάσσονται, 

θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δράσης.  

 Να σας διαβάσω λοιπον πως έχει το κείμενο. Οπως κάθε επιχειρησιακό 

σχέδιο, έτσι και το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής χρειάζεται συγκεκριμένα 

μέτρα και δράσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό, καθώς και 

μηχανισμούς ελέγχου, παρακολούθησης και εφαρμογής, καθώς και 

μηχανισμούς ελέγχου, παρακολούθησης και εφαρμογής. Χωρίς αυτά τείνει να 

καταλήξει σε ευχολόγιο και ουτοπία, όπως σε κάποιο βαθμό έγινε και με το 

ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο, δηλαδη με το Νόμο 1515/85. Θεωρουμε ότι στα 

πλαίσια της προτεινόμενης αναθεώρησης του 1515 έπρεπε πρώτα να 
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προηγηθεί μια σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια αξιολόγησης της πορείας του. 

Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Τι σημαίνει αυτό. Κατ' αρχήν αυτό αρχίζει να 

διαμορφώνεται και στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι όταν 

πας να τροποποιήσεις ένα σχέδιο επιπέδου περιφερειακού χωροταξικού 

σχεδίου, πριν το τροποποιήσεις πρέπει να αξιολογήσεις την πορεία του, πρέπει 

να δεις πως περπάτησε, που υπήρξαν προβλήματα και πως θα μπορέσουν στην 

αναθεώρηση να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό σ' αυτήν την κατεύθυνση δεν 

έχει γίνει καμία σοβαρή προσπάθεια στην πρόταση του Ρυθμιστικού που 

συζητάμε.  

 Επιπλέον θα έπρεπε να συσχετιστεί το προτεινόμενο Ρυθμιστικό με το 

εθνικό χωροταξικό και τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού των 

γειτονικων περιφερειών, όπου υπάρχει αλληλεπίδραση, καθώς και με τα ειδικά 

πλαίσια, όπως τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού, του τουρισμού 

δηλαδή, της βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το πρόσφατο 

των ιχθυοκαλλιεργειών. Να οδηγεί σε συνέργειες με τις κατευθύνσεις και τους 

στόχους του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Αττικής. Να αποτελεί τη σύνθεση των 

πολιτικών των συναρμοδίων Υπουργείων και όχι να αντιστρατεύεται κάποιες 

από αυτές. Θα θυμάστε στην προηγούμενη εισήγηση μου, στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο είχα αναφερθεί και σε παραδείγματα τι σημαίνει αυτό το 

πράγμα. Επιπλέον, η υπό διαβούλευση πρόταση θα έπρεπε να λαμβάνει υπ' 

όψιν τις εδώ και 10ετίες διαμορφωμένες καταστάσεις στο χωρο και να 

προτείνει πολιτικές για την ένταξη τους στο σχεδιασμό στα πλαίσια της 

βιωσιμότητας. Δεν είναι δυνατόν να αρνουμαστε πεισματικά και ιδεοληπτικά 

την αντιμετώπιση υπαρκτών και σημαντικών προβλημάτων στο χώρο, τα οποία 

έχουν δημιουργηθεί από την αδράνει και την αδυναμία της πολιτείας να 

παρέμβει ουσιαστικά και να δώσει έγκαιρα λύσεις.  
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 Δηλαδή με λίγα λόγια, έχουμε περιοχές οι οποίες για διάφορους λόγους 

είτε λόγω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρίως για τυπικούς 

λόγους, αλλά και περιοχές οι οποίες δεν κατάφεραν τελικά να ενταχθούν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη κ.Κατσιγιάννη. Κύριοι συνάδελφοι, αν είναι 

να μιλάει ο κ.Κατσιγιάννης μόνος του, να σταματήσουμε. Εδώ γίνονται κάποιες 

γενικές παρατηρήσεις που είναι και γενικές προτάσεις του Δήμου και εμείς 

κουβεντιάζουμε μεταξύ μας περί ανέμων και υδάτων. Δεν είναι τώρα 

κατάσταση αυτή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τελικά θα προτείνετα κάποια πράγματα τα οποία έχουνε 

λεχθεί και δεν τα έχετε, δεν τα έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει Ρυθμιστικό και τι 

προτείνουμε.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ελεγα λοιπόν και εξηγούσα αυτή τη συγκεκριμένη 

παράγραφο ότι υπάρχουν περιοχές στο Δήμο Ωρωπού, οι οποίες δεν έχουν 

ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης ή έχει πέσει το Σχέδιο τους και εν πάση περιπτώσει 

έχουνε μείνει, να το πω έτσι απλά, πολεοδομικά παρά πίσω. Δεν μπορούμε να 

κλείνουμε τα μάτια και να μην προτείνει το Ρυθμιστικό Σχέδιο πως θα 

προχωρήσει στην ανάπλαση, στην πολεοδομική αναβάθμιση αυτών των 

περιοχών, όπως οι περιοχές των οικισμών. 5ο θέμα: Ειδικά σήμερα την εποχή 

της μεγιστοποίησης της οικονομικης κρίσης πρέπει να ξαναδούμε ζητήματα 

όπως η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας με παράλληλη επιτάχυνση των 

διαδικασιων του πολεοδομικού σχεδιασμού, οι οποίες στη χωρα μας 

καθυστερούν αδικαιολόγητα. 6) Απαραίτητα να λαμβάνει υπ' όψη του το 

κατώτερο επίπεδο σχεδιασμού, όπου υπαρχει, όπως παραδείγματος χάρη είναι 

τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων ή SWAP θα συμπλήρωνα εδώ για τις 

μικρότερες περιοχές, παράδειγμα για τις Αφίδνες, δε λεγεται πλέον Γ.Π.Σ., 

λέγεται SWAP ή SWAP που είναι πρόσφατα ή σε φάση έγκρισης.  
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 Ειδικες παρατηρήσεις. Το προτεινόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο συνοδεύεται 

από ένα πολύ μεγάλο κείμενο με αρκετές ασάφειες αλλά και γενικούς χάρτες 

στους οποίους δεν απεικονίζονται οι οικιστικές συγκεντρώσεις, οι οικισμοί και οι 

οριοθετημένες ζώνες παραθεριστικής κατοικίας του Δήμου Ωρωπού. Αυτό έχει 

σαν συνέπεια να δημιουργούνται αδιέξοδα, αμφιβολίες και τεράστιες ανησυχίες 

στις τοπικές κοινωνίες για την εφαρμογή του. Στην κοινωνία του Ωρωπού 

υπάρχει μεγάλη ανησυχία διότι στα σχέδια του Ρ.Σ.Α. εμφανίζονται όλες οι 

ευρύτερες εκτάσεις γύρω από την πόλη και ανάμεσα στις οικιστικές 

συγκεντρώσεις ως γεωργικές, αγροτικές. Σε συνδυασμό μάλιστα με το 

προετοιμαζόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ουσιαστικά απαγορεύει 

την κατοικία στις γεωργικές περιοχές, αλλά και την πρόθεση του Οργανισμού 

Ρυθμιστικου Σχεδίου της Αθήνας για κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός 

σχεδίου δόμηση και τον δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, η 

ανησυχία της κοινωνίας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.  

 Στην περιοχή του Δημου Ωρωπού ελάχιστα εγκεκριμένα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια υπάρχουν. Τα περισσότερα είναι σε φάση κατάρτησης 

τους, όπως αυτά της Σκάλας Ωρωπού, του Καλάμου, του Αυλώνα, της 

Μαλακάσας, του Πολυδενδρίου. Επιπλέον οι εγκεκριμένες εντάξεις .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η ορθή επανάληψη της εισηγήσης που είχε δοθεί. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, έχει μια τροποποίηση εδώ πέρα. Περιλαμβάνει .. 

Λοιπον, στην περιοχή του Ωρωπού, ελάχιστα εγκεκριμένα Γενικα Πολεοδομικά 

Σχέδια υπαρχουν, τα περισσότερα είναι σε φάση κατάρτησης τους, όπως αυτά 

της κοιλάδας του Ωρωπού, που περιλαμβάνει την κτηματική περιφερεια του 

πρώην Δήμου Ωρωπίων και της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου, του Καλάμου - 

αυτό έχει συμπληρωθεί - του Καλάμου, του Αυλώνα, της Μαλακάσας, του 

Πολυδενδρίου. Επιπλέον, οι εγκεκριμένες εντάξεις στα σχέδια πόλης 
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προχωρούν με τρομακτικά αργούς ρυθμούς. Παράδειγμα Μαρκόπουλο - 

Ωρωπού ή έχουν σταματήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, παράδειγμα οι 

περιοχές της ζώνης οικιστικού ελέγχου του '84 στον Κάλαμο. Υπάρχει από τους 

πολίτες που εκφράζονται μέσω της Δημοτικής Αρχής η παρακάτω απαίτηση: 1) 

Να διατυπωθεί σαφώς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε τις προτάσεις τώρα πλέον κύριοι συνάδελφοι. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Να διατυπωθεί σαφώς στο κείμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου 

ότι οι χάρτες με τις διάφορες ζώνες που το συνοδεύουν, είναι απολύτως 

ενδεικτικοί ή θα εξειδικευθούν με την οριοθέτηση των διαφόρων ζωνών μέσα 

στα κατά τόπους Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια της περιοχής. Παρόλη τη μεγάλη 

οικονομική κρίση, η επένδυση σε γη και οικοδομή στην περιοχή του Ωρωπού 

δεν έχει πάρει τέλος. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η περιοχή μας 

διαθέτει ένα ωραίο φυσικό τοπίο και θάλασσα, τεράστιο παραλιακό μέτωπο, γι' 

αυτό και υπάρχει ακόμα έντονη αναζήτηση για δημιουργία τόσο εξοχικής β' 

κατοικίας, αλλά και πρώτης κατοικίας. Υπάρχει δε και δυναμική τουριστικής 

ανάπτυξης. Εδώ κάπως θα πρέπει να διορθωθεί φραστικά. Να ολοκληρωθούν 

τα εκκρεμή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και οι πολεοδομικές μελέτες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς τη δέσμευση του νέου Ρυθμιστικού Νόμου της 

Αθήνας, καθώς και όποια μελέτη είχε προγραμματιστεί πριν την έναρξη και 

σύνταξη του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου.  

 Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου γύρω και ανάμεσα στις οικιστικές 

αναπτύξεις τις τελευταίες δεκαετίες δεν καλλιεργείται συστηματικά ή όπου 

αυτό γίνεται δεν αποδίδει ιδιαίτερα έσοδα. Θα πρέπει μάλιστα να συνεκτιμηθεί 

το γεγονός ότι ο υδροφόρος ορίζοντας και οι γεωτρήσεις που ποτίζουνε τις 

καλλιέργειες έχουν υπαρκτό κίνδυνο ρύπανσης τους από τον Ασωπό ποταμό 

και τους παραποτάμους του. Οταν λοιπον το κράτος εκτός από ευχολόγια 

χρόνια τώρα δεν έχει κάνει έμπρακτα τίποτα για την εξυγίανση του Ασωπού, 
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δεν μπορεί σήμερα να προτείνει την βιώσιμη προοπτική στους κατοίκους του 

Δήμου Ωρωπού να ασχοληθούν με καλλιέργειες και ανάπτυξη του πρωτογενούς 

τομέα. Οι πολίτες του Ωρωπού στην πλειοψηφία τους δεν ασχολούνται με τον 

πρωτογενή τομέα, επιπλέον δε στην Αττική αυτός δεν στηρίζεται όπως αλλού 

στη χωρα. Συνεπώς ζητάμε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Απλώς ήτανε, είχε παραληφθεί μια γραμμή. Συνεπώς 

ζητάμε: 1) Να μην καταργηθούν οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή 

του Δήμου Ωρωπού μέχρι να ολοκληρωθεί και εγκριθεί ο Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη μέσω παραθεριστικής 

κατοικίας και τουρισμού. 1.β. Αυτό που διάβασα ήταν το 1.α. 1.β. Να δοθεί 

δυνατότητα για οριοθετηση μεγαλύτερων από τις προβλεπόμενες ζωνών α' και 

β' κατοικίας μέσα στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, να μπορούν να ενταχθούν 

σε πυρήνες α' κατοικίας ή παραθεριστικής κατοικίας ανάλογα όλες οι δομημένες 

περιοχές, οικισμοί αυθαιρέτων, τη στιγμή δε που έχει δοθεί η δυνατότητα 

εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η διατήρηση τους για 30 χρόνια μέσω του 

4014. 2) Καθορισμός και διασφάλιση της οριοθέτησης των προ του '23 

οικισμών του Δήμου Ωρωπού. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια επεξήγηση. 

Εχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Το έχουν ζήσει οι 

κάτοικοι του Καλάμου που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια προκειμενου να 

οριοθετήσουν τον οικισμό του Καλάμου, σύμφωνα με τη διαδικασία του 

Προεδρικού Διατάγματος, όπως αυτή προβλέπεται. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα 

πολλά χρόνια, ήμουν καινούργιος βουλευτής όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, 

έχουμε ξεπεράσει τη 10ετία. Αυτό το πρόβλημα όμως και αυτό .. Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, αυτό έλεγα τώρα Βασίλη. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει 

και αλλού. Μερικές φορές βρίσκεται χαμηλά. Εάν προκύψει μια καταγγελία, 
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προσέξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δε μ' 

ακούει, εάν προκύψει μια καταγγελία, υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν πολλές 

από τις οριοθετήσεις οικισμών οι οποίες δεν έχουνε γίνει νομότυπα σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα. Και το Μαρκόπουλο 

έχει πρόβλημα και το Συκάμινο έχει πρόβλημα. Δε χρειάζεται να τα λέμε 

υψηλόφωνα. Κατά συνέπεια ξεφεύγοντας από την κλασική διαδικασία του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου, προτείνω, γιατί αυτό θα μας ξέμπλεκε μια και καλή με 

όλα αυτά τα προβλήματα, χωρίς να έχουμε, χωρίς να έχετε να αντιμετωπίσετε 

τις καθυστερήσεις τύπου Καλάμου για να κάνετε την οριοθέτηση για το 

Μαρκόπουλο, για το Συκάμινο, να τελειώσουμε τώρα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο, 

να τελειώναμε.  

 Γιατί εγώ δε βλεπω αυτό το Ρυθμιστικό να περπατάει. Να τελειώναμε 

τώρα. Με το Ρυθμιστικό Σχέδιο να έμπαινε μέσα, είναι το καθ' ύλην αρμόδιο 

νομοθέτημα, να έμπαινε μέσα και η οριοθέτηση των οικισμών και να 

τελειώναμε. Είναι ισχυρότερο της διαδικασίας του Προεδρικού Διατάγματος, 

γιατί θα γίνει με Νόμο και θα μπορούσαμε να επιτυχύνουμε όλη τη διαδικασία 

και μια και καλή να ξεμπερδέψουμε με τα υπαρκτά προβλήματα, όπως επίσης 

και να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα που είναι τρέχοντα. Παράδειγμα με τον 

Αυλώνα. Ας προχώρει. Να πάμε στη διαδικασία της οριοθετησης μέσα από εκεί. 

Και άλλοι οικισμοί. Εχουμε το .. το οποίο έχει ένα ζήτημα εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια. Είναι οικισμος προ του '23. Δεν έχει γίνει η κλασική διαδικασία. Να 

τελειώσουμε λοιπόν να οριοθετήσουμε όλους αυτούς τους οικισμούς με μια και 

να γλιτώσουμε δεκαετίες καθυστερήσεων. Κλείνω τη διευκρίνση του 2). 

 Πάμε στο 3) Επαναθεσμοθέτηση των Σχεδίων Πόλεως που ακυρώθηκαν 

για τυπικούς λόγους από το ΣτΕ. Υπηρξε τέτοια νομοθετική ρύθμιση, θα 

μπορούσε ενδεχομενως μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση να περάσει στο Νομο 

αυτόν. 4) Εξορθολογίκευση του Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας του 
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ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Να το κάνω πιο σαφές; Παράδειγμα στον 

Αυλώνα. Τους πνίγει το Διάταγμα Προστασίας. Ισως και στη Μαλακάσα έχετε 

αντίστοιχο πρόβλημα Κώστα. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε λογικά μεχρι που 

μπορεί να φτάσει αυτό το Διάταγμα Προστασίας. Δεν μπορεί να φτάνει μέχρι 

τις παρυφές της πόλης και να μην αφήνει την πόλη να αναπτυχθεί. 5) 

Δημιουργία διαπεριφερειακής εμβέλειας νοσοκομείου σε τμήμα του 

στρατοπεδου Μαλακάσας, το οποίο θα εξυπηρετεί τη Βόρεια Αττική αλλά και 

την Βοιωτία. Επιπλέον τονίζουμε ότι θεωρουμε απαράδεκτη τη δημιουργία 

φυλακών στο χώρο αυτό της Μαλακάσας, πόσο μάλλον όταν ήδη υπαρχουν 

ήδη φυλακές στον Αυλώνα. Θα μπορούσε μέσα από το Ρυθμιστικό να υπάρξει 

χωροθετηση για ένα νοσοκομείο και μάλιστα, επειδή στα πλαίσια του 

Ρυθμιστικού έχουν γίνει και συζητήσεις με την εκπρόσωπο, έχουμε συζητήσει 

και εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο με την εκπρόσωπο που έχει οριστεί από το 

Υπουργείο Υγείας, αναζητουν τη δυνατότητα θεσμοθέτησης, χωροθέτησης μιας 

μεγάλης μονάδας εκτός των κλασικών ορίων του λεκανοπεδίου, καπου δηλαδή 

στη Βόρεια ή στην Ανατολική Αττική. Φαίνεται ότι τείνουν να πανε προς την 

Ανατολική Αττική, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ προσφέρεται ο χώρος, είναι 

διαθέσιμος. Ισως θα μπορούσε να γίνει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει, είναι ένα αίτημα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο 

πρόγραμμα δράσης. Δηλαδή κάποια ζητήματα τα οποία μπορούν να ενταχθουν 

στις προβλέψεις του προγράμματος δράσης. Πρώτον .. Α, συγνώμη, ναι, το 6. 

Στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης ζητάμε τη χωροθέτηση δύο μαρινών 

στο Δήμο Ωρωπού η οποία σε συνδυασμό με το επιβατικό λιμάνι της Σκαλας 

Ωρωπού θα προσελκύσουν παραθεριστές και τουρίστες. Για το πρόγραμμα 

δράσης τώρα. 1) Για τον πρωτογενή τομέα και για τις αντίστοιχες 

μεταποιητικές δραστηριότητες να προβλεφθούν ανάλογα κίνητρα για το Νομό 
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Αττικής, όπως ισχύουν για την υπόλοιπη Ελλάδα. 2) Πρόβλεψη μελέτης στο 

πρόγραμμα δράσης για την οργάνωση των παραγωγικων δραστηριοτήτων στην 

περιοχή του Δήμου Ωρωπού με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, 

κυρίως η αναφορά γίνεται γύρω από τον άξονα της εθνικής οδού. 3) Στο 

πρόγραμμα δράσης πρέπει να συμπεριληφθεί η ανάπλαση του παραλιακού 

μετώπου με παράλληλη χρηματοδότηση ακτομηχανικής μελετης, όπου 

απαιτείται, για την αντιμετώπιση διαβρώσεων και προσαμμώσεων. 4) Στα 

πλαίσια της ενότητας προστασίας του περιβάλλοντος του προγράμματος 

δράσης, να προβλεφθεί μελετη για την οργάνωση της διαχείρισης των 

απορριμμάτων.  

 5) Δημιουργία κεντρικού διυλιστηρίου για την διασφάλιση της ποιότητας 

του νερού. Αυτό δε σημαίνει χωροθέτηση, σημαίνει απλώς να προβλεφθεί, να 

προβλεφθούν πόροι από που μπορούν να εκταμιευτούν και ένας 

χρονοπρογραμματισμός γι' αυτό το πράγμα, μέσα στο πρόγραμμα δράσης. 

Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το Ρυθμιστικό όπως τον φαντάζεστε σαν 

χάρτη και ο προγραμματισμός έργων, δράσεων και μελετών στο πρόγραμμα 

δράσης. Είναι όμως αναπόσπαστο τμήμα του Ρυθμιστικού. 6) Ολοκλήρωση των 

παραπλευρων οδών της εθνικής οδού. Αυτήν τη στιγμή οι λεγόμενες service 

road δεν έχουν υλοποιηθεί ή αν έχουν υλοποιηθεί, βασίζονται εν μέρη στο 

παλαιό εθνικό δίκτυο. Εν παση περιπτώσει οι κάτοικοι του Δήμου είναι 

υποχρεωμένοι σε ένα μεγάλο βαθμό για τις μετακινήσεις τους να 

χρησιμοποιούν την εθνική οδό με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις. Αν γίνουν 

σωστές service road θα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό 

το πρόβλημα. Τρίτον .. Κάτι έχει γίνει εδώ. Εχουν αλλάξει την αρίθμιση. Θα 

πρέπει να προβλεφθεί η σύνδεση του Ωρωπού με τον προαστιακό με στάση το 

Πολυδένδρι. Το επόμενο. Ενταξη στο πρόγραμμα δράσης όλων των 

προβλέψεων βασικών οδικών έργων που θα προκύψουν από τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια. Δακτύλιοι, παρακάμψεις παραλιακών περιοχών κλπ. 
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Σύνδεση μέσω περιφερειακής οδού όλων των οικισμών του παραλιακού 

μετώπου από Μαραθώνα, Αγ.Αποστόλους, Ωρωπό, Δήλεσι, κόμβου Αυλίδας, 

Χαλκίδα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία χωρίς να 

επιβαρύνονται οι οικισμοί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβλεφθεί μελέτη και 

να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση στο πρόγραμμα δράσης. Ολα αυτά βάζοντας 

τα στο πρόγραμμα δράσης σημαίνει ότι πας να δημιουργήσεις και συνέργειες 

με το ΠΕΠ Αττικής.                

 6., 6.α. Οχι, 7 .. Τέλος πάντων, έχει χαθεί λιγάκι η αρίθμηση εδώ πέρα, 

έχει γίνει ένα μπερδεμα. Να περιληφθεί στο πρόγραμμα προστασίας των 

ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων οικοσυστημάτων του προγράμματος 

δράσης και ο υγρότοπος του Ωρωπου και επιπλέον να αξιοποιηθεί η υπαρχουσα 

τεχνητή λίμνη στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Αλλο σημείο είναι η ανάδειξη του 

Λαογραφικού Μουσείου Ζυγομαλά στον Αυλώνα, η αξιοποίηση των φυλακών 

του Ωρωπου σαν Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατίας, έργα ενοποίησης όλων των 

αρχαιολογικών χώρων της Βόρειας Αττικής, παράδειγμα Αμφιαράειον, Αφίδνες, 

Σκάλα Ωρωπού, Ραμνούντα, Μαραθώνα και η ανάδειξη των θρησκευτικών 

μνημείων όπου απαιτούνται μέτρα και δράσεις πάλι στο πρόγραμμα δράσης για 

την προώθηση του αντίστοιχου τουριστικού τομέα, του θρησκευτικού 

τουρισμού.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όσοι θέλουν να τοποθετηθούν .. Α και 

ερωτήσεις. Εχει ζητήσει ο κ.Οικονόμου για επαγγελματικούς λόγους να 

προηγηθεί με την τοποθέτηση του, προκειμένου να αποχωρήσει. Νομίζω δεν 

υπαρχει κάποια αντίρρηση.  

 Κύριε Οικονόμου. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ για την παραχώρηση από τους συναδέλφους. 

Πρέπει να πω ότι η εισήγηση του κ.Κατσιγιάννη εκ μέρους της επιτροπής είναι 

μια τεχνοκρατικά άρτια εισήγηση και σ'αυτό βέβαια βοηθάει και η ειδικότητα 

του, η ιδιοτητα του η επιστημονική αλλά και η εμπειρία του ως βουλευτής για 

8 χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής και απ' ότι μαθαίνω θα ξαναεπιχειρήσει πάλι 

το τόλμημα και του εύχομαι και καλή επιτυχία γιατί είναι αξιόλογος 

επιστήμονας και άνθρωπος της περιοχής μας. Από εκεί και μετά τώρα 

κ.Δήμαρχε, μπαίνουμε στη συζήτηση των προτάσεων του Δήμου Ωρωπού για 

το μεγάλο ζήτημα του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Επειδή άκουσα τον κ.Κατσιγιάννη 

να λέει, δεν προβλέπει να προχωράει. Δεν ξέρω που υπολογίζει .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Αν μου επιτρέπεις .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν έχει καμιά πληροφόρηση. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ σε θεωρώ φίλο, χρησιμοποιώ τον ενικό και λέω, 

Βασίλη. Λοιπόν, η πληροφορίες είναι από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από την 

πληροφόρηση που έχουμε. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι στις 21 

Μαρτίου εμείς ετοιμάζουμε μια ημερίδα και είμαι στην οργανωτική επιτροπή για 

το Ρυθμιστικό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα μας καλέσετε. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Βέβαια.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα μιλήσουμε. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τελικά το 

Ρυθμιστικό για διάφορους λόγους και για το λόγο της πολιτικής κατάστασης, θα 

το χειριστεί τελικα η επόμενη κυβέρνηση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Α, μ' αυτή την έννοια. Εντάξει. 
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Μια φράση μόνο. Δεν είναι κακό όμως που γίνεται αυτή η 

κουβέντα. Ισα ίσα. Προετοιμάζεστε και έχετε προτάσεις. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα. Νόμιζα εννούσατε δεν προχωράει για 

λόγους άλλους, αλλά για πολιτικούς λόγους σίγουρα αυτή η κυβέρνηση δεν 

μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση. Από εκεί και μετά τώρα, εμεί καλούμαστε 

να κάνουμε προτάσεις προς τον Οργανισμό Αθήνας. Οπως είναι γνωστό, ο 

Οργανισμός Αθήνας είναι ένα όργανο της πολιτείας, ένα εργαλείο της πολιτείας 

το οποίο καθορίζει το χωροταξικό, το πολεοδομικό και το αναπτυξιακό μοντέλο 

της Περιφέρειας Αττικής, όχι μόνο του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Πάρα ταύτα 

ονομάζεται Οργανισμός Αθήνας. Αυτός ο Οργανισμός λοιπον έχει το εξής 

πρόβλημα σε σχέση με το πως προσεγγίζει τα προβλήματα και τα θέματα των 

περιοχών μας. Εστιάζει και τα περιφέρει γύρω από τα προβλήματα και τα 

ζητήματα των Αθηνών. Ο,τι προβληματίζει την Αθήνα, ό,τι περισσεύει από την 

Αθήνα, ό,τι ευνοεί την Αθήνα, ό,τι πρέπει να εξυπηρετήσει την Αθήνα ο 

Οργανισμος Αθήνας το αποτυπώνει σε χαρτί σαν πρόταση και σαν 

γνωμοδότηση για νομοθετική παρέμβαση ή για Προεδρικά Διατάγματα.  

 Αρα λοιπον εκ του προοιμίου οι προτάσεις του και για το προηγούμενο 

Ρυθμιστικό που υπήρχε και είναι ένα Ρυθμιστικό που πολύ σωστά είπε και ο 

κ.Κατσιγιάννης δεν έχει αξιολογηθεί. Αλλά και αυτό το, η απόπειρα που 

ξεκίνησε επί Σουφλιά και προσπαθεί με μεγάλα εμπόδια να συνεχιστεί και τώρα 

και προφανώς τρεις κυβερνήσεις δηλαδή ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ό,τι 

άλλο προκύψει θα προσπαθούνε να κατεβάσουνε Ρυθμιστικό για την Αττική, 

φανερώνει τη δυσκολία του εγχειρήματος. Ποια δυσκολία; Συμφέροντα 

τρομερά που χτυπάνε το ένα το άλλο, η σκοπιμότητα και η ωφέλεια των 

Αθηνών και τι συζητάει το υπόλοιπο Αττικής, το παλιό όπως λέγαμε, Ανατολική 

Αττική, Δυτική Αττική. Γιατί το λέω αυτό. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο αν το 

μελετήσετε λέει καθαρά και συζητάει καθαρά: για περιαστικό πράσινο, 
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προσεγγίζει όλη την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Αττικής ως ένας χώρος 

που ευνοεί, που εξυπηρετεί την Αθήνα. Που θα φτιάξουμε τις ζώνες της 

ανάπτυξης, που θα φτιάξουμε τις ζωνες του πρασίνου, που θα φτιάξουμε τις 

ζώνες του περιπάτου, που θα τα φτιάξουμε όλα αυτά σε σχέση με την Αθήνα. 

Εχουμε κάθετα δηλώσει σαν παράταξη αλλά και σαν βουλευτής της περιοχής, 

το έχω καταθέσει επανειλημμένες φορές σε πολλές συγκεντρώσεις και .. 

διαβούλευσης, έχω κάθετη αντίθεση με το πως προσεγγίζει ο Οργανισμός της 

Αθήνας ειδικά τα ζητήματα της περιοχής μας, Ανατολική Αττική ή αν το πάτε 

και πιο εστιασμένα του Ωρωπού όλων των χωριών.  

 Που σημαίνει λοιπον τι. Για την Αθήνα η Ανατολική Αττική είναι ο 

σκουπιδοτενεκές όταν πρόκειται για τα σκουπίδια και ο χώρος περιπάτου όταν 

πρόκειται για την κίνηση των Αθηναίων, που σημαίνει, για να έχουμε τον 

περίπατο πρέπει να έχουμε το δάσος μας, πρέπει να έχουμε το φυσικό 

περιβάλλον, αυτό που δεν είναι .. κατ' ανάγκη και πρέπει να έχουμε έναν χώρο 

ο οποίος πρέπει να έρχεται ο Αθηναίος να κάνει τον περίπατο του. Αυτό θα είχε 

ένα νόημα να το συζητάμε αν δεν ήταν αντικρουόμενες οι αποφάσεις. Δηλαδή 

την ίδια ώρα που θέλει χώρο περιπάτου και αναψυχής τη Βόρεια Αττική της 

στέλνει και τα σκουπίδια. Αλλοπρόσαλλες αποφάσεις. Βλέπε Γραμματικό. Ομως 

εδώ εμείς πρέπει κ.Δήμαρχε να οριστικοποιήσουμε μια πρόταση την οποία  να 

έχει τουλάχιστον κάποιες σταθερές και κάποιες προτάσεις για τη δικιά μας 

ανάπτυξη για τη δικιά μας ζωή και πως βλέπουμε εμείς τη ζωή μας εδω στον 

Ωρωπό σε σχέση με το πως το βλέπει ένα εργαλείο του κράτους, όπως είναι ο 

Οργανισμός Αθήνας, με τους αγαπητούς Πανεπιστημιακούς που αυτήν τη 

στιγμή το στελεχώνουνε, του Πολυτεχνείου κλπ., αλλά η οποίοι αν κάτσεις να 

τους μιλήσεις δεν ξέρουνε για ποιο πράγμα πάνε να χωροθετήσουν, για ποια 

περιοχή, ποιες είναι οι περιοχές που πάνε να φτιάξουνε την ανάπτυξη ή τις 

ζώνες πρασίνου. Αλλωστε αν μελετήσετε τους χάρτες συνήθως δεν έχουν 

καμία αντιστοιχία, το λέει κομψά εδώ η εισήγηση του Δήμου, ότι τουλάχιστον 
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είναι ενδεικτικά τα, είναι ενδεικτικές οι ζώνες που υπάρχουνε γιατί .. Γιατί 

αναγκάζεται να το πει αυτή η εισήγηση; Γιατί φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με 

την πραγματικότητα. Εξαφανίζονται ολόκληροι οικισμοί, δεν υπαρχουν οικισμοί 

όταν φτιάχνονε τους χάρτες και αυτούς που παρουσιάζουνε.  

 Εμείς λοιπον, για να συντομεύσω, η πρόταση μας έχει τα εξής στοιχεία: 

1) Το κομμάτι το αναπτυξιακό. Εμείς θεωρούμε ότι ο Ωρωπός και εστιάζω και 

τον Ωρωπό, δεν μπορεί να φιλοξενήσει βιομηχανία, δεν μπορεί να φιλοξενήσει 

χρήσεις ή αναπτυξιακές δραστηριότητες οι οποίες θα επιβαρύνουν το 

περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων που ζούνε εδω. Αρα λοιπον εκ των 

πραγμάτων πάμε σε ήπια αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τον πολιτισμό, την 

ιστορία, τον αθλητισμό, μέσα από την λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Γι' αυτό όπως θα έχετε δει στη δικιά μας πρόταση την οποία την έχουμε 

αναρτήσει ηλεκτρονικά, την οποια την είχαμε καταθέσει και προεκλογικά 

καποια σημεία της και την έχουμε ξανακαταθέσει και την έχουμε 

ξανακαταθέσει επιμέρους συνολικά σήμερα και ο κ.Λέκκας θα την πει σε πιο 

ειδικα για περιοχές. Αυτό το οποίο έχει αξία και σημασία είναι ποιο. Να μην 

υποκύψουμε εις την συζήτηση των ημερών για το πως θα φτιάξουμε μια 

οικοδομή πάνω, παρακάτω ή περισσότερο, που ούτως ή άλλως ούτε αυτό δε 

γινεται. Εγώ νομίζω κ.Δήμαρχε πρέπει να είμαστε αυστηροί και πολύ 

συγκροτημένοι στο θέμα των Γενικών Πολεοδομικών. Αρα, ποιες είναι οι 

πόλεις, τα χωριά δηλαδή.  

 Δεύτερον, γεωργική γη την προστατεύουμε. Τρίτον, δασική γη την 

προστατεύουμε. Ο Δήμος πρέπει να βγάλει εμφατικό μήνυμα ότι δεν 

διαπραγματευόμαστε καμιά συζήτηση υπερ μιας άναρχης οικοδομήσεως, την 

οποια την έχει υποστεί ο τόπος. Σήμερα καλείστε εσείς, ο καθενας μας, να 

υπηρετήσουμε αυτή την άναρχη οικοδόμηση. Ο καθείς έκτιζε όπου ήθελε και 

όπως ήθελε και ερχόμαστε να υπηρετήσουμε αυτού του καθενός το χαϊρι. 
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Εμείς φτάνοντας το Σύνταγμα της περιοχής για το χωροταξικό, το πολεοδομικό 

και το αναπτυξιακό της μέλλον, δεν πρέπει .. αυτά τα θέματα να τα έχουμε 

ξεκαθαρίσει. Αρα λοιπόν, απόλυτη προστασία του δασικού και γεωργικού 

πλούτου της περιοχής μας. Ακουσα προτάσεις και είδα προτάσεις που λένε και 

η λίγη γη που είναι ελεύθερη να οικοδομηθεί. Οχι Κυψέλη ο Ωρωπός. Οχι 

Αμπελόκηποι ο Ωρωπός. Ελεος. Αν έχει αξία αυτή η περιοχή, έχει αξία γιατί 

πρέπει να προστατεύσουμε, πρέπει να δουμε το φυσικό της περιβάλλον. Γι' 

αυτό λοιπον κ.Δήμαρχε νομίζω ότι αυτό και ως μήνυμα πρέπει να το στείλουμε 

μέσα από μια πρόταση μας.  

 Δεύτερον, πως έρχεται κάποιος εδώ περα στον Ωρωπό; Παίρνουμε όλοι 

τα αυτοκίνητα και ερχόμαστε; Δηλαδή επιβαρύνουμε το περιβάλλον και τη ζωή 

μας; Εχουμε ένα στοιχείο και κ.Κατσιγιάννη είναι φανερό ότι το Ρυθμιστικό, τα 

θέματα αυτά το πως γίνονται οι μεταφορές, οι μετακινήσεις μέσα στην Αττική 

δεν το αντιμετωπίζει. Τι θέλω να πω δηλαδή. Ο προαστιακός αναδεικνύεται στο 

επιπεδο του καθημερινού μέσου μετακίνησης των πολιτών στην Αττική; Οχι. 

Υπάρχουν συμπληρωματικά μέσα στην Αττική; Οχι για το Ρυθμιστικό. Ερωτώ 

εγώ, γιατί πρώτης ιεράρχησης πρόταση ο ΗΣΑΠ στον Αγ.Στέφανο δε θα μπει 

από το δικό μας Δήμο. Αρα λοιπόν όταν μιλάω για ενιαίο συγκοινωνιακό χάρτη, 

να παίρνω το λεωφορείο από τη Σκάλα Ωρωπού και να πηγαίνω στον ηλεκτρικό 

στον Αγ.Στέφανο. Ηταν εγκεκριμένο, το ξέρετε κ.Κατσιγιάννη .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Που το λέει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρωστε, ολοκληρώστε κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το λέει; Δεν το λέει. Το Ρυθμιστικό το εχει καταργήσει, το 

Υπουργείο Μεταφορών το έχει καταργήσει, θα δω τι θα μου απαντήσει ο 

κ.Βορίδης σε ερώτηση που θα κάνω όμως οσονουπω .. Ε; Ο Μάκης ο 
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λεγόμενες, φίλος μας και Υπουργός της Περιφέρειας Αττικής, να δω λοιπόν 

τώρα πως θα τοποθετηθεί. Εργο που μέχρι το 2017 θεωρούτανε, έτσι δεν είναι 

κ.Κατσιγιάννη; Οτι θα γίνει. Δεύτερον, τριτον, Υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας. 

Κύριε Δήμαρχε, σε συνεχεια της συζήτησης προηγουμένως για τον γιατρό 

πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ περα ποιες είναι οι Υπηρεσίες Υγείας στην 

περιοχή. Κέντρο Υγείας είναι το ένα. Θα βάλουμε εδώ, την παλιά συζητήση θα 

την ξανανοίξουμε για το υποκατάστημα του ΙΚΑ που λέγαμε τότε στον Ωρωπό, 

χωροθετημένος χωρος, χώρος προσφερόμενος και υποτίθεται ότι προς εξέλιξη 

το ζήτημα αυτό θα το συζητήσουμε αυτό; Για να μην συζητάμε αόριστα 

πράγματα, τα οποία δεν μπορούνε να σταθούνε, χωροθέτηση Νομαρχιακού 

νοσοκομείου στην άκρη του Νομού. Δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο να γίνει 

αυτό. Αλλωστε η Νομαρχία ή η τωρινή Αντιπεριφέρεια συζητάει για το 

νοσοκομείο της Ανατολικής Αττικής, που όπως ξέρετε με τα πενιχρά οικονομικά 

δεν υπαρχει περίπτωση να γίνουν δύο νοσοκομεία, το συζητάει εις τα Μεσόγεια 

και είναι λογικό να το συζητάει εκεί γιατί δεν μπορεί να είναι στην άκρη και στη 

γωνία του Νομού, γιατί δεν μπορεί να έρχεται από το Λαύριο ή από το Κορωπί 

να έρχεται πάνω στη Μαλακάσα ως νοσοκομειακή κάλυψη.  

 Εδώ κάνουμε μια πρόταση και βλέπω ότι δεν την πιάνετε πάλι. Το 

Πανεπιστήμιο, το Αττικό Πανεπιστήμιο ή το φοιτητικό κάμπους το οποίο εμείς 

προτείνουμε σε έναν χώρο όπως είναι η Μαλακάσα, το είχα συζητήσει και με 

τον προηγούμενο Πρόεδρο της Κοινότητας, τον κ.Λίτσα, ως πρόταση 

αναπτυξιακή, πρόταση χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος και πρόταση η 

οποία μπορεί να αξιοποιήσει και ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και δυνατότητες 

τέτοιες, μπορούμε να κάτσουμε να τις συζητήσουμε. Μπείτε κ.Δήμαρχε στη 

συζήτηση με τα Πανεπιστήμια αυτήν τη στιγμή να ακούσετε και να μάθετε ότι 

υπάρχουνε πολλά Πανεπιστήμια, είτε λέγεται αυτήν τη στιγμή .. Το 

Οικονομικό, η .. η παλιά, η λεγόμενη. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

130 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου ολοκληρώστε. Εντάξει, ενδιαφέροντα όλα αυτά, 

αλλά ξεφύγατε και από τη δευτερολογία σας .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, δε θα κάνω δευτερολογία, το κάνω όλο μαζεμένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάτε επί 10 λεπτά. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λοιπόν, νομίζω είναι το πιο κρίσιμο θέμα για την τρέχουσα 

περίοδο για το Δημο μας. Λοιπόν, το ζήτημα της ανάπτυξης. Ξαναθέτω το θέμα 

του βόρειου, δε θα το ξαναναλύσω, βόρειος οδικός άξονας και το θέμα ποιο 

κ.Δήμαρχε; Η ενοποίηση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων. Προσέχτε 

να δείτε, ενοποίηση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων καλά ακούγεται, αλλά 

είναι φανερό ότι έχει και ένα βάρος αυτή η υπόθεση. Δηλαδή σημαίνει ότι 

προστασία, σεβασμός και κάλυψη κάποιων περιοχών, έτσι ώστε να υπάρχουν 

οι διάδρομοι όπου να γίνεται η επικοινωνία, η συγκοινωνία και δε χτίζουμε, δε 

χαλαμε το περιβάλλον, δεν αλλοιώνουμε. Αν πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε το 

Αμφιάρειο που λεμε εδώ τον Ραμνούντα ή τις Αφίδνες ή κάποια στοιχεία, αυτό 

δε σημαίνει .. σημαίνει ότι θα σεβόμαστε την κληρονομιά μας και σεβόμαστε 

το περιβάλλον που περιβάλλει αυτήν την κληρονομιά. Θέλουμε να το κάνουμε; 

Αυτό προσέχτε να δείτε, ακούγεται, λεώ ξανά, ευχάριστα, αλλά σημαίνει .. και 

συνέπειες. Δηλαδή μπορεί το χωράφι μου να μπει μέσα σε μια τέτοια υπόθεση 

και να μην έχει την αξία, γιατί μπορεί να γίνει ένα οικόπεδο.  

 Αυτά τα βάζω γιατί όταν κάνουμε την πρόταση μπορεί να την κάνουμε 

εύκολα, μετά να ξέρουμε τι προτείνουμε και τέλος πάντων συμφωνώ με 

επιμέρους προτάσεις όπως για τις φυλακές ή για την ανάδειξη των 

Αμφιαράειων και το κομμάτι .. Θα ήθελα για να κλείσω και να μην 

ταλαιπωρήσω άλλο το Σώμα να πω τα εξής: Η πρόταση μας κ.Κατσιγιάννη, 

αφού έχετε την ευθύνη να κωδικοποιήσετε, νομίζω ότι πρέπει να έχει αυτούς 

τους άξονες. Ανάπτυξη, υπηρεσίες και περιβάλλον. Αυτήν τη στιγμή το 

Ρυθμιστικό όπως έχει κατατεθεί αναθεωρημένο από την πρόταση Σουφλιά, το 
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τωρινό, για το χωρο του Ωρωπού δεν τα προβλέπει αυτά, όπως θα τα θέλαμε 

εμείς σαν Ωρωπός, νομίζω ότι πρέπει εδώ πέρα να αποτυπωθούνε και να 

πάρουν την ευθύνη ο Οργανισμός της Αθήνας ή να τα ενσωματώσει ή να μην 

τα ενσωματώσει. Στην τελική ανάλυση διεκδικούμε, εμείς διεκδικούμε, 

διεκδικούμε το μέλλον μας. Αν έρθει τώρα ο κ.Πολύζος και δεν καταλαβαίνει τι 

σημαίνει Ωρωπός και τι σημαίνει ανάπτυξη του Ωρωπού, αυτό είναι έτερον 

εκάτερον και θα έχουν την ευθύνη, όχι ο Πολύζος που είναι ένας καθηγητής 

του Πολυτεχνείου, αυτός που τον έβαλε, η κυβέρνηση δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

 Παρακαλώ τους συναδέλφους που θέλουν να τοποθετηθούν να το 

δηλώσουν στο Προεδρείο προκειμένου να .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρωτού φύγει ο κ.Οικονόμου, να κάνω μια τοποθέτηση γιατί 

ζήτησε να φύγει να μιλήσει πρώτος. Θέλω να πω ότι ο κ.Οικονόμου έχει 

αδυναμία στο θέμα αυτό. Το έχουμε, το έχω δει πολλές φορές και 

δικαιολογημένα. Αφορά το μέλλον της περιοχής μας και το μέλλον των παιδιών 

μας. Προσπαθώ να βρω μια θέση να διαφωνήσω κ.Οικονόμου μαζί σας. Δεν 

μπορώ να βρω. Καμία, καμία. Δεν μπορώ να βρω καμία θέση. Απλά δεν θα 

μπούμε στη διαδικασία τώρα να ξαναεισηγηθούμε αυτά που εισηγηθηκαμε δύο 

φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς, εγώ τουλάχιστον έχω τοποθετηθεί, είμαι 

απόλυτα σύμφωνος μαζί σας. Για τον Οργανισμό Αθήνας είπατε λίγα. Εχουν 

αποτύχει και έχουν καταστρέψει την Αττική εδώ και 20, 30 χρόνια και δεν 

έχουν το φιλότιμο να παραιτηθεί ένας. Να πάρει πάνω του αυτήν την 

κατάσταση και να πει, αποτύχαμε. Κάναμε αυθαίρετα, δεν καταφέραμε τίποτα, 

δεν κάναμε ένα έργο υποδομής στο μεγάλο Δήμο Ωρωπού και στην Βορειο-

Ανατολική Αττική. Δεν κάναμε τίποτε. Είναι εκεί, φλυαρούν, γράφουν 280 σελ. 

και στην πράξη τίποτε και αναμασάμε κάθε φορά τα ίδια. Τα έχουμε πει πολλές 

φορές κ.Οικονόμου. Δε διαφωνώ πουθενά.  
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 Ο Οργανισμός Αθήνας, η θέση μου εμένα η προσωπική είναι να 

παραιτηθεί και να φύγει και να γίνει, να έρθει προς την Περιφέρεια, να έρθει 

πιο κοντά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εύχομαι επειδή αυτό είναι η ανάπτυξη 

της περιοχής μας να εκλεγείται βουλευτής και σε τέτοια θέση, να μας 

βοηθήσετε για να υλοποιήσουμε κάποια λίγα απ' αυτά τα ευχολόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ο κ.Λίτσας είπαμε η κα Στεργίου, ο κ.Λέκκας 

έχει σημειωθεί, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Καλύβας, ο 

κ.Πάντος από το Τοπικό Διαμέρισμα Αυλώνα, ο Πρόεδρος του, ο κ.Λέκκας. 

Αλλο συνάδελφο δε βλέπω.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πόσο χρόνο έχω κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήμουν άδικος αν δεν είχατε 10 λεπτά.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να σας πω το εξής όμως: είσαστε άδικος με το θέμα. Το βάλατε 

15ο, έχουνε περάσει 5 ώρες και 20 λεπτά, εγώ προσωπικά είμαι κουρασμένος 

μετά από 5 ώρες ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δε νομίζω ότι.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4 ώρες ακριβώς είναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: 4 ώρες, ναι. 4 ώρες λοιπόν έχουνε κουράσει νομίζω το Συμβούλιο, το 

αδικείτε το θέμα, το αδικήσατε από την αρχή. Είμαι ευχαριστημένος ότι με 

προσπάθειες που έκανε και η δική μας η παράταξη ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σηκώθηκε ο πήχης πιο ψηλά, θέλω να ευχαριστήσω και 

προσωπικα τον κ.Θανάση Κατσιγιάννη για όλη αυτή την παρουσία του, τη 

συνεχή, για την προσπάθεια και νομίζω ότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν 

καταλάβει ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά από την πρώτη εισήγηση που μας 

ήρθε μέχρι το σημερινό. Και εκεί νομίζω ότι ήτανε και η προσπάθεια και η δικιά 

μας να αναδείξουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Τώρα .. Κύριε Οικονόμου 

φύγατε; Κύριε Οικονόμου; Κρίμα. Εντάξει, θα του τα πουνε, θα του τα 
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μεταφέρουνε. Θέλω να πω το εξής: ότι όσον αφορά τον Οργανισμό της 

Αθήνας εννοείται ότι όλοι έχουμε να πουμε τα χίλια μύρια όσα, ότι εντάξει, τα 

χειρότερα γι' αυτούς. Αυτό όμως δεν εξισορροπεί ότι η δική μας η πρόταση, η 

δική μας η άποψη και η θέση θα πρέπει να υπάρχει και να είναι αναπτυξιακή.  

 Συμφωνώ με όσα είπε ο κ.Οικονόμου για τον Οργανισμό της Αθήνας, 

συμφωνω και εγώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αναπτυξη. Με βλέπει 

όμως αντίθετο πάρα πολύ σ' αυτό που είπε για τη γεωργική γη. Η γεωργική γη 

λοιπόν που εγώ δεν μπορώ να τη βρω σε κάποιες περιοχές δικές μας, δηλαδή 

δεν ξέρω τι παράγει εδώ το Καπανδρίτι και ο φίλος μου ο Βελτανιώτης μπορεί 

να με βοηθήσει σ' αυτό, το Πολυδένδρι δεν έχω δει καμία τεράστια παραγωγή, 

το ίδιο στα Κιούρκα, στον Κάλαμο ίσως υπάρχουνε ελάχιστα πράγματα. Για να 

μην τα γυρίσουμε όλα τα χωριά ένα ένα, δεν ξέρω και πάρα πολλούς αγρότες 

με μητρώο στην περιοχή μας. Ελάχιστοι στον κάμπο του Ωρωπού ίσως 

υπάρχουνε αρκετοί και στον Αυλώνα σαφώς υπαρχουν. Λοιπόν, δεν το 

συζητάω καν ότι η γεωργικη γη προστατεύεται όταν έχει τη δυνατότητα και 

ένας κάτοικος να κάνει μέσα και ένα σπίτι και να μην μετακομίσει σε ένα απ' 

αυτά τα έτοιμα που πουλάνε τα συμφέροντα των Αθηνών.  

 Εχω μια τεράστια εισήγηση. Νομίζω όμως ότι θα κουράσω, γιατί έχουν 

μείνει και λίγοι και αυτό που έχω να πω έχει να κάνει με κάποιες προτάσεις. 

Μπορεί να ξαναεπαναληφθώ κ.Κατσιγιάννη μ' αυτά που είπατε αλλά νομίζω 

κάποια πράγματα συγκεκριμενα έχουν σημασία. Λοιπόν, μιλήσατε για την 

αρτιότητα 4 στρ., να μην κοπούν οι παρεκκλίσεις, τα προ του '23 καθορισμός 

και διασφάλιση οριοθέτησης.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, ναι. Επαναθεσμοθέτηση των σχεδίων πόλεως που ακυρώθηκαν 

για .. λόγους από το ΣτΕ. Εμείς θα προτείνουμε τη δημιουργία ενός φορέα για 

την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου με ταυτόχρονη ανάπτυξη 
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ανακύκλωση, όπως επίσης και την ανάπτυξη των Βιολογικών Καθαρισμών. 

Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων με βάση τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, θεσμοθέτηση νέων χρήσεων γης και ειδικών ζωνών σύμφωνα με τις 

ανάγκες της κάθε Δημοτικής Κοινότητας, που απορρέουν από τις μέχρι 

υφιστάμενες χρήσεις. Προτάσεις υπαρχουν στα Γ.Π.Σ., υπάρχει στις Αφίδνες 

και για το Πολυδένδρι, καθορισμός ζώνης εκατέρωθεν της εθνικής οδού. 

Υπάρχει το θέμα της πρότασης για.... προτεινόμενης επέκτασης ζώνης του 

χονδρεμπορίου στον Αυλώνα, σε ένα σημείο που πλησιάζει προς τη Μαλακάσα, 

η επέκταση της ζώνης του χονδρεμπορίου, η γεωργική γη εκατέρωθεν του 

Ασωπού θα πρέπει να σκεφτούμε αν μπορεί να παραμείνει ή να γίνει μια άλλη 

ανάπτυξη, να γίνει προστασία εκείνης της περιοχής με μελέτη του 

Πανεπιστημίου, να δουμε λίγο τα θέματα εκεί του μολυσμένου υδροφόρου 

ορίζοντα, δημιουργία ζώνης προστασίας από τους ρύπους της περιοχής, που 

είναι δίπλα από τα Οινόφυτα και μιλάει ένας που μένει προσωρινά στα 

Οινόφυτα, γειτνίαση, βλέπουμε ότι έχουνε ενώσει, ότι πρέπει να γίνουνε 

υποδομές ανάμεσα Αυλώνα και στα Οινόφυτα και σίγουρα χρειάζονται και νέες 

μαρίνες, μακάρι να γίνουν, να αναδείξουμε τον χώρο του Αμφιαραείου. 

Σίγουρα αυτά που είπατε και εσείς, απλώς να αναφέρω ότι συμφωνούμε σε όλα 

αυτά τα θέματα, την ανάδειξη της Δημοκρατίας του κτήματος των φυλακών, 

το τόξο Μαραθώνας - Ραμνούς - Αμφιάραος. Ολα, δηλαδή πράγματα που 

έχουνε ξαναειπωθεί. 

 Τώρα να έρθω λίγο αναλυτικά στο θέμα του στρατοπέδου. Είναι casus 

beli προσωπικά για μένα γιατί έχω αγωνιστεί για να μην γίνουν φυλακές και 

θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να επιτρέψουμε να υπάρχει μέσα στο Σχέδιο που 

θα ψηφιστεί ο όρος ότι μπορεί να πάνε φυλακές στη Μαλακάσα. Μόνο και μόνο 

ότι έχει ήδη στα λίγα χιλιόμετρα στον Αυλώνα και δεν πρέπει να γίνει 

φυλακοχώρι η Βόρεια Αττική και ειδικά ο Δήμος μας. Τα διόδια πρέπει να τους 

πούμε ότι δεν μπορούν να μας επιτρέψουνε την ανάπτυξη, πρέπει να φύγουνε 
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μέσα από το Δήμο και πρέπει να επανέλθουμε με τα Γενικά Πολεοδομικά. 

Υπάρχουνε χρήσεις στη Μαλακάσα συγκεκριμένες που δεν ξέρω αν τις γνωρίζει 

κάποιος και έχεις ασχοληθεί, εμείς στη Μαλακάσα λοιπόν δεν έχουμε ζώνες 

χονδρεμπορίου, δεν έχουμε κάποιες τέτοιες ζώνες, αλλά έχουμε χρήσεις μέσα 

στο Γ.Π.Σ. συγκεκριμένες που μιλάνε για πολιτισμό, αναψυχή και τουρισμό και 

ήδη η Μαλακάσα έχει μια τέτοια ανάπτυξη. Διάβασα ότι γράφετε για το Σταθμο 

του Πολυδενδρίου, για τα Μέσα Μαζικής Τροχιάς. Δεν βλέπω το λόγο να μην 

μπει των Αφιδνών, της Σφενδάλης .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Α, να γίνει, αλλα στην ουσία προαστιακό νομίζω ότι θα πρέπει να 

γίνει μια ανάπτυξη και να συνδεθούνε όλα μαζί. Εντάξει, συμφωνούμε.  

Τώρα, χαρακτηρισμός του Στρατοπεδου Μαλακάσας ως ανενεργό και υπαγωγή 

στο Νόμο του '99 με προορισμό τη χρήση του για μοχλό οικονομικής 

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Θα φέρει νέες θέσεις εργασίας με 

μοναδική προϋπόθεση να μην αλλάξει ο χαρακτήρας του ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους της περιοχής. Αγαπητέ φίλε Θανάση και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 

πάρα πολλοί οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που έχουνε πάρει σύνταξη 

επειδή δουλεύανε μέσα στο Στρατόπεδο της Μαλακάσας. Εκεί λοιπον 

χρειάζεται να βρεθεί ένας τέτοιος πόλος ανάπτυξης που θα είναι και με σχέση 

με τον ιδιώτη σίγουρα που θα δώσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Είναι 

πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι, είναι πάρα πολλά τα σπίτια που χτίστηκαν από 

τους ανθρώπους που δουλεύανε εκει πέρα. Θα πρέπει λοιπον να κοιτάξουμε ναι 

μεν τον φυσικό χαρακτήρα της περιοχής, πολύ καλές οι προτάσεις και για 

νοσοκομεία και για σχολεία και για Πανεπιστήμια και για ό,τι άλλο θέλετε, όμως 

μια πρόταση που θα φέρει θέσεις εργασίας, που σίγουρα θα είναι υπερτοπικού 

χαρακτήρα, δε θα είναι μόνο για τους πολίτες στενά της συγκεκριμένης 

περιοχής, είναι πολύ σημαντικη και νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο 
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στόχος του Δήμου. Ειδικά διεκδικώντας για τους πολίτες του την εποχή της 

ανεργίας που καλπάζει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχουνε, υπάρχει συγκεκριμένος Νόμος με τον αποχαρακτηρισμό 

των στρατοπέδων. Ωραία. Εκεί λοιπον μπορεί να βρεθεί η δυνατότητα με ένα 

διαγωνισμό, θα έλεγα πανευρωπαϊκου χαρακτήρα, της δυνατότητας 

παραχώρησης του χώρου για μια στρατηγική επένδυση. Γελάτε κ.Κατσιγιάννη 

γιατί θυμάστε συγκεκριμένες χρήσεις, θυμάστε τους μανδαρίνους των 

Υπουργείων όταν υπήρχε πρόταση με 4.000.000 ευρώ ανταποδοτικά το χρόνο 

να δίνονται και δυστυχώς, δε θα πω ποιος Υπουργός, συζήταγε για μεταθέσεις, 

συζήταγε για μεταθέσεις και λυπάμαι. Λοιπον, είναι στρατηγικό σημείο της 

Μαλακάσας, είναι πάνω στην εθνική οδό, υπήρχαν προτάσεις, θα μπορούνε να 

τις προκαλέσει λοιπον η Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν θα έχει ένα σωστό 

προγραμματισμό και στοχοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ναι μεν, καλά και τα 

νοσοκομεία, καλά και τα σχολεία, καλά και τα Πανεπιστήμια, όλα αυτά που 

λέτε εσείς, θα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό αφορά το μισό χώρο που 

ανήκει στο Υπουργείο. Γιατί να ξέρετε, στις περιπτώσεις των στρατοπέδων που 

παραχωρούνται υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Σε μας δεν πρόκειται να γίνει 

κατι διαφορετικό. Το μισό πηγαίνει στο κράτος, το διαχειρίζεται, έχει και δασικό 

χαρακτήρα και αυτό τη σώνει τη Μαλακάσα από κάποιες άσχημες χρήσεις, γιατί 

σας ξαναλέω, το χαρακτήρα της δεν πρέπει να τον αλλάξουμε, αλλά θα 

μπορούν να γίνουν τέτοιες επεμβάσεις μέσα .. Σας ξαναλέω κ.Δήμαρχε, 

διεθνείς.. Οχι, όχι, εγώ δε μίλησα για σπίτια, δεν έχετε καταλάβει καν τι λέω, 

σας λέω πάλι. Διαγωνισμός για τα 700 στρ. με τη δυνατότητα να έρθει ο 

ιδιώτης επενδυτής να κάνει μια τέτοια χρήση μέσα που θα φέρει θέσεις 
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εργασίας. Αυτο το project, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, σε μας κάποτε είχε 

έρθει πρόταση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας το οποίο είχε αποφασίσει 

θετικά, είχε πάρει αποφάσεις, είχε συμφωνήσει, με την προϋπόθεση να δεχθεί 

και το Υπουργείο. Το Υπουργείο δε δέχθηκε.  

(παρεμβασεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οι προτάσεις, σας ξαναλέω, ότι είχαν έρθει σε μας οι επενδυτές. Το 

αντικείμενο το συγκεκριμενο τότε ήταν ένας όμιλος tour operators, που θέλανε 

να φέρουν επενδύσεις από την Κίνα, οι οποίες είχανε αποτύχει στο Μενίδι για 

διάφορους λόγους, το ξέρει ο κ.Κατσιγιάννης. Προσέξτε, εμείς είχαμε δεχθεί το 

Κοινοτικό Συμβούλιο ομόφωνα με ένα τεράστιο ανταποδοτικό όφελος. Λοιπόν.. 

Τι είπατε; Αυτός ο σχεδιασμός λοιπον με ήπια ανάπτυξη κρατώντας τον 

χαρακτήρα, είναι μια πρόταση που θα προλάβει και θα σταματήσει την 

οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη για ένα στρατηγικό σημείο της περιοχής. Γιατί 

είναι 1.400 στρ. συγκεντρωμένα σε μια περιοχή, που θα αδικηθεί αν γίνει 

φυλακοχώρι. Δε θα σας κουράσω άλλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτήν την πρόταση την είχα σκεφτεί για κάπου αλλού .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε θα σας κουράσω άλλο. Μπορείτε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την δέχομαι την πρόταση, να μπει σε παρακαλώ κ.Θανάση, για 

τη Μαλακάσα τις προτάσεις που είπαμε, ένας είπε νοσοκομείο, ο άλλος είπε 

πανεπιστήμια και οτιδήποτε, να μπει και διεθνής διαγωνισμός πρότασης 

αξιοποίησης του χώρου, όπως το τοποθέτησε. Είναι μια χαρά πρόταση και έτσι 

μπορεί να υλοποιηθεί κιόλας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τέλειωσε ο κ.Λίτσας. Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει παραχώρηση. Είναι θέμα κεντρικής 

εξουσίας βέβαια.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω, να ξεκινήσω κατ' αρχήν από μια έτσι 

κριτική της εισηγήσης. Επειδή κάναμε πολλές, είναι η τρίτη συζήτηση που 

κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω τοποθετηθεί και τις τρεις φορές, 

είναι η τρίτη φορά που τοποθετούμαι, και στην πρώτη φορά και στη δεύτερη 

έχω κάνει ορισμένες τοποθετήσεις και προτάσεις. Λογικά λοιπον θα έπρεπε 

κάποιος που κατεβάζει μια εισήγηση να δει και τι έχουνε πει οι Σύμβουλοι στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το κύριο όργανο πέρα από τις επιμερους 

συζητήσεις που καναμε σαν επιτροπές, σε εισαγωγικά, η τοποθέτηση μας η 

κύρια ήταν εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ετσι λοιπον έχω κάνει 

ορισμένες τοποθετήσεις τις οποίες δεν τις έχει πάρει κανείς υπ' όψη του. 

Προφανώς δεν το είδατε, δεν ασχολήθηκε κανείς απ' ότι φαίνεται. Είναι μια 

τακτική και αυτή.  

 Τώρα, όσον αφορά το θέμα του γενικότερου πλαισίου. Κατ' αρχήν εγώ 

διαφωνώ με τις απόψεις που λένε ότι δε χρειάζεται Ρυθμιστικό. Χρειάζεται 

Ρυθμιστικό. Το αν θα πρέπει να το κάνει η Περιφέρεια ή ο Οργανισμός Αθήνας, 

είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σωστό να το κάνει η Περιφέρεια. Θα πρέπει 

να έχει την ευθύνη η Περιφέρεια που είναι μια εκλεγμένη πια Αρχή και που έχει 

την ευθυνη για την περιοχή της. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι και εγώ επίσης 

συμφωνώ για το Αθηνο-κεντρικό περιεχόμενο του Ρυθμιστικού γιατί σίγουρα 

και το εντοπίσαμε και τις προηγούμενες ας πούμε συνεδριάσεις, ότι ειδικά για 

τη Βόρεια Αττική τα λίγα, τα πολύ λίγα που αναφέρει το κομμάτι που λέει, 

υποενότητα της Βόρειας Αττικής, είναι πολύ λίγο, που σημαίνει ότι αυτοί που 

έχουν κάνει τη μελέτη δεν ξέρουν την περιοχή μας. Ετσι; Σ' αυτό 

συμφωνούμε. Διαφωνώ με την άποψη που εκφράζει η εισηγήση που 

αναφέρεται ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει, να μην καταργηθεί η εκτός σχεδίου 

δόμηση και να μην καταργηθούν οι παρεκκλίσεις. Η άποψη μου είναι, την έχω 

εκφράσει και την ξαναλέω, ότι η εκτός σχεδίου δόμηση σταδιακά πρέπει να 

καταργηθεί. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν πόλεις οριοθετημένες, οικισμοί, που 
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πέρα απ' αυτούς δε χτίζουμε και υπαρχει ελεύθερος χώρος και ελεύθεροι, είτε 

είναι χωράφια, είτε είναι δάση, είτε είναι ελεύθερη γεωργική γη.  Δεν ακούει 

κανείς. Δεν πειράζει. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, που λέει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, στιγμιαία αποσπάστηκε η προσοχή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, φωνή βοώντος εν τη ερήμω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν το Συμβουλίου είναι η φωνη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από τη στιγμή που δε διαβάζει και κανείς τι λέμε στα πρακτικά, 

γιατί όταν κατεβάζετε μια εισήγηση, θα έπρεπε να διαβάσετε τα πρακτικά τι 

λέει και τι είχαν πει οι Σύμβουλοι στα προηγούμενα Συμβούλια και δεν ακούτε 

και εδώ που τα λέμε, είναι σαν να μην τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει εγώ θα τα 

πω και όποιος θέλει ας τα ακούσει. Λοιπόν, διαφωνώ με την άποψη που λέει, 

ότι η περιοχή μας έχει αυτήν τη στιγμή ζήτηση για κατοικία α' και .. Δεν 

υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ανάγκη. Είναι διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το 

άλλο. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ζήτηση και δεν υπάρχει όχι  μόνο 

στην περιοχή μας αλλά σε κανένα μέρος της Ελλάδας και να μην έχουμε, να μη 

γράφουμε πράγματα τα οποία δεν έχουνε σχεση με την πραγματικότητα. Αυτό 

που εμείς πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας έχει ανάγκη οικιστικής 

ανάπτυξης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταχθούνε, όπως πράγματι λέμε και 

τα αναφέρουμε εδώ, να προχωρήσουνε γρήγορα οι εντάξεις, η ολοκλήρωση 

των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και τα Σχέδια αυτά τα οποία εκκρεμούν. 

Ως προς αυτό, έτσι; συμφωνώ.  

 Σ' αυτό, έτσι, που επίσης διαφωνώ και που ειπώθηκε από τον κ.Λίτσα 

και το λέει η εισήγηση, είναι ότι οι γεωργικές οι καλλιέργειες στην περιοχή μας 

δεν αποδίδουν έσοδα και δεν είναι.. είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν πρέπει να 

το ασχολιόμαστε μ' αυτό το θέμα. Οτι είναι αμελητέες οι ποσότητες. Διαφωνώ. 

Υπάρχει γεωργική γη, υπάρχει αγροτική γη και υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες 
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πρέπει να παραμείνουν. Υπάρχουν ελιές, υπάρχουν ελαιοκαλλιέργειες, 

υπαρχουν μεγάλες εκτάσεις με ελιες, πέρα από .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γύρω στους 600 αγρότες έχουμε. 600 αγρότες.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πέρα από τις .. Επίσημα λέτε ή ανεπίσημα; Γιατί να σας πω κάτι; 

Συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσημα, επίσημα. Διάβασα κάποια στατιστικά στοιχεία, δε 

θυμάμαι που .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πότε; Τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι πρόσφατα. Αυτα είναι .. Και 

να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ επειδή ξέρω από το .. Θα σας πω, από το Ε9, 

από το Ε1, που δηλωνουν εισοδήματα από τη δουλειά μας. Οι περισσότεροι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, υπάρχει και μητρώο αγροτών. Δεν είναι οι περισσότεροι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι περισσότεροι, ακούστε με, οι περισσότεροι στην περιοχή μας οι 

οποίοι κάνουν και ένα άλλο επάγγελμα, έχουν και γεωργικό εισόδημα και γι' 

αυτό λοιπόν δεν είναι .. Τα στατιστικά, αν υπαρχουν στατιστικά στοιχεία που 

είπατε, δεν είναι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λέω λοιπόν ότι 

δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τη γεωργική γη και το αγροτικό εισόδημα από 

τους κατοίκους και αυτό έρχεται και σε αντίθεση και σε αντίφαση μάλλον, με 

το πρόγραμμα δράσης. Οταν λέμε για παράδειγμα ότι δεν έχουμε αγρότες, δεν 

έχουμε γεωργικη γη, δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε κίνητρα για το Νομό 

Αττικής από τη στιγμή που λέμε ότι δεν έχουμε αγρότες. ∞ θα πούμε ότι 

έχουμε αγρότες οι οποίοι δεν ενθαρρύνονται να ασκήσουν επαγγελματικά και 

συστηματικά τη γεωργική καλλιέργεια, άρα ζητάμε τα κίνητρα για να γίνει και 

στην Αττική ό,τι σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι έτσι, κάπως έτσι πρέπει να 

μπει. Διαφωνώ δηλαδή με την άποψη που εκφράζετε.  

 Επίσης θέλω να πω ότι είναι γενικά και πολύ αόριστα, έτσι τα πράγματα. 

Για παράδειγμα, στο 4. στο πρόγραμμα δράσης, όταν λέμε, στα πλαίσια της 
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ενότητας προστασίας του περιβάλλοντος, να προβλεφθεί μελέτη για την 

οργάνωση διαχείρισης των απορριμμάτων, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να το 

δούμε συνολικά για τη Βόρεια Αττική, δηλαδη όχι μόνο για το Δήμο Ωρωπού, 

αλλά συνολικά ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων για όλη τη 

Βόρεια Αττική. Στο 6. για την ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών, 

κ.Κατσιγιάννη με συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπατε, η θέση που είπατε, δεν 

εκφράζει τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή εμείς δε θέλουμε να 

γίνουν οι παράδρομοι για να μην πηγαίνουμε από την εθνική οδό, εμείς 

θέλουμε να καταργηθούν τα διόδια και το έχουμε πει επανειλημμένα εδώ μέσα, 

ότι μέσα στην πρόταση που κάνουμε και σας το λέω γιατί αντίστοιχα 

διαβάζοντας την απόφαση, τις προτάσεις που έχει κάνει ο Δήμος Διονύσου, 

λέει, απαγόρευση εγκατάστασης σταθμού διοδίων στην περιοχή, που δεν 

έχουν ακόμη και εμείς δεν το αναφέρουμε πουθενά, που παλεύουμε τόσα 

χρόνια εδώ πέρα. Νομίζω ρητά πρέπει να μπει, κατάργηση των σταθμών 

διοδίων της περιοχής μας και αν δεν το βάλετε αυτήν τη στιγμή θα το βάλω σε 

ψηφοφορία να αποφασισουμε.  

 Στο 7 .. 

(παρεμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν το βάλατε. Στο 7. Λοιπόν, στο 7. που μιλάμε για τον 

προαστιακό. Εγώ το είπα και στις δύο προηγούμενες τοποθετήσεις μου στα 

προηγούμενα Συμβούλια, πρέπει να επιμείνουμε στην προέκταση του ΗΣΑΠ, 

του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου μέχρι τον Αγ.Στέφανο. Μας εξυπηρετεί γιατί ο 

σχεδιασμός φτάνει στα 120, εθνική οδός και μετά πηγαίνει προς Ανοιξη - 

Αγ.Στέφανο. Μας εξυπηρετεί εθνική οδός στον κόμβο των 120, εκεί που ήταν 

τα 120, να εξυπηρετιόμαστε από τον προαστιακό. Αλλα ζητήματα που είχα πει 

και αναγκαστικά θα τα ξαναπω τώρα. Οτι πρέπει να βάλουμε τη διεκδίκηση των 

χώρων, των δημοσίων χώρων. Μεταξύ αυτών να είναι το στρατόπεδο της 
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Μαλακάσας, η περιοχή που είναι μπροστά στο φάρο που ανήκει στην 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, οι φυλακές του Ωρωπού οι οποίες δεν έχουν 

έρθει στη δικαιοδοσία του Δήμου και η έκταση της Αεροπορίας. Αυτά τα τρία, 

τα τέσσερα πράγματα πρέπει να μπούνε, ότι αυτά θα πρέπει να περάσουν στο 

Δήμο και να αξιοποιηθούν από το Δήμο. Αστική συγκοινωνια. Θέματα 

μεταφορών. Δεν έχουμε βάλει καθόλου θέματα μεταφορών. Η επέκταση του 

προαστιακού που λέμε πρέπει να συνδέεται και με τοπικό δίκτυο αστικής 

συγκοινωνίας η οποια δεν υπαρχει.  

 Αλλο ζήτημα είναι ότι μας λέει ότι ο Ωρωπός είναι κέντρο, ότι θα είναι 

διοικητικό κέντρο. Διοικητικό κέντρο χωρίς διοικητικες υπηρεσίες δεν 

υφίσταται. Αρα λοιπον θέλουμε διοικητικές υπηρεσίες στον Ωρωπό, ώστε να 

αποτελεί διοικητικό κέντρο της περιοχής. Το άλλο ζήτημα που είχα βάλει και το 

ξαναβάζω είναι η Τεχνόπολις. Πρέπει να αποσυρθεί και να καταργηθεί η 

εξαίρεση που υπάρχει για τη δημιουργία της Τεχνόπολις μέσα στης Πάρνηθας 

την προστατευόμενη περιοχή. Και θα διαφωνήσω με τις απόψεις που εξέφρασε 

ο κ.Λίτσας για τη Μαλακάσα, για το Στρατόπεδο της Μαλακάσας. Γιατί αν είναι 

στη Μαλακάσα να γίνουν Εμπορικά Κέντρα, όπως έχουν γίνει στα Μεσόγεια, 

που θα καταργήσουν την αγορά της περιοχής και τους μικροεμπόρους της 

περιοχής και την μικροοικονομία της περιοχής, να μας λείπει. Εκεί να το 

διεκδικήσουμε να κάνουμε ένα .. πάρκο, να κάνουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, 

να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι για την ανάπτυξη της περιοχής .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, άμα το δώσουμε .. Ακούστε όμως, εδώ υπάρχουνε οι 

περιοχές που γίνεται η οργανωμένη δόμηση, πως γίνεται, δε θυμάμαι και την 

έκφραση την .. Αν λοιπόν εμείς .. Κατευθείαν ας το .. Ας το διεκδικήσουμε. 

Πρωτα να βάλουμε ένα θέμα διεκδίκησης των χώρων, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, αυτά. Δεν νομίζω να έχω .. Α και θέλω επίσης να πω ότι 

πρέπει να βάλουμε την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου, που δεν το βάζετε, 

που είναι απαραίτητο να γίνει αυτό και την αξιοποίηση εκεί που λέμε στο 

οικοσύστημα τη λίμνη των Αφιδνών, να βάλουμε και την αξιοποίηση του 

αισθητικού δάσους της Μαυροσουβάλας, που είναι πολύ σημαντικό και είναι 

από τα καλά σημεία της περιοχής μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μπορουσα να δώσω κάποιες διευκρινίσεις 

μέχρι τώρα για να μην κουράζονται και οι συνάδελφοι και να το 

προχωρήσουμε; Πολύ σύντομα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κατ' αρχήν, επειδή έχει γίνει ένα μπέρδεμα, μίλησε και ο 

Βασίλης Οικονόμου για το θέμα για τη σύνδεση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

από εδώ, από την περιοχή, προς τα πάνω, γιατί δυστυχώς βέβαια όπως 

καταλαβαίνετε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Σταθερής Τροχιάς λόγω του 

γεωαναγλύφου εδώ δεν μπορούν να υλοποιηθούνε. Λεει λοιπόν εδώ στο 7., θα 

πρέπει να προβλεφθεί η σύνδεση του Ωρωπού με τον προαστιακό. Αυτό 

ακριβώς, αυτό εννοεί, με Μέσα Μαζικής Τροχιάς ή όπως είπε η Ιωάννα με ένα 

δίκτυο, τοπικό δίκτυο αστικής συγκοινωνίας. Το ίδιο λέμε. Και από εκει και 

περα ζητάει .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, ο προαστιακός είναι άλλο και το ΗΣΑΠ είναι άλλο που 

λένε. 

ΚΑΤΣΙΓΙϑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κα Στεργίου. Μισό λεπτό, ναι. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Λέω λοιπόν το εξής: λέει εδώ, με στάση το Πολυδένδρι για 

τον προαστιακό. Σημείωσα αυτό που είπε ο Βασίλης ο Οικονόμου  και 
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παράλληλη σύνδεση με ΗΣΑΠ στον Αγ.Στέφανο. Αρα αυτό νομίζω ότι όλοι 

ταυτιζόμαστε. Οπως επίσης όλοι ταυτιζόμασστε σχετικά μ' αυτό που είπε ο 

Κώστας ο Λίτσας για την περιοχή του Στρατοπεδου της Μαλακάσας. Κύριε 

Πρόεδρε αν είναι δυνατόν λίγο πιο σιγά γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εκεί στην πόρτα. Κύριε .. Οχι ο 

κ.Αρμυριώτης, ο φίλος πέρα στη γωνία. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Για την περιοχή λοιπόν του Στρατοπεδου της Μαλακάσας 

ειπώθηκε σε ένα τμήμα να χωροθετηθεί κάποιο νοσοκομείο. Αν μπορεί να γίνει. 

Σας είπα και εγώ, ότι βλεπω την ταση να πηγαίνει προς τα Μεσόγεια. Ομως 

περαν αυτού, είπε ο Κώστας ο Λίτσας για το θέμα του θεματικού πάρκου με 

έναν διεθνή διαγωνισμό. Ναι, αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε, όμως κάποια 

άλλα πράγματα στα πλαίσια του Ρυθμιστικού είτε του προγράμματος δράσης 

του Ρυθμιστικού, μην μπερδευόμαστε, είναι λίγο σύνθετο, είναι λίγο δύσκολο, 

μην μπερδευόμαστε όμως. Δηλαδή απαγόρευση διοδίων δεν είναι αντικείμενο 

του Ρυθμιστικού. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, κατάργηση των Σταθμών ομοίως δεν είναι αντικείμενο 

του Ρυθμιστικού. Δεν είναι αντικείμενο του Ρυθμιστικού. Δεν μπορεί να το 

βάζουμε εδώ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι, από τη στιγμή που έχει και περιβαλλοντική διάσταση και 

έχουμε και αποφάσεις .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ιωάννα, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η κατάργηση 

σταθμών, διοδίων δεν μπορεί να μπει στο Ρυθμιστικό, δεν είναι τέτοιο θέμα. 

Για ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων συμφωνώ, εδώ αυτό που 

ζητάμε εμείς είναι να προβλεφθεί κονδύλι για να κάνει για κάθε Δήμο αυτή την 

ολοκληρωμένη διαχείριση. Ξέρετε πόσα λεφτά μπορείτε να γλιτώσετε από την 
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αποκομιδή των απορριμμάτων σας και την εν γένει διαχείριση, αν γίνει μια 

σωστή μελέτη με έναν προγραμματισμό;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι οπωσδήποτε, όχι οπωσδήποτε. Ετυχε να κάνω κάτι σε 

έναν νησιώτικο Δήμο, υπολογίζαν ότι πόσο τους έρχεται, 40, 45 ευρώ ο τόνος, 

νομίζαν ότι είναι η εναπόθεση μόνο συν λίγο την αποκομιδή. Τους έβγαινε 180 

ευρώ με όλα όλα. Θέλει λοιπον μια εξορθολογίκευση. Αυτά τα πράγματα επειδή 

πρέπει να μπούνε σαν προβλέψεις στο πρόγραμμα δράσης, γι' αυτό το ζητάει ο 

Δήμος. Και ένα τελευταίο, θα μου επιτρέψετε επειδή έχει γίνει μια .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, να ξέρετε το εξής, με το Νόμο .. Δήμαρχε, με το Νόμο 

για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος από το 2014 ο Δήμος θα κληθεί 

από τα 45 ευρώ που πληρώνει τον τόνο στο ΧΥΤΑ, να πληρώνει 80 συν 35 για 

ό,τι θεωρείται περιττό. Δηλαδή, αν δεν απομακρύνεις τα βιοαποικοδομήσιμα θα 

πέφτει το χαράτσι παραπάνω. Αν δεν αυξήσεις την ανακύκλωση θα πέφτει 

παραπάνω. Κατά συνέπεια πρέπει ο καθε Δήμος, πρόταση και προς εσάς, να 

προετοιμαστεί ήδη να απομακρυνει από την αλυσίδα της παραγωγής το .. Αυτο 

βέβαια δεν είναι της σημερινής συζήτησης. Ηθελα να κλείσω μόνο μ' αυτό: 

επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πράσινο, για γεωργικές γαίες 

κλπ., αυτός δεν είναι χάρτης ο οποίος συνοδεύει το Ρυθμιστικό, είναι ο χαρτης 

των διαχρονικών προθέσεων του Οργανισμού Αθήνας για την Βόρεια Αττική. 

Ναι, όπου εδώ είναι όλα πράσινο και πάρα πολύ λίγο κίτρινο που υποτίθεται ότι 

εκεί θα πρέπει να τονωθεί η γεωργική παραγωγή. Δε βγαίνει έτσι, δε γίνεται. 

Αυτός είναι διαχρονικός χαρτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε κ.Κατσιγιάννη, έτσι;  

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. Για 5 λεπτά κ.Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε θα κουράσω. Βέβαια συμφωνώ γιατί αναλυτική 

τοποθέτηση είχαμε κάνει όταν συζητάγαμε το θέμα. Απλώς θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον κ.Κατσιγιάννη για την προσφορά του στο Δήμο μας και να 

του ζητήσω και προσωπικά συγνώμη γιατί ήμουν ένας απ' αυτούς που λόγω 

της κουρασης συζητάγαμε και δε σας παρακολουθήσαμε όσο καλά έπρεπε. 

Ετσι; Το δεύτερο θεμα, ήθελα να σας πω κ.Κατσιγιάννη δύο σημειώσεις αν θα 

πρέπει να περιληφθούνε. Στα Γ.Π.Σ. που αναφέρετε δεν έχει συμπεριληφθεί το 

Γ.Π.Σ. του Καπανδριτίου, για το οποίο υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο 

Επικρατείας από το 2004, από την τότε Κοινότητα και από ιδιοκτήτες και 

έτοιμα στον Οργανισμο της Αθήνας για 12 διορθώσεις, αν δεν κάνω λάθος, και 

ακόμα δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Και επίσης, επειδή ήταν πάρα πολύ κατά την 

άποψη μου σωστή η πρόταση σας για το πνίξιμο του οικισμού του Αυλώνα από 

την εφαρμογή του Παρνηθαϊκού κάλλους, μήπως θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί σε αυτό και η υπερβολική έκταση του Πεντελικού κάλλους στο 

Καπανδρίτι και στις Αφίδνες. Δηλαδή το Πεντελικό κάλλος φτάνει στα όρια του 

οικισμού. Δηλαδή μπορει και αυτό να μειωθεί, τουλάχιστον να πάει στα όρια 

της λίμνης, να μειωθεί λίγο, να μην φτάνει μέχρι .. του Καπανδριτίου. Ετσι; 

 Τώρα γι' αυτά που λέμε οι αγρότες, κανείς δεν είπε νομίζω, ούτε ο 

κ.Λίτσας, ούτε κανένας είπε ποτέ ότι θα σταματήσουμε να έχουμε ελιές, να 

σταματήσουμε να έχουμε αμπέλια, θα σταματήσουμε να βάζουμε το κρασί μας. 

Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά ρωταώ, εκτός από ελάχιστες περιοχές, μπορεί 

σήμερα ένας νέος άνθρωπος στο Καπανδρίτι να ζήσει αποκλειστικά από τη 

γεωργία; Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι θα κόψουμε τις ελιές μας. Γι' αυτό ακριβώς 

ζητάμε να δημιουργηθούν και περιοχές που μπορούν να γίνουνε κάποιες 

επιχειρήσεις που δεν ενοχλούνε, για να υπάρχουνε και θέσεις εργασίας για τα 

παιδιά του τόπου μας.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ακολουθεί ο κ.Δέδες. Ευχαριστούμε κ.Δέδε για την προσφορά σας. 

 Ακολουθεί ο κ.Λέκκας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Δε θα σας κουράσω γιατί ο κ.Οικονόμου έχει 

πει πάρα πολλά. Θέλω μόνο να πω κάτι συμπληρωματικό για τον Αυλώνα. Δε 

συζητάμε για το βιομηχανικό, για τη βιομηχανική περιοχή του Αυλώνα. Και για 

το διαμετακομιστικό πρέπει να γίνει σχέδιο δρόμων. Δεν υπάρχει σχέδιο σ' 

αυτούς τους δύο χώρους. Επίσης, να γίνει επέκταση του διαμετακομιστικού 

μεταξύ του υπάρχοντος κ.Κατσιγιάννη, να γράψετε, μεταξύ του υπάρχοντος 

διαμετακομιστικού και του .. Αυλώνα. Να γίνει επέκταση του 

διαμετακομιστικού.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Με συγχωρείτε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δε 

διαφωνώ. Απλώς το επίπεδο του Ρυθμιστικού δε φτάνει σε τέτοιο βαθμό 

ανάλυσης. Εδώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Γ.Π.Σ. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Εδώ έχεις κατευθύνσεις από τη μια και έχεις και προβλέψεις 

στο προγραμμα δράσης για έργα, για μελέτες κλπ. Λες λοιπον, θέλω μια μελέτη 

η οποία θα κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Να μου προβλέψεις χρηματοδότηση, 

χρονοδιάγραμμα, να μου πεις πότε θα το έχεις έτοιμο κλπ. Αυτο είναι στο 

πρόγραμμα δρασης. Δεν μπορείς μέσα από το Ρυθμιστικό Σχέδιο να πας να 

δώσεις σαφή όρια για κάποιες περιοχές. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή 

δεν μπορείς να πας να πεις, πάω να δώσω σαφή όρια για βιομηχανική ζώνη, για 

ζώνη χονδρεμπορίου ή οτιδήποτε. Δεν είναι το Ρυθμιστικό αυτής της τάξης 

μεγέθους. Είναι γενικότερο πράγμα. Ερχεται το Γ.Π.Σ. και εξειδικεύει. Αυτό που 

θέλετε όμως να κάνετε εσείς και είναι σωστό και πρέπει να το κάνετε, είναι να 

διασφαλίσετε αυτήν τη στιγμή μέσω του προγράμματος δράσης πόρους και 
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χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε θα είναι αυτή η μελετη που ζητάτε έτοιμη. Αν 

θέλετε μετά να σας δείξω πως είναι το πρόγραμμα δράσης. 

ΛΕΚΚΑΣ: Από ποιον θα γίνει όμως αυτή η μελέτη. Η μελέτη αυτή από ποιον 

θα γίνει; 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Η μελέτη αυτή εφόσον μιλάμε για βιομηχανική περιοχή, 

μπορεί η οριοθετηση να γίνει μέσα από το Γ.Π.Σ., όχι από το Ρυθμιστικό 

Σχέδιο, αλλά επειδή θα πρέπει να μπείτε και να μελετήσετε μέσα αυτή την 

περιοχή, στο Γ.Π.Σ. θα κάνεις μια οριοθέτηση, πρέπει να κάνεις μια 

πολεοδομική μελέτη ουσιαστικά. Αυτά τα χρήματα δε θα τα έχετε ποτέ. Αυτα 

πρέπει να εξασφαλίσετε από το πρόγραμμα δράσης.  

ΛΕΚΚΑΣ: Δηλαδη πάλι θα μας ορίσουνε, όπως έχουνε ορίσει τώρα για το 

διαμετακομιστικό και θα είναι έτσι ανεξέλεγκτο. Ποιος το όρισε το υπάρχον το 

σημερινό; 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είναι ανεξέλεγκτο. Το Γ.Π.Σ., το Γ.Π.Σ. που θα ορίσετε 

τα όρια της συγκεκριμενης περιοχής εσείς το ξεκινάτε, το έχετε ξεκινήσει ήδη. 

Εκει εσείς είστε .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Τη βιομηχανική περιοχή του Αυλώνα δεν την ξεκινήσαμε εμείς. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Την οριοθέτηση .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Το διαμετακομιστικό δεν το ξεκινήσαμε εμείς.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Συγνώμη, αυτήν τη στιγμή .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Το εκθεσιακό που ορίζει τώρα ο Οργανισμός, δεν το έχουμε 

ξεκινήσει εμείς.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας εξηγήσω κάτι. Εχουμε το Νόμο 2508 που ορίζει τα 

νέου τύπου Γενικά Πολεοδομικά Σχεδια. Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή τον Ιούνιο, 

Ιούλιο του '97 που δεν υπήρχε ο 2508, τοτε έγινε, τα Γ.Π.Σ. περιοριζόντουσαν 
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μόνο στην επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης. Τώρα, όταν μιλαμε για Γ.Π.Σ. 

μετά το '97, μιλάμε για την μελέτη συνολικά του Δήμου που .. στα διοικητικά 

όρια του Δήμου και εκεί μέσα βάζεις και τις οριοθετήσεις σου. Αυτό είναι 

βιομηχανική, αυτό είναι οικιστική, αυτό θα είναι αδόμητη, σχεδιάζεις.  

ΛΕΚΚΑΣ: Αρα κ.Δήμαρχε, θα μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε.. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς θα είσαστε αυτοί που θα το κουβεντιάσετε εδώ μέσα 

με τον μελετητή σας που εκπονεί.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Λέκκα να εξηγήσω κάτι; Το Γ.Π.Σ. .. Συγνώμη, το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο θα μπορούσε να σας έλεγε το εξής: απαγορεύεται να 

φτιάξεις χονδρεμπόριο εκεί, απαγορεύεται να φτιάξεις βιομηχανία. Μόνο σε 

τέτοια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί. ∞ να πει, πρέπει να φροντίσω τις 

βιομηχανικές περιοχές που τις έχω απλώς οριοθετημένες, να μπω μέσα και να 

τις μελετήσω. Τέτοιες κατευθύνσεις δίνει. Από εκεί και πέρα είναι άλλα τα 

εργαλεία σχεδιασμού γι' αυτό. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εγώ έκανα την πρόταση αυτή επειδή από το '85 ο Οργανισμός 

Αθήνας τα είχε προτείνει αυτά, ενώ ερχόσαστε τώρα και μας λέτε για το '97, 

κάτι που δεν το ήξερα. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστουμε. Τώρα κ.Κατσιγιάννη, να προχωρήσει η διαδικασία. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη πρόταση κ.Λέκκα; 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι. Εχω καλυφθεί μ' αυτά που είπε ο κ.Οικονόμου. Δεν έχω τίποτα 

άλλο. Ηδη σας έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα σας κουράσω. Δεν έχω μιλήσει πολύ γι' αυτό. Κύριε 

Κατσιγιάννη, χωρίς να το πάρετε προσωπικά, μου θυμίσατε τον Παπα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

150 

Αναστάση, είναι ο παπάς του χωριού μου. Τόσες πολλές ευχες, χωρίς να το 

παρετε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ ευχές άκουγα εδώ. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας πω κάτι; Εγώ πήρα τις προτάσεις των παρατάξεων.. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συμφωνώ. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Και προσπάθησα να τις βάλω σε ένα πλαίσιο .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και ο Παπα Αναστάσης παίρνει τα πατερικά κείμενα (γελιο), γι' 

αυτό και σας παραλλήλησα και δε σας δίνω καμία ευθύνη γι' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτάσεις είναι κ.Κιούση, δεν είναι συμβόλαιο με τον Οργανισμό 

της Αθήνας.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Ας με κρίνουν. Λοιπόν, 

εγώ θέλω να πω γι' αυτές τις προτάσεις τρία πραγματάκια που τα θεωρώ πολύ 

σοβαρά. Το πρώτο πράγμα είναι, αφού είναι προτάσεις, δεν μπορεί σ' αυτόν 

εδώ το Δήμο να μην υπάρχει πρόταση για τα δίοδια. Το θεωρώ λάθος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ δεν το είδα. Δε σας άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε κ.Κιούση.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Η δεύτερη πρόταση μου είναι η εξής: θα γίνω πιο ειδικός σ' αυτά 

τα δύο θέματα. Στη σελ. εκεί που λέει, ειδικές παρατηρήσεις και προτάσεις για 

το Δήμο Ωρωπού, στο 1., λέει, να διατυπωθεί σαφως στο κείμενο του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου οι χάρτες κλπ. κλπ., γενικά της περιοχής. Εκεί 

κ.Κατσιγιάννη και κ.Δήμαρχε κυρίως, πρέπει να προσθέσουμε το εξής: μια και 

εσείς είπατε τώρα ότι τι πρέπει να κάνουμε; Να σεβόμαστε τους από κάτω. Η 

πρόταση μου είναι η εξής, να μπει μια πρόταση που να λέει, σεβόμενοι τις 
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όποιες αποφάσεις υπαρχουν για το θέμα το παραπάνω, των Συμβουλίων των 

Τοπικών Κοινοτήτων. Γιατί μπορεί να λέμε, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μην 

ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτω στη βάση και δίνουν και 

αυτοί τον αγώνα τους, χωρίς να έχουν και την προβολή τη δικιά μας. Το τρίτο 

θέμα και το καταθέτω ως πρόταση αυτό, το τρίτο θέμα που θέλω να σας πω 

είναι το εξής, στην επόμενη παράγραφο γράφετε κ.Κατσιγιάννη, δεν ξέρω από 

ποιον προτάθηκε, ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου γύρω και ανάμεσα 

στις οικιστικές αναπτύξεις τις τελευταίες δεκαετίες δεν καλλιεργείται 

συστηματικά ή όπου γίνεται, δεν αποδίδει με ιδιαίτερα έσοδα. Θα πρέπει 

μάλιστα να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ο υδροφόρος ορίζοντας και οι 

γεωτρήσεις που ποτίζουν τις καλλιέργειες έχουν υπαρκτό κίνδυνο ρύπανσης 

από τον Ασωπό ποταμό και τους παραποτάμους του. Αν αυτή την πρόταση την 

αφήσουμε κύριοι, ένα επίσημο έγγραφο του Δήμου παραδέχεται ότι είναι ο 

υδροφόρος ορίζοντας μας μολυσμένος. Αυτό το είναι, δεν το έχουμε ακόμα 

αποδείξει κ.Καλύβα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι. Είναι .. Συγνώμη, είναι μολυσμένος; Τότε πρέπει να 

μετατραπεί η πρόταση αυτή κ.Δήμαρχε και να ερθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης 

εδώ και να απαγορέψει να μην υπάρχει καμία καλλιέργεια. Πως λέτε ότι είναι 

μολυσμένος; Δηλαδή, δίνουμε στα παιδιά μας του μολυσμένου υδροφόρου 

ορίζοντα τα λάχανα και τρώνε; Και εσείς λετε, ότι εδώ θα κάνουμε μια ευχή; Αν 

όντως είναι, πρέπει να πάρουμε πολύ πιο δραστικά μετρα.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να σου πω δύο λόγια γι' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριε Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το χρώμιο στις γεωτρήσεις του ευρύτερου Δήμου Ωρωπού 

χαμηλα είναι ανεβασμένο. Από τα 30 μικρογραμμάρια ανά λίτρο έως τα 50, 60, 

70. Ολες οι γεωτρήσεις, επανειλημμένες εξετάσεις έχουνε γίνει από το 2008, η 

μεγάλη μόλυνση που ανακαλύψαμε μετά την μόλυνση των Οινοφύτων. Δεν τα 

ξέρετε αυτα ότι έχουνε χρώμιο οι γεωτρήσεις μας εδω χαμηλά και έχουνε 

κλείσει όλες και παίρνουμε νερό από τη Μαυροσουβάλα που είναι στο όριο 

ανιχνευσιμότητος και αυτό γύρω στο 1; Δεν το ξέρετε αυτό; Εχουνε κλείσει, δε 

δουλεύουνε οι γεωτρήσεις μας. Για τη γεωργία, από εκεί και πέρα το πόσο 

χρησιμοποιεί ο καθε αγρότης στη γεώτρηση του εδω και πόσο από την 

ποσότητα του χρωμίου αυτή φτάνει στο φυτό και βλάπτει τον ανθρωπο, είναι 

μια διαδικασία η οποια δεν έχει ακόμη επιστημονικά ανακαλυφθεί και εσείς 

μήπως προτρέχετε; Εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει για να απαγορευτεί. Δε 

σημαίνει ότι επειδή το χρώμιο είναι 50 μέσα στα 200 μέτρα βάθος της γης ότι 

φτάνει και επιβαρύνει την υγεία του ατόμου. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί για να 

απαγορευτεί. Ηδη το Υπουργείο, το ΦΕΚ, οι μελέτες λένε ότι μπορούμε να 

τρώμε γεωργικά προϊόντα σε τέτοιες περιοχές, οι αποφάσεις του Υπουργείου 

και οι εισηγήσεις του. Και κάνει συνεχώς τέτοιες μετρήσεις και μελετες και 

έρχονται συνέχεια αποφάσεις τετοιες από το Υπουργείο επίσημες.  

 Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία να απαγορεύσουμε τη 

γεωργική γη επειδή υπαρχει αυτό το νερό και στα πιο πολλά βέβαια είδη 

καλλιεργήσιμα και όχι δεν πάει το χρώμιο. Αλλά αύριο μπορούμε να 

ανακαλύψουμε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία 

επιστήμης, Υπουργείου και Δήμου για να παρουμε τις εισηγήσεις από πανω, 

από το Πανεπιστήμιο τι πρέπει να κάνουμε. Αυτήν τη στιγμή όλες οι εισηγήσεις 

είναι ότι μπορούμε να τρώμε αγροτικά προϊόντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Καλύβας έχει το λόγο. Κύριε Καλύβα. 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, ναι. Ευχαριστώ κ.Προεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον 

κ.Κατσιγιάννη, ως ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ είχαμε καταθέσει κάποιες προτάσεις. 

Αυτές καλύπτονται όπως σας άκουσα προηγουμένως, δηλαδή δε χρειάζεται 

αυτήν τη στιγμή να πούμε ειδικά ας πούμε κάποιες ζώνες ή οτιδήποτε. Ας 

πούμε για τον Αυλώνα λέει, η πόλη του Αυλώνα έχει επιλεχτεί ως πόλος 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπου θεσμοθετουνται παραγωγικές ζώνες. 

Ετσι βλέπουμε να προτείνετε χωροθέτηση νέας ζώνης χονδρεμπορίου και 

διαμετακομιστικού εμπορίου στην περιοχή του Αυλώνα. Δηλαδή, μιλάμε για 

όλη την περιοχή του Αυλώνα και θα έρθει το Γ.Π.Σ. να πει εκεί θα γίνει αυτό; 

∞ και βιομηχανία ας πουμε, έτσι; Εκεί θα γίνει η ζώνη χονδρεμπορίου, εκεί θα 

γίνει ένθεν και .. της εθνικής οδού ή στον Ασωπό ποταμό; Θα έρθει το Γ.Π.Σ. 

να τα πει αυτά; Αρα καλυπτόμαστε .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κοιτάξτε, για να μην μπλέξουμε με τους γραφειοκράτες, 

συγνώμη κ.Πρόεδρε που πήρα το λόγο αυθαίρετα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλα αν μπλέξουμε με τους γραφειοκράτες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά κοιτάζω εδώ, είναι στη σελ. 125 του προγράμματος 

δράσης, που λέει, εξειδίκευση του Ρυθμιστικού Σχεδίου για τη συγκρότηση 

ενός .. συστήματος κ.λ.π. και προβλέπει, η ζώνη χονδρεμπορίου διακομηστικού 

εμπορίου .. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Σωστό, το διάβασα και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. πάρκων μεγάλης κλίμακας στους αναπτυξιακούς πόλους και 

ειδικότερα: στην από βορρά είσοδο του ΠΑΘΕ, όρια Νομού Βοιωτίας - 

Αυλώνας. Αυτό θα εξειδικευτεί από το Γ.Π.Σ. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό, αυτό. Απλώς, για να μην μπλέξουμε .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: .. Γι' αυτό ρωτάω. 
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Για να μην μπλέξουμε με τους γραφειοκράτες έχει μπει 

αρχικά και η δήλωση αυτή στην αρχή, στις ειδικές παρατηρήσεις, που ζητάει να 

διατυπωθεί σαφώς στο κείμενο του Ρ.Σ.Α., ότι οι χάρτες με τις διάφορες ζώνες 

που το συνοδεύουνε είναι απολύτως ενδεικτικοί ή θα εξειδικευτούν κλπ. Το 

λέει κιόλας το κείμενο για να έχουμε καλους λογαριασμούς, γιατί μπορεί να 

βγει αύριο μεθαύριο ένας γραφειοκράτης των Αθηνών .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ:  Ακριβώς. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: .. και να πει, ξέρετε, έχω έναν χάρτη και είναι έτσι. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ακριβως, ακριβώς. Μα γι' αυτό και έχετε αυτή τη συγκεκριμένη 

διευκρίνιση.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, κάτι άλλο. Είπατε για το Παρνηθαϊκό. Απ' ότι γνωρίζω, 

εμείς, σαν Δήμος, πρώην Δήμος Αυλώνα, το είχαμε πάει στο δικαστήριο και το 

χάσαμε το δικαστήριο, το πρώτο δικαστήριο, έτσι; Δηλαδή αυτό μπορεί να 

βοηθήσει τέλος πάντων να αλλάξει το όριο του Παρνηθαϊκού; Κατεβαίνει, αν 

γνωρίζετε, κατεβαίνει μέχρι το Σείριο, έτσι; αυτό το πράγμα και καταργεί 

αρκετές εκτάσεις οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δε μιλάμε για το 

βουνό φυσικά και ποιος θέλει να το πειράξει το βουνό; Ολοι μας θέλουμε να το 

κρατήσουμε το πράσινο. Λοιπόν, μια παρατήρηση και προς την κα Στεργίου. 

Από το Ε1 που βλέπετε να έχουνε εισοδήματα κάποιοι αγρότες δε σημαίνει ότι 

είναι 100% αγρότες. 100% αγρότης είμαι εγώ, 100% αγρότης είμαι εγώ. 

Τώρα, αν κάποιοι είναι στην Πολεμική Αεροπορία ας πούμε και έχουνε και 100 

ρίζες ελιές, δε σημαίνει ότι ζούνε από αυτό το πράγμα. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό του Δήμου Ωρωπού πλέον έχει ακίνητη περιουσία. Αυτό δε σημείναι 

ότι είναι αγρότες και για το νερό, που είπα και στον Κιούση το Δημήτρη, να 

ξέρεις ότι είναι προβληματικό το νερό. Εγώ στην επιχείρηση μου, το έχω 
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επαναλάβει και δέκα φορές αυτό το πράγμα, που έχω ISO, δεν μπορούσα να 

πάρω ISO με το νερό που έχω στον Αυλώνα, που δεν έχει χρώμιο, τουλάχιστον 

μέχρι στιγμής.  

 Γι' αυτό και συμφωνώ με τον κ.Κατσιγιάννη ότι η περιοχή η δικιά μας 

δεν μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ ως αγροτική, γιατί σε λίγο μπορεί να μας 

απαγορεύουνε να την ακουμπάμε κιόλα.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Να διευκρινίσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Καλύβα, συμφωνώ, απλώς να διευκρινίσω κάτι. Το 

θέμα της .. εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και οι παρατάξεις και το 

είδα σε πολλα κείμενα παρατάξεων το θεμα της ρύπανσης του νερού. Δεν είναι 

δικό μου. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Βεβαίως. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Το γράψανε πολλές παρατάξεις, όπως από τη δικιά σας 

παράταξη έχουν υιοθετηθεί αρκετά πράγματα στην τελική διατυπωση του 

κειμένου. Να διευκρινίσω όμως κάτι γι' αυτό που ρωτήσατε. Είπατε για το 

Παρνηθαϊκό και πως θα διορθωθεί μέσα από εδώ. Σας είπα προηγουμένως ότι 

εδώ δεν είναι, το Ρ.Σ.Α. δεν είναι κανενας μηχανισμός παραγωγής χαρτών. 

Κατά συνέπεια λογικά θα ρωτουσατε και τότε πως θα διορθώσουμε τους 

χάρτες του Παρνηθαϊκού; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Σωστό. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Το ζήτημα είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαχρονική απαίτηση 

της πρώην ΚΕΔΚΕ, όταν ήταν ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος Πρόεδρος. Το 

ζητούσαν από τότε και παλιότερα. Την τροποποίηση του άρθρου 2508, του 

άρθρου 4, του Νόμου 2508, για να δώσει ευελιξία στην τροποποίηση τέτοιων 

Διαταγμάτων μέσα από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Τι θέλουμε λοιπον στο 
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Ρυθμιστικό, που είναι κατ' εξοχήν εργαλείο που μπορεί να περάσει μια τέτοια 

ρύθμιση; Η τροποποιηση του άρθρου 4 του 2508, που θα λέει, ότι δύνανται να 

τροποποιηθούν τα Γενικά .. μέσω των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων .. Να 

τροποποιείς μεσα από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Προεδρικά Διατάγματα 

Προστασίας, ΖΟΕ κλπ. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Σωστό. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Η διατύπωση μέχρι σήμερα είναι, μόνο για λόγους 

καλύτερης προστασίας. Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό λοιπόν αν 

τροποποιηθεί θα σας δώσει τη δυνατότητα μέσα από το Γ.Π.Σ. σας να αλλάξετε 

διάφορα προβλήματα, αστοχίες στο σχεδιασμό του Παρνηθαϊκού, του 

Πεντελικού κλπ. Οχι ότι εδώ μέσα θα προκύψουνε οι χάρτες, έτσι; Κείμενο, να 

διορθωθεί και να δοθεί η δυνατότητα να μπορεί ο Δήμος να κάνει προτάσεις 

μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό και να τροποποιεί και τέτοια ζητήματα. Γιατί 

τελικά ξέρετε τι γίνεται; Οι ΖΟΕ δεν είναι χωροταξικός σχεδιασμός, προσωρινό 

εργαλείο ανάσχεσης οικιστικών πιέσεων είναι, μέχρι να έρθει ο σχεδιασμός να 

μελετήσει και να καταληξει. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου; Το. 

Γ.Π.Σ. Θα πρέπει λοιπον να απελευθερωθεί το Γ.Π.Σ. και να αποκτήσει τη 

σημασία που πραγματικά πρέπει να έχει. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Και να τελειώσω με μια τελευταία παρατήρηση. Συμφωνώ με τον 

κ.Κατσιγιάννη που έχει συμπεριλάβει, ολοκλήρωση των παραπλεύρων οδών 

της εθνικής οδού, αντιθέτως με την κα Στεργίου που λέει, ότι έτσι θα 

δώσουμε, δε θα καταργήσουμε τα διόδια. Εάν .. Ετσι το κατάλαβα, μπορεί να 

κάνω λάθος. Μακαρι να μπορούσαν να γίνουν οι παράπλευροι δρόμοι πάρα 

πολύ καλοί και ασφαλείς και ας είχανε διόδια η εθνική οδό. Εμένα δε θα με 

πείραζε προσωπικά. Το θέμα είναι ότι αυτήν τη στιγμή οι παράπλευροι δρόμοι 

είναι επικίνδυνοι, άκρως επικίνδυνοι και σκοτώνεται κόσμος και τα διόδια τώρα 

αν θα τα πληρώσουν όσοι χρησιμοποιουνε τον εθνικό δρόμο, ας τα 
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πληρώνουνε. Ας έχω δρόμο κανονικό εγώ να πηγαίνω στη δουλειά μου, όπως 

είναι στην Ευρώπη οι παράπλευροι δρόμοι και είναι άσχετο με το θέμα των 

διοδίων.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Πάντος από το Τοπικό Συμβούλιο του Αυλώνα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Κατσιγιάννη, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ολη η 

προϋπόθεση που λέμε για το Ρυθμιστικό είναι η εξής: ότι θα γίνει ο Γενικός 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός και τότε θα οριστούνε οι χρήσεις γης. Ωραία. Εάν δε 

γίνει το Γ.Π.Σ., τι θα γίνει; Δηλαδή στη χωρα που ζούμε εγώ δεν πιστεύω ότι 

μπορεί να γίνει. Λέω. Μ' αυτά που ζούμε σήμερα και σε 5 χρόνια, 3 χρόνια, 

έρθουν και μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι από τον Οργανισμός Αθήνας, ότι 

κύριοι προχωράμε. Πως προχωράμε; Τι θα κάνουμε τότε; Αυτή την ερώτηση 

θέλω να σας κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατσιγιάννη. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κατ' εξοχήν εργαλείο για την υλοποίηση των κατευθυνσεων 

του Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή το SWAP όταν 

έχεις ανοιχτές πόλεις, χωριό, χωριό. Κατά συνέπεια αυτά πρέπει να 

προχωρήσουν. Καθυστερούμε απαράδεκτα σ' αυτήν τη χωρα που έχουμε σε 

εκκρεμότητα 400 τόσες πολεοδομικές μελέτες εδώ και πάρα πάρα πολλά 

χρονια και δεν ξέρω πόσες δεκάδες Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ..  

(παρεμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Εκατοντάδες Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Δεν είναι 

δικαιολογία. Δεν μπορεί να μην προχωρήσει, πρέπει να προχωρήσουν τα Γενικά 

Πολεοδομικά και πρέπει να τους δοθεί και η έμφαση και η ευελιξία που 

χρειάζονται γιατί στα Γενικά Πολεοδομικά εκφράζεται πιο εύκολα η τοπική 
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κοινωνία, απ' ότι στα Ρυθμιστικά που σου έρχεται μια γραφειοκρατική 

κατεύθυνση απ' έξω.  

ΠΑΝΤΟΣ: Οπότε θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνουν τα Γ.Π.Σ.;  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 

ΠΑΝΤΟΣ: Αυτό; 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, απλώς σ' αυτην τη φάση είχαν σταματήσει όλα τα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια της Αττικής, ενόψει ψήφισης, έτσι θεωρούσαν 

κάποιοι, του Ρυθμιστικού της Αθήνας. Τώρα θα πρέπει εσείς σαν Δήμος να 

πιέσετε εφόσον φαίνεται ότι το Ρυθμιστικό προς το παρόν δεν προχωράει, να 

πιεσετε και να τους πείτε, εδώ παιδιά, δεν μπορείτε να έχετε έναν υπάλληλο 

για την Βόρεια Αττική, έναν για τη Δυτική και έναν για την Ανατολική και να 

περιμένουμε ότι έτσι θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Προχωρήστε τα Γενικά 

Πολεοδομικά.  

ΠΑΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Και δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κατ' αρχήν θέλω να συμφωνήσω με τον κ.Κιούση. Κύριε Κιούση, 

συμφωνουμε απόλυτα, απόλυτα, δηλαδή ήσασταν στο μυαλό μου. Ετσι; Και 

για το πρώτο μέρος που είπατε, ότι τα Τοπικά Συμβούλια έχουν πάρει κάποιες 

αποφάσεις, δουλέψανε, ακούσαμε τον κόσμο, κάναμε Συμβούλια, δεχτήκαμε 

απόψεις και πρέπει να ακουστούμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΝΤΟΣ: Ελπίζω ναι, συμφωνούμε. Δηλαδή οπότε και εγώ θέλω να πω ότι 

πρέπει τις αποφάσεις αυτές, ότι υπάρχουν οι αποφάσεις των Τοπικών 

Συμβουλίων. Δηλαδή πρέπει να υπογραμμιστεί αυτό. Ετσι; Το ένα. Και το 

δεύτερο, δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί αυτή η υποσημείωση που 
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κάνατε και εσείς κ.Κιούση, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου, λέει διάφορα 

θέματα για το νερό, τι εξυπηρετεί; Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή ποιον 

εξυπηρετεί; Λέμε σε ποιους τι; Οτι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου δεν κερδίζει 

πολλά χρήματα από την αγροτική γη. Ποιον ενδιαφέρει αν κερδίζει πολλά ή 

λίγα; Εγώ λέω ότι κερδίζει πολλά και θα πρέπει μάλιστα να συνεκτιμηθεί το 

γεγονός ότι ο υδροφόρος ορίζοντας και οι γεωτρήσεις που ποτίζουν τις 

καλλιέργειες υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης από τον Ασωπό. Ωραία. Και τι τους 

λέμε τώρα; Κάτι που δεν ξερουνε; Πρέπει να το πουμε αυτό; Είναι κάτι που 

πρέπει να το φωνάζουμε; Δεν ξέρω. Απλά το θέτω σαν ερώτημα και νομίζω, η 

άποψη μου είναι, ότι αυτό πρέπει να φύγει από εκεί.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πάντο.  

 Θέλετε να δώσετε .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. στον Αρη; Να πω κάτι στον Αρη. Εχω μπροστά τις προτάσεις 

του Συμβουλίου του Τοπικού, έτσι; Είναι όλες μέσα με λίγο διαφορετικό τρόπο 

η πέμπτη .. η εισήγηση σου.  

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι, ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολα τα άλλα είναι ακριβώς τα ίδια. 

ΠΑΝΤΟΣ: Απλά εγώ λέω μια υποσημείωση. Κύριε Δήμαρχε, μια υποσημείωση, 

ότι θα λάβουμε υπ' όψη μας τις αποφάσεις για το θέμα που υπάρχουν από τα 

Τοπικά Συμβούλια. Να γραφτεί. Τιποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι 

σοβαρό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα τα έχουμε λάβει όλα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Να σημειωθεί, αυτό ζητάω εγώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είναι και η πρόταση του κ.Λίτσα για την Μαλακάσα η 

οποία υιοθετήθηκε. Αρα επί των προτάσεων λοιπόν που ..  

ΛΕΚΚΑΣ: Να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, θέλετε .. ; 

ΛΕΚΚΑΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κατ' αρχήν συμφωνώ με Κιούση, Πάντο. Εγώ θέλω να ζητήσω ή 

μάλλον να πω του κ.Κατσιγιάννη ότι αν το είχατε πει αυτό και το είχαμε 

ξεκαθαρίσει στο προηγουμενο Συμβούλιο θα γλιτώναμε το παραλίγο 

εγκεφαλικό την προηγούμενη φορά. Εμένα μου το είπατε. Τον κόσμο δεν 

μπορούσα να πείσω και .. να ζητήσω συγνώμη που δεν μπόρεσα να πείσω τον 

κόσμο, ειδικά του Αυλώνα, ότι η χωροθέτηση είναι θέμα Γ.Π.Σ. Επικρατησαν 

φωνές πανικού, επικρατησαν φωνές πανικού και καταστροφής. Αναγκάστηκε 

το Τοπικό του Αυλώνα να διαχειριστεί αυτόν τον πανικό και εδώ θέλω να 

συγχαρώ και το Σωτήρη τον Κατσίλα και τον Αρη τον Πάντο ειδικά, που 

εισπράξανε όλο αυτόν τον πανικό και λειτουργήσανε πέρα από τα προσωπικά 

τους συμφέροντα, με γνώμονα το μέλλον και το καλό του Αυλώνα, έτσι όπως 

πιστεύανε. Αξιοι. Εχουνε φάει πολύ ξύλο επάνω.  

 Θεωρώ λοιπόν..    

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Η απόφαση ποια είναι Αγγελε;  

.......: Συγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πάνω στο Τοπικό Συμβούλιο του 

Αυλώνα βγάλατε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αφού συμφωνείς ότι όλα αυτά είναι 

Γ.Π.Σ., γιατί στον κόσμο που ήταν εκεί και όλοι μας μαζί και εγώ μαζί, είπαμε 

ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δηλαδή λέγαμε για ζώνη αυτό, ζώνη εκείνο, ζώνη το 
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άλλο. Γιατί εφόσον ήξερες αυτό το πράγμα δεν είπες, παιδιά, μη μαλώνετε, δεν 

πρόκειται να κάνουμε τίποτα τώρα. Απλά θα έρθει το Γ.Π.Σ. να μπορέσουμε να 

βγαλουμε τις ζώνες. Τι μου λες τώρα; 

ΛΕΚΚΑΣ: Αγγελε, Αγγελε, μισό λεπτό, Αγγελε, δε σταμάτησα να το λέω. 

.......: Ο Σωτήρης ο Κατσίλας και ο Αρης ο Πάντος και εσύ και εγώ και όλοι μας 

.. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δε σταμάτησα να το λέω αυτό. Δε σταμάτησα .. 

.......: Εγώ δεν το άκουσα από κανέναν. 

ΛΕΚΚΑΣ: Αγγελε συγνώμη, έχουμε πρακτικά. Αν θέλεις έλα να τα ακούσουμε 

μαζί. 

.......: Τότε γιατί έβγαλες δέκα πράγματα και το ανακοίνωσες ως απόφαση 

Τοπικού Συμβουλίου; 

ΛΕΚΚΑΣ: Αν θελεις, αν θέλεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην το κάνουμε Τοπικό Συμβούλιο του Αυλώνα εδώ πέρα.  

.......: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, νομίζω ότι βάρυνε και η γνώμη του ειδικού και εγινε 

κατανοητό αυτό πλέον.  

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, δεν έχει γίνει κατανοητό. Πρέπει επίσης να δείξουμε σεβασμό σ' 

αυτούς τους ανθρώπους, εκτός από το να τους πούμε και μπράβο, να τους 

δείξουμε και σεβασμό και σ' αυτούς αλλά περισσότερο στο θεσμό και πρέπει να 

αναφερθεί. Συμφωνησε και ο κ.Δήμαρχος σ' αυτό, θα το βάλουμε αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΛΕΚΚΑΣ: Τώρα κάτι άλλο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΛΕΚΚΑΣ: Ναι θα μπει. Είπε ο Δήμαρχος. Τώρα, θεωρώ ότι πρέπει να φύγουνε 

και οι δύο παράγραφοι και αυτή που λέει για τις γεωτρήσεις αλλά και από κάτω 

και να γράψουμε ότι οι αγρότες της Αττικής να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια 

και εκείνοι και κίνητρα στην πρωτογενή και στις μεταποιήσεις. Μου φαίνεται το 

είπε και η Ιωάννα Στεργίου αυτό.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους.  

ΛΕΚΚΑΣ: Αφαιρέσαμε μια παράγραφο από το πρόγραμμα δράσης. Καλά 

κάναμε κ.Κατσιγιάννη που την αφαιρέσαμε; Κατασκευή μονάδας γ' βάθμιας 

επεξεργασίας;  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας πω κάτι; Γράφει κάπου, είδα το κείμενο σας, για γ' 

βάθμια επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων. Δεν κουμπώνει το ένα με το 

άλλο. Γ' βαθμια επεξεργασία σημαίνει κυρίως απομάκρυνση .. αζώτου και 

φωσφόρου, που προέρχεται από τα αστικά. Τι μιλάμε για βιομηχανικά 

συγχρόνως; Μην το μπερδεύουμε. Και γενικά, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως το 

Ρ.Σ.Α. δε χρειάζεται να πάμε σ' αυτήν την εξειδίκευση. Δεν έχει κανένα νόημα 

για το .. Δηλαδή το Ρ.Σ.Α. θα κάνει αυτήν τη δουλειά; Οχι.  

ΛΕΚΚΑΣ: Επίσης να γράψουμε για τη σύνδεση με δρόμο τοπικής εμβέλειας 

Βαρνάβα - Αγ.Απόστολοι και αυτό μάλιστα μας το είχε προτείνει και η κοπέλα, 

η συντάκτρια του κειμένου στον Οργανισμό Αθήνας που είχαμε πάει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπεται ήδη και στο σχέδιο δράσης μέσα. Ετσι; Οπότε είναι 

.. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν το λέει Βαρνάβα, Βαρνάβα - Αγ.Απόστολοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολο το παραλιακό μέτωπο.. Να σας το διαβάσω.  
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ΛΕΚΚΑΣ: Και γενικά, γιατί και ο κ.Λίτσας αναφέρθηκε και το είπε έτσι, μίλησε 

λίγο γενικά, για το ζώνες, να μπούνε ζώνες εμπορικής δραστηριότητας. 

Ημασταν λίγο αφηρημένοι εκεί .. Για τη θεσμοθέτηση νέων ζωνών λέω εγώ 

τώρα και για τη ζώνη, καθορισμού ζώνης εκατέρωθεν της εθνικής οδού 

αναφέρεται. Αυτά είναι θέματα Γ.Π.Σ. και στα οποία το Τοπικο Συμβουλιο 

βέβαια δε συμφωνεί. Ετσι; Και το οποίο πρέπει να σεβαστούμε όπως είπαμε. 

Για το κτήμα της Αεροπορίας που είπε η Ιωάννα, αυτό ανήκει στους μετόχους 

και όχι στο δημόσιο, οπότε δεν είναι, εκεί δεν το συζητάμε καθόλου και θέλω 

να κάνω μια ερώτηση, ίσως να ξέρετε εσείς, έχω ακούσει ότι το στρατόπεδο 

της Μαλακάσας ανήκει στο Αμαλείο το οποίο έχει παραχωρηθεί για κάποια 

χρόνια και το οποίο θα επιστρέψει πάλι στο Αμαλείο. Είναι μια .. Και βέβαια, 

κάτι άλλο και θα σας δώσω κάποιες φωτογραφίες, να δώσω και σε σας 

κ.Γιασημάκη, επίσης στο Ρυθμιστικό υπάρχει η αποτύπωση φωτογραφίας 

υποτίθεται της περιοχής του Αυλώνα και θεωρείται, θεωρώ εγώ, όχι θεωρείται, 

θεωρώ εγώ σαν προφητική. Θα σας τη δείξω τώρα. Είναι αντί για τον Αυλώνα, 

βάλανε τα Οινόφυτα, θα σας δώσω φωτοτυπίες, εχουνε βάλει τα Οινόφυτα και 

να δείτε μια εικόνα το πως είναι τα Οινόφυτα και το όραμα μας, δηλαδή θέλει 

προσοχή στο όραμα μας να μη γίνουμε ούτε Θριάσιο, ούτε Οινόφυτα, ούτε 

Ασπρόπυργος. Εκεί χρειάζονται θυσίες. Μπορεί δηλαδή οι τσέπες μας λίγο να 

ματώσουνε, αλλα πρέπει να φροντίσουμε για τους επόμενους Αυλωνίτες. Σ' 

αυτό πρέπει να συμφωνουμε όλοι. Ετσι δεν είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα.  

 Επί της διαδικασίας ο κ.Λίτσας θέλει να προτείνει κάτι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν να συμφωνήσω στο σκέλος που ειπε ο κ.Πάντος και ο 

κ.Λέκκας, ότι δεν πρέπει, και ο κ.Κιούσης, ότι δεν πρέπει να αναφερθεί το θέμα 

της ότι τα νερά μας έχουνε πρόβλημα γιατί αν αναφερθεί πρέπει να το .. και 

νομίζω ότι μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Νομίζω αυτό πρέπει να φύγει. Αυτό 
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όμως που έχει σημασία, είναι να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. 

Δεοντολογικά κ.Κατσιγιάννη διαφωνώ με το σκεπτικο αυτό που παμε, δηλαδη 

το περνάμε ας πούμε ότι αυτό που θα είναι υπόβαθρο στο Ρυθμιστικό δεν 

μετράει στα Γ.Π.Σ. Οταν κάτι ο Οργανισμός της Αθήνας το έχει περάσει κάπου, 

αυτό ακολουθεί την πρόταση του Γ.Π.Σ., δεν το βγάζουνε με τίποτα. Ενδειξη 

ρέματος θυμάστε την Κορακά τι είχε γίνει, ο χαμός, υπήρχε στο Ρυθμιστικό και 

το κοπάνησε μέσα και δε βγήκε ποτέ. Δε βγήκε ποτέ. Ο κακός χαμός έγινε, δε 

βγήκε ποτέ. Λοιπόν, αρα μια ζώνη που θα συμπεριλαβει το Ρυθμιστικό θα 

ακολουθεί το Γενικό Πολεοδομικό. Αυτό λοιπον, κ.Λέκκα, αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Αν θέλουμε να την παρουσιάσουμε αλλιώς, γίνεται, αλλά δεν 

είναι η πραγματικότητα.  

 Η πραγματικότητα είναι ότι η χρήση η συγκεκριμένη που θα περάσει 

μέσα στο Ρυθμιστικό, που είναι το υπόβαθρο, το υπόβαθρο για το Γ.Π.Σ., αυτό 

θα ακολουθεί, μια ζωή θα το έχει στην πλάτη. Οπως και το Παρνηθαϊκό, μια 

ζωή θα το έχετε στην πλάτη. Οπως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τη χωροθέτηση της χρήσης θα κάνει το Γ.Π.Σ. Τη χρήση θα την 

καθορίσει το Ρυθμιστικό και τη χωροθέτηση της χρήσης αυτής, θα 

πληρώσουμε άνθρωπο να μας την κάνει, επιστήμον που αναλαμβάνει το Γ.Π.Σ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου το συλλογισμό μου. 

Λοιπόν, όταν λοιπόν το Ρυθμιστικό λέει, σ' αυτήν την περιοχή και την 

αποτυπώνει, τώρα το 5 μέτρα πάνω, 5 μέτρα κάτω, για μένα επί της ουσίας 

την αποτυπώνει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ διαφωνώ μαζί σας κ.Δήμαρχε. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να 

έχω την άποψη μου. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Ξεκαθαρίζω λοιπόν και σας 
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λέω, ότι την πρόταση που θα έχει το Ρυθμιστικό θα είναι τυφλοσούρτης για το 

Γ.Π.Σ. σας. Θα είναι πολύ δύσκολο να.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε κατανοητό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και, να πω και κάτι άλλο, υπήρχανε και κάποιες διαφωνίες. 

Παραδείγματος χάρη για τη γεωργική γη. Ξεκαθαρίσαμε ότι για μας γεωργική 

γη δεν πρέπει να προστατεύεται, με το σκεπτικό, ανέφερε ας πούμε ένας 

συνάδελφος, ότι εκεί θα πρέπει να παραμείνει γεωργική γη στο 100%, για μας 

υπάρχουνε περιοχές που δεν υπαρχει γεωργική γη για τη δική μας εκτίμηση. 

Εμείς, δηλαδή εγω στη Μαλακάσα επαγγελματίες αγρότες δεν είχα. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Στεργίου θέλει να προσθέσει κάτι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κατ' αρχήν κάτι που δεν το είπα στην 

πρωτολογία μου γιατί το ξέχασα έτσι μέσα στα .. Είναι και θέλω να μ' ακούσει 

ο κ.Κατσιγιάννης και νομίζω πρέπει να το βάλουμε και αυτό μέσα στις 

προτάσεις μας, ότι πριν από το Ρυθμιστικό θα ψηφιστεί το Προεδρικό Διάταγμα 

για τις χρήσεις γης. Αυτό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, Προεδρικό Διάταγμα. Ναι, συγνώμη, το οποίο ουσιαστικά με 

διαδικασίες fast truck περνάει τις χρήσεις γης και έρχεται να προκαταλάβει το 

Ρυθμιστικό. Δηλαδή από αυτό το Προεδρικό Διαταγμα, το Ρυθμιστικό θα 

δεσμευτεί. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή μέσα από εκεί να βάζουμε και ένα θέμα να 

μην προχωρήσει το Προεδρικό Διάταγμα πριν την ψήφιση του Ρυθμιστικού. 

Λοιπόν, ναι, να το βάλουμε όμως, να είναι έτσι, γιατί αυτό θα καθορίσει στη 

συνέχεια την πορεία του Ρυθμιστικού και είναι χαρακτηριστικό ότι ας πούμε 

ενώ για παράδειγμα απαγορεύει την κατοικία στις εκτός σχεδίου, επιτρέπει όλες 

τις άλλες χρήσεις. Δηλαδή περνάμε σε μια άλλη φάση, όπου θα δίνεται η 
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δυνατότητα στο μεγάλο κατασκευαστικό κεφάλαιο να συνενώνει μικρές 

ιδιοκτησίες και να κάνει κάποιες ας πούμε επενδύσεις οι οποίες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, η παράταξη σας είναι γεμάτη .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, θέλω να πω ορισμένα σε σχέση με 

αυτά που ειπώθηκαν. Εγώ δεν είπα προηγουμένως, οι παράδρομοι, όταν είπα 

για τους παράδρομους, οι παράδρομοι είναι απαραίτητο να γίνουν και το είχα 

βάλει και στην αρχη όταν πρωτομίλησα στα προηγούμενα Συμβούλια. Οι 

παράδρομοι πρέπει να φτιαχτουν γιατί εξυπηρετουν την τοπική συγκοινωνία 

και είναι γεγονός, αλλά είπα δεν πρέπει να συνδεθεί με την κατάργηση των 

διοδίων και με τη χρήση της εθνικής οδού. Αυτό είπα. Ετσι; Και να το 

διευκρινίσουμε. Και νομίζω, εγώ επιμένω κ.Κατσιγιάννη γιατί είναι θέμα και 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παλιότερης, ότι εφόσον μιλάμε το 

Ρυθμιστικό δεν είναι μόνο πολεοδομικό ή αρχη ας πούμε περιβαλλοντικό, είναι 

και, μιλάει για την ανάπτυξη, για την οικονομία. Οταν εμείς συνδέουμε την 

οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής με ένα εμπόδιο που υπάρχει γι' αυτήν 

την ανάπτυξη της οικονομίας, γιατί για μας είναι εμπόδιο, είναι αθέμιτος 

ανταγωνισμός, το εμπόριο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή 

μας, είτε είναι τουριστικές, είτε είναι εμπορικές, έρχονται σε σύγκρουση με 

άλλες περιοχές της Αττικής που δεν έχουν διόδια. Δηλαδή γιατί να έρθει στον 

Ωρωπό ας πούμε ο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρωστε, ολοκληρώστε κα Στεργίου. Δευτερολογία .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. και να μην πάει στη Νέα Μάκρη. Αρα λοιπόν επιμενω να μπει 

αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Κατσιγιάννη, βοηθήστε μας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μπουν τα διόδια σαν επίλυση του μεγάλου τοπικού 

προβλήματος του Δήμου Ωρωπού.                                
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κατ' αρχήν, Ιωάννα, μπορεί να μπει ίσως εκ περισσού, αλλά 

ποιος είμαι εγώ που θα απαγορεύσω να μπει κάτι τέτοιο; Για όνομα του Θεού. 

Δικές σας είναι οι προτάσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. Απλά σου λέει, δεν είναι αρμοδιότητα του Ρυθμιστικού. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Απλώς εγώ συμβουλεύω ότι δεν είναι αρμοδιότητα, αλλά το 

βάζετε για να τονίσετε τη θέση του Δήμου. Καμία αντίρρηση. Να πω και κάτι 

άλλο. Είπε κάτι ο Κώστας ο Λίτσας και είχε μιλήσει προηγουμένως και ο 

Ανδρέας, για το θέμα της υποχρεωτικότητας ας το πούμε. Ετσι; Των 

υποβάθρων. Δε διαφωνεί κανείς. Γι' αυτόν το λόγο έχει μπει η διατύπωση, το 

αίτημα να διατυπωθεί σαφώς το κείμενο του Ρ.Σ.Α., ότι οι χαρτες με τις 

διάφορες ζώνες που το συνοδεύουν είναι απολύτως ενδεικτικοί ή θα 

εξειδικευτουν με την οριοθέτηση των διαφόρων ζωνών μέσα στα κατά τόπους 

Γενικά Πολεοδομικά. Τι άλλο να πεις; Δηλαδή δε διαφωνεί κανείς μ' αυτό που 

λες Κώστα και είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι 

γραφειοκράτες να το πουν διαφορετικά. Γι' αυτό μπαίνει αυτή η, που το είχατε 

βάλει από την αρχή. Ηταν αρχικά, κείμενο των παρατάξεων είναι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατσιγιάννη, μια παράκκλιση. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ενα τελευταίο κ.Πρόεδρε μόνο, για τον Ανδρέα, είχε πει, 

μιλήσατε για το Βιολογικό Καθαρισμό. Ναι, στο πρόγραμμα δράσης μιλάει ήδη 

για κάποιες δράσεις για την απορύπανση του Ασωπού. Το έχουν προβλέψει. 

Ισως θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση αν γραφτεί και κάτι ακόμα. 

Αλλά μην παμε στην απόλυτη εξειδίκευση ότι θέλουμε τέτοιου τύπου 

καθαρισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κατσιγιάννη, αν .. Οχι, δεν τελειώσατε. Βοηθήστε μας εδώ 

πέρα τώρα να συνοψίσουμε τις τροποποιήσεις που έχουνε γίνει στην εισηγηση, 

για να μπορέσουμε να πάμε στην ψηφοφορία.  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, είναι κάποιες βασικές τροποποιήσεις. Υιοθετήθηκε η πρόταση 

του κ.Λίτσα για τη Μαλακάσα, για τα διόδια. Δεν ξέρω κάτι άλλο τώρα.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΝΗΣ: Επειδή έχω διάφορες σημειώσεις, σας παρακαλώ λίγο την 

προσοχή σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, όλοι έχουμε κουραστεί. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Το ένα θέμα είναι η επισήμανση που έκανε ο κ.Βελτανιώτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δε θέλετε να ακούσετε; Κύριε Κιούση, για τις 

δικές σας δε θέλετε να ακούσετε; 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Το ένα θέμα είναι η επισήμανση που έκανε ο κ.Βελτανιώτης. 

Είχε παραληφθεί η αναφορά στο Γ.Π.Σ. το οποίο βρίσκεται και σε δικαστική 

εκκρεμότητα. Εχει σημειωθεί ήδη. Δεύτερον. Τα πάω με τη σειρά όπως είναι το 

κείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι όπως ειπώθηκαν εδώ. Να διαγραφεί αυτή η φράση περί 

υδροφόρου ορίζοντα και κινδύνου ρύπανσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Η φράση. Γιατί από πάνω αναφέρεται, η ευρύτερη περιοχή 

του Δήμου γύρω και ανάμεσα στις οικιστικές αναπτύξεις τις τελευταίες 

δεκαετίες δεν καλλιεργείται συστηματικά ή όπου αυτό γινεται, δεν αποδίδει 

ιδιαίτερα έσοδα. Από εκεί και πέρα διαγράφεται. Εκτός και αν νομίζετε, αν 

θέλετε να διαγραφεί όλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, όχι.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Επίσης να αντικατασταθεί η εξειδικευμένη διατύπωση που 

είχε εδώ ο Ανδρέας ο Λέκκας για την κατασκευή μονάδας γ' βάθμιας 
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επεξεργασίας, απλώς να δοθεί έμφαση στο πρόγραμμα δράσης για τα μέτρα, 

να γίνει πιο συγκεκριμένο το πρόγραμμα δράσης για την απορύπανση του 

Ασωπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Για τα μέτρα απορύπανσης του Ασωπού. Αυτό είναι το ένα. 

Και μετά, έγινε η αναφορά νομίζω από τον Δημήτρη τον Βελτανιώτη πάλι, για 

το Προεδρικό Διαταγμα Προστασίας του ορεινού όγκου της Πεντέλης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Πεντελικό, ναι. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Παρνηθαϊκό. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: .. του 2508. Η αναφορά του Κώστα του Λίτσα για τη 

δημιουργία θεματικου πάρκου στον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Μαλακάσα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: .. στη Μαλακάσα. Γιατί εγώ σας μιλάω στον ενικό και σαν 

φίλος και εσείς μου μιλάτε τυπικά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Κατσιγιάννη. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Ελα, πέστο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Κατσιγιάννη. Να φτάσουμε στο τέλος κάποτε.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Και το τελευταίο. Η αναφορά σχετικά με τη σύνδεση, να 

γίνει πιο συγκεκριμενη η πρόβλεψη σύνδεσης του Δήμου, κυρίως των νοτίων 

περιοχών του Δήμου, με το σταθμό που θα πρέπει να δημιουργηθεί στο 

Πολυδένδρι για τον προαστιακό με Μεσα Μαζικής Μεταφοράς και με τον ΗΣΑΠ 

στον Αγ.Στέφανο. Και επιπλέον είναι τώρα η αναφορά .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα διόδια. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η αναφορά της κας Στεργίου για τα 

διόδια και η τελευταία αναφορά, ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ: Προστίθεται η φράση, σεβόμενοι τις όποιες αποφάσεις 

υπαρχουν των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, όπου προστίθεται 

ακριβώς εκεί που λέει, συνεπώς ζητάμε, ακριβώς από κάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κατσιγιάννη. 

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ δεν ψηφίζω για δύο λόγους. Ο πρώτος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θέλουμε τους λόγους. Δεν ψηφίζετε. Οχι λοιπόν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Οχι κοιτάξτε, δεν είναι επί του συνόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι σχόλια τώρα. Οχι σχόλια. Αυτό δε θα 

ξαναγίνεται. Παρακαλω κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η διαφωνία μου δεν είναι επί του συνόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ψηφίζετε.  

 Ορίστε. Οχι πρόταση τώρα. Παρακαλώ. ∞ ναι.. Οχι, όχι κ.Λίτσα. Οχι. 

Σας παρακαλώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: "Μωρέ" κ.Λίτσα, αλλού τους χαρακτηρισμούς. Δευτερολογήσατε, 

τριτολογήσατε θα έλεγα. Ψηφοφορία έχουμε τώρα. Σας παρακαλώ. Ψηφίζετε 

τις προτάσεις; Ναι ή όχι; Να ξέρουμε. Ωραία.  

 Κατά πλειψηφία το Συμβούλιο εγκρίνει. Λύεται η συνεδρίαση κύριοι 

συνάδελφοι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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