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    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

    Τσεκρεζής Χρήστος 
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    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Δάβρης Γεώργιος 

    Λέκκας Ανδρέας 

    Γιαμαρέλος Γεώργιος 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Χασιώτης Μιχαήλ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ: Εγκριση πραγματοποίησης 

εκδήλωσης την 1η Απριλίου 

2012 με θέμα: 

"Εθνικοαπελευθερωτικός 

αγώνας Κύπρου 1955 - 1959". 

2ο Εξέταση αιτήματος που έχει 

υποβληθεί από τους κατοίκους στην 

οδό Μαρμαρά. 

3ο Εγκριση χορήγησης αδειών άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά 

κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου 

Ωρωπού για το έτος 2012. 

4ο Εγκριση χορήγησης αδειών άσκησης 

υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κατά 

κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου 

Ωρωπού για το έτος 2012. 

5ο Απόδοση οικοπεδικών εκτάσεων από 

την τράπεζα γης του Δήμου σε 

δικαιούχους από την πράξη 

εφαρμογής στην περιοχή Αγίου 

Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων. 

6ο Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα: 

"Αρση απαλλοτρίωσης της 

ιδιοκτησίας Μαρίας ζώη στην περιοχή 

"Βαρυκό" πρώην Κοινότητας Σκάλάς 

Ωρωπού και νυν Δήμου Ωρωπού". 

7ο Προγραμματισμός Εορταστικών 

Εκδηλώσεων για την Εθνική  Επέτειο 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 
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της 25ης Μαρτίου. 

8ο Εγκριση δαπανών και ψήφιση 

πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2012. 

9ο Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια 

επάθλων για το 24ο Ράλλυ Σπριντ 

Ωρωπού. 

10ο Εγκριση της αριθμ. 9/2012 απόφασης 

του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

"Εγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 

2012". 

11ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ορισμένωου χρόνου 2μηνης 

διάρκειας για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. 

12ο Λήψη απόφασης για τους 

υπαλλήλους ΙΔΟΧ που έληξαν οι 

συμβάσεις τους 10/3/2012. 

13ο Ορισμός / Αντικατάσταση μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

"Σχολική Επιτροπή σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης 

Δήμου Ωρωπού". 

14ο Εκτακτη χρηματοδότηση της 

Α'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου Ωρωπού. 
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Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωα 

εγκρίνεται 

 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 
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15ο Εκτακτη χρηματοδότηση της 

Β'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου Ωρωπού. 

16ο Μεταβολές σχολικών μονάδων και 

επαναπροσδιορισμός ορίων αυτών για 

το σχολικό έτος 2012-2013. 
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Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύροι, καλησπέρα σας. Αρχίζει η 

αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ τη Γραμματέα μας, την κ. Βαρνάβα 

Ελένη,να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλησπέρα. 

 Ηλιάσκος - παρών. 

 Φοργιάρης - παρών. 

 Παπαγιάννης - απών. 

 Γιαννάς - παρών. 

 Μακρής - παρών. 

 Κοντογιάννη - παρούσα. 

 Τσεκρεζής - παρών. 

 Δάβρης - απών. 

 Λεμπούσης - παρών. 

 Λέκκας - απών. 

 Πέππας - παρών. 

 Νικολάου - παρών. 

 Ανυφαντής - παρών. 
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 Βλάχος - παρών. 

 Γιαμαρέλος - απών. 

 Βασιλάκος - απών. 

 Πάντος - παρών. 

 Ο κ. Βασιλάκος είναι παρών. 

 Μίχα - απούσα. 

 Λάμπρου - παρών. 

 Μπόρσης - παρών. 

 Σωτήρχος - παρών. 

 Τσάδαρης - παρών. 

 Μπατζάκας - παρών. 

 Οικονόμου - απών. 

 Λίτσας - παρών. 

 Ρούσσης - απών. 

 Βελτανιώτης - παρών. 

 Δέδες - παρών. 

 Καραγιάννης - παρών. 

 Ζαχαριας - παρών. 

 Γιασημάκης - παρών. 

 Αρμυριώτης - παρών. 

 Καλύβας - απών. 

 Οικονόμου - απών. 

 Βαρνάβα - παρούσα. 

 Λέκκας - παρών. 

 Τσάκωνας - παρών. 

 Κιούσης- παρών. 

 Μαργέτα - παρούσα. 

 Χασιώτης - απών. 
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 Στεργίου - παρούσα. 

 

 Προσκλήθηκαν, επίσης και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων, οι 

οποίοι ψηφίζουν για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους: 

-Πολυδενδρίου - απών. 

-Αφιδνών, ο κ. Κεπεσίδης - απών. 

-Μαλακάσας, ο κ. Σιδέρης - απών. 

-Καπανδριτίου, η κ. Οικονόμου - παρούσα. 

-Αυλώνα, ο κ. Πάντος - παρών. 

-Νέων Παλατίων, ο κ. Ζαφείρης - παρών. 

-Ωρωπού, ο κ. Μακρυγιάννης - απών. 

-Σκάλας Ωρωπού και Χαλκουτσίου, ο κ. Βρούβας - απών. 

-Συκαμίνου, ο κ. Τζεβελέκος - απών. 

-Μαρκοπούλου, ο κ. Παπαντωνίου - παρών. 

-Καλάμου, ο κ. Κιούσης - παρών. 

  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα. 

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι, που επιθυμούν να προβούν σε 

ανακοινώσεις... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα ήθελα κάτι, πριν μπείτε 

στις ανακοινώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν είναι δυνατόν, επειδή έχουν έρθει άνθρωποι επαγγελματίες 

και κάτοικοι της οδού Μαρμαρά, το θέμα της  Μαρμαρά, το οποίο είναι 5ο, να 

έρθει 1ο στην ημερήσια διάταξη και αν είναι δυνατόν, να συντομεύσουμε τις 
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ανακοινώσεις. Εγώ στη σημερινή ημέρα δε θα κάνω καμία ανακοίνωση, για να 

πάμε πιο γρήγορα στο θέμα. 

 Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι  συνάδελφοι, να προηγηθεί το 

θέμα, που αφορά την οδό Μαρμαρά; 

 Θα προηγηθεί, λοιπόν. 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα είναι το 

αίτημα των συμπολιτών μας για την οδό Μαρμαρά.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να γίνουν οι ανακοινώσεις και θα πάμε στο προ ημερησίας. 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν ανακοινώσεις: 

-ο κ. Λίτσας 

-ο κ. Τσάκωνας 

-η κ. Στεργίου 

-ο κ. Βελτανιώτης 

-ο κ. Δέδες 

-ο κ. Αρμυριώτης 

-ο κ. Κιούσης 

-ο κ. Φοργιάρης 

-ο κ. Πέππας 

-ο κ. Βλάχος 

-ο κ. Ηλιάσκος 
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-η κ. Βαρνάβα 

 Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Οχι. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Θα είμαι σύντομος. 

 Εχω να πω πρώτα, ότι είδαμε σε video απίθανες στιγμές, ο Δήμος να 

κάνει "ντου" και να αλλάζει κλειδαριές στο Λιμενικό Ταμείο και στάθηκε ο 

Δήμος σε κάποιες αποφάσεις, που ήταν λίγο αίολες. Πάρθηκαν εδώ μέσα, όλοι 

είπαμε ναι στο να γίνει Δημοτικό το Λιμενικό Ταμείο. Αυτή τη βιασύνη δεν την 

κατάλαβε κανένας, ειδικά μετά από τις πολύ σοβαρές κατηγορίες του κ. Δάβρη, 

αλλά εγώ μένω πάρα πολύ, ότι  άλλο ΦΕΚ ψηφίσαμε να κάνουμε, άλλο ΦΕΚ 

πήραμε απόφαση, άλλο 11μελές στήσαμε να κάνουμε και όλα αυτά τα 

πράγματα είναι λίγο τραβηγμένα. Θεωρώ,  ότι ο Δήμος και το πρόσωπο του 

Δήμου δεν είναι αυτό, το να μπαίνει και να αλλάζει κλειδαριές. Θα πρέπει να 

υπάρχει ένα άλλο ήθος, ειδικά όταν έχει να κάνει με συμπολίτες μας. 

 ----------- 

 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πάω στο θέμα των διοδίων. Θέλω να πω, ότι κύριε Οικονομάκο, 

έχετε αφήσει στην τύχη τους πολίτες, τους πολίτες που αυτή τη στιγμή έχουν 

κάνει έναν αγώνα, έχουν εκτεθεί, απέναντί τους η εταιρεία, απέναντί τους, 

δυστυχώς και η πολιτεία με κάποιους νόμους που πήρε αποφάσεις και τους 

έχετε αφήσει στην τύχη τους, ενώ θα πρέπει ο Δήμος να ήταν μπροστά τους, 

αν όχι δίπλα τους. Μπροστά τούς.  

 ------------ 

 

ΛΙΤΣΑΣ: Ενα θέμα της παράταξης, πάλι το ξαναλέω στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Εχουμε ζητήσει στοιχεία για τον προϋπολογισμό και αγνοείτε και δε μας τα 
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δίνετε. Είναι παράλογο και δεν αρμόζει στα αυτοδιοικητικά δρώμενα να μη μας 

δίνετε στοιχεία του προϋπολογισμού. Τα ζητάμε, γιατί θέλουμε να προβούμε 

σε συγκεκριμένες ενέργειες. 

 ----------- 

 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος, σχετικά με το προχθεσινό συμβάν, άλλη μία φορά μας 

δείχνετε, ότι έχετε ένα σοβαρό θέμα με τις κλειδαριές και έχετε ένα πολύ 

σοβαρό θέμα, πιστεύω εγώ, με το να πάρετε τα πάντα,  αυτή την έννοια έχετε 

δώσει προς τα έξω, να κυριεύσετε τη χώρα και δυστυχώς, λυπάμαι, αλλά 

είπατε ψέματα, κύριε Δήμαρχε, ο Πρόεδρος δεν άλλαξε κλειδαριές. Οι 

κλειδαριές άλλαξαν μαζί με μέλη δικά σας, από την πρώτη  στιγμή που τους 

δώσατε το κτίριο και είπατε ψέματα, κύριε Δήμαρχε και λυπάμαι πάρα πολύ. 

Εγώ δεν ήξερα να απαντήσω. Μου το βεβαίωσαν δικοί σας άνθρωποι, 

άνθρωποι που ήταν δίπλα σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 Το λόγο έχει ο κ. Τσάκωνας. 

 ---------------------- 

 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα απευθυνθώ στον κ. Δήμαρχο, θέλοντας να 

του κάνω μία ερώτηση, αν μπορεί να μας διευκρινίσει ένα θέμα. 

 Κατ' αρχήν - εντός εισαγωγικών - να "απολογηθώ" για την απουσία μου 

στο προηγούμενο Συμβούλιο, που έμαθα ότι έγινε αφορμή για σχόλια εναντίον 

μου, ότι ήταν εσκεμμένη η ενέργεια μου. Ημουν σε επαγγελματικό σεμινάριο. 

Δυστυχώς, τελείωσε στις δέκα και μισή. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ. Δεν είναι 

άλλος ο σκοπός της απουσίας μου. 
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 Στο θέμα, λοιπόν, αυτό του Λιμενικού Ταμείου ήθελα να ρωτήσω αυτό 

που θα ρώταγα και αν ήμουν εδώ, κύριε Δήμαρχε και αν μπορείτε, να μας 

δώσετε απάντηση σήμερα ή όποτε κρίνετε εσείς.  

 Θα συμφωνήσω με το συνάδελφο τον Κώστα το Λίτσα, ως προς τη 

βιασύνη. Ολοι μας πήραμε μία απόφαση να συσταθεί το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Ωρωπού. Ομως, ξέρουμε, ότι όταν γεννιέται ένα φυσικό πρόσωπο, 

υπάρχει  μία ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, που βεβαιώνει τη γέννησή του. 

Οταν συστήνεται ένα νομικό πρόσωπο, είτε εταιρεία είναι αυτή Ο.Ε., είτε Α.Ε. 

είναι, είτε νομικό πρόσωπο δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, υπάρχει η 

σύσταση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του νομού ή από τη διαδικασία 

της μίας στάσης, της λεγόμενης μέσα από τα Επιμελητήρια του φορέα, που 

αντιστοιχεί στο νομικό πρόσωπο ή με τη δημοσίευση του νομικού προσώπου 

σε ΦΕΚ, αν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εδώ θέλουμε να μας 

πληροφορήσετε, αν υπάρχει αυτό. Μπορεί να μην το έχω λάβει εγώ υπόψη 

μου, να μην το ξέρω εγώ.  

 Θα ήθελα να μας πληροφορήσετε, αν υπάρχει αυτό το ΦΕΚ, διότι αν δεν 

υπάρχει, η όλη διαδικασία αυτή πρέπει να καταγγελθεί, ότι είναι στον αέρα, 

διότι γίνεται πάτημα για οποιονδήποτε κακόβουλο και το λέω πάλι σε εσένα 

Δήμαρχε, φίλε Γιάννη Οικονομάκο, θέλοντας για άλλη μία φορά να 

προστατεύσω και εσένα, αλλά και τα παιδιά που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του 

νέου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για οποιονδήποτε κακόβουλο ή μη θελήσει 

να βάλει την προσπάθεια σου αυτή, να απευθυνθεί με νομικούς τρόπους σε 

περαιτέρω ενέργειες. Εκεί, αυτή τη φορά, όμως, Δήμαρχε, δε θα έχουν ευθύνη 

μόνο τα μέλη του Δ.Σ. του νέου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αλλά θα έχεις 

και εσύ, επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ξέρεις και την προηγούμενη 

φορά που συζητήσαμε σου είχα πει να μην είσαι μέλος, γιατί είσαι Δήμαρχος, 

σου έχω πει και σε Επιτροπές, η συμβουλή μου είναι να μην είσαι Πρόεδρος, 
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γιατί είσαι Δήμαρχος, αλλά παρ' όλα αυτά θέλεις συνεχώς να είσαι μπροστά. 

Καλά κάνεις  να είσαι μπροστά, αλλά όχι μέσα στα Συμβούλια αυτά. Να δώσεις 

την πίτα στα παιδιά σου. Δε σου ζήτησα εγώ για την αντιπολίτευση ή για 

άλλους. Για τα παιδιά σου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Τους Συμβούλους τους δικούς σου. Ετσι θα προστατευόσουν και 

εσύ. Με αυτό τον τρόπο, όμως, τώρα, Δήμαρχε, είσαι εκτεθειμένος, γιατί στο 

Δημοτικο Λιμενικό Ταμείο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακοίνωση κάνουμε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ερώτηση κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κάνατε την ερώτηση. Είναι σαφές πλέον. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, λοιπόν, θα ψηφίζετε και εσείς και 

όχι όπως στο Δ.Σ., στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ωρωπού, που δεν έχετε 

ευθύνη. Εκεί θα έχετε ευθύνη, κύριε Δήμαρχε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Τσάκωνα. 

 Η κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. 

  Εγώ θα ξεκινήσω, αν και δεν είχα σκοπό να το βάλω, θα το βάλω, όμως, 

τώρα το θέμα του Λιμενικού Ταμείου. 

 Είχα τοποθετηθεί, ότι είμαι υπέρ του να ήταν Δημοτικό το Λιμενικό 

Ταμείο και  δεν αλλάζει έτσι η θέση της παράταξής μας αυτή. Το ζήτημα είναι 
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πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, ή θα πρέπει γρήγορα να συστήσετε μία Νομική 

Υπηρεσία, η οποία θα ελέγχει και θα βρίσκει τα πάντα και πριν τα φέρετε στο 

Δ.Σ., να έχετε λύσει όλα τα νομικά ζητήματα ή θα πρέπει, όπως είπε και ο κ. 

Τσάκωνας, να μη βιάζεστε τόσο για να παίρνετε αποφάσεις και να μην 

παρασύρεται και το Δ.Σ. σε αποφάσεις που πιθανόν να κριθούν παράνομες. Ενα 

θέμα είναι αυτό. 

 ------------ 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το δεύτερο θέμα που θέλω να βάλω  είναι το θέμα των διοδίων. 

Πράγματι, είναι σε μία κρίσιμη φάση το κίνημα. Τα σημειώματα έρχονται στους 

πολίτες. Θα πρέπει η δημοτική αρχή, πέρα από τη δική σας την κάθε φορά 

διαβεβαίωση, ότι "είμαι μαζί σας", αυτό το "μαζί σας" να είναι πρακτικό και 

πρακτικό σημαίνει να στηρίξει νομικά κατ' αρχήν τους ανθρώπους αυτούς, οι 

οποίοι σήμερα δέχονται τα σημειώματα της εταιρείας και πιθανόν να 

προχωρήσουν σε διαταγές πληρωμής και το άλλο, με παράσταση που πρέπει 

να γίνει και στον Υπουργό, αλλά και στην εταιρεία και οπουδήποτε χρειαστεί, 

να προχωρήσουμε σε ενέργειες πιο δυναμικές και πιο αποφασιστικές. 

 ------------ 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και το τρίτο που θέλω να βάλω είναι το ζήτημα - θέλω κατ' αρχήν 

να πω ένα μπράβο στη δημοτική αρχή, που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κίνημα 

που λέμε της πατάτας. Πολύ καλά κάνατε και με την πρωτοβουλία που πήρατε 

για να φέρετε τους παραγωγούς του Νευροκοπίου στην περιοχή μας. Αυτό που 

θέλω να πω, όμως, είναι ότι αυτό να συνεχιστεί και να πάρει τη μορφή του 

κοινωνικού παντοπωλείου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας, να βοηθήσουμε και να 

αξιοποιήσουμε και προϊόντα της περιοχής μας. Δηλαδή υπάρχουν 
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ελαιοπαραγωγοί στην περιοχή μας, που μπορούν να συμμετέχουν στο κίνημα 

αυτό. Να κοιτάξουμε, κύριε Φοργιάρη και δεν ξέρω σε ποιον άλλο να 

απευθυνθώ, να φτιάξουμε το κοινωνικό παντοπωλείο για να ανακουφίσουμε 

τους κατοίκους της περιοχής μας, με την προσφορά φτηνών και ποιοτικών 

προϊόντων από τους παραγωγούς. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Βελτανιώτης. 

 ------------ 

  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας και από εμένα. 

 Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μία εντύπωση, που δίνει ο Δήμος, μίας 

σπουδής στη λειτουργία των ενεργειών του, χωρίς να υπάρχει θέμα, ενώ 

υπάρχει συμφωνία από όλες τις πλευρές. Κάποια πράγματα να υπάρχει μία 

πρεμούρα, να τα τρέξει, να τελειώσουν αμέσως, να γίνουν άρον - άρον και να 

τα καίει. Δηλαδή το Λιμενικό Ταμείο. Διαφώνησε κανείς εδώ πέρα; Εκτός από 

τον κ. Χασιώτη, νομίζω, όλοι είμαστε ομόφωνοι και παρακολουθούμε στις 

εφημερίδες, στα video, γράφονται, λέγονται. Γιατί όλο αυτό το θέμα; Και από 

ό,τι πληροφορήθηκα και από τον κ. Δέδε, που είναι και μέλος του Συμβουλίου, 

χωρίς καν να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, πήγε να γίνει παραλαβή.  

 Το ίδιο αφορά και το θέμα των συσσιτίων των πολυτέκνων.  Τέτοιες 

ενέργειες, που τις επικροτούμε όλοι, γιατί να τις καίμε, κύριε Δήμαρχε; Με τις 

λανθασμένες ενέργειες που γίνονται, γιατί να καίγονται;  

 ----------- 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ, 

σχετικά με την τοποθέτηση του Δημάρχου στο Συμβούλιο για τον 

προϋπολογισμό, σε ό,τι αφορούσε το αν ξεχρεώθηκε ο Δήμος, αν ο Δήμος 

ήταν στο πορτοκαλί και όλα αυτά τα σενάρια. Υπάρχει αυτό εδώ το πρακτικό 

Συμβουλίου, η οποία είναι η 12η Συνεδρίαση στις 19/4/11. Μπορείτε να 

ανατρέξετε στις σελίδες σας, μπορείτε να το μελετήσετε. Αν δε θέλετε να 

κουραστείτε πολύ, διαβάστε από την 100 μέχρι την 115 το διάλογο μεταξύ του 

κ. Ρούσση και του κ. Δημάρχου για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση ήταν ο 

Δήμος τότε, πώς ήταν πλαστή - εικονική η απογραφή και πώς δεν ξεχρεώθηκε 

ο Δήμος. Ο Δήμος ήταν ξεχρεωμένος από πριν. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη. 

 ----------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κύριε Οικονομάκο, στέκομαι παγερά αδιάφορος απέναντι στο τι θα 

λάβετε σοβαρά υπόψη, σε σχέση με την απουσία μου από την πρωτοφανή 

πραξικοπηματική παράδοση - παραλαβή του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. Θα 

μου επιτρέψετε να σας γνωρίσω, ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν 

έχουν μόνο εξουσίες να προσφέρουν, αλλά και διαδικασίες και πρωτόκολλα, τα 

οποία εσείς αγνοείτε και απαξιώνετε παραδειγματικά. Σεβόμενος την αποστολή 

που εκτελώ, κατ' εντολήν των δημοτών του Δήμου μας, σας γνωστοποιώ, ότι 

θα σταθώ σθεναρά απέναντι σε τέτοιες απαράδεκτες τακτικές, οι οποίες - να 

είστε σίγουρος - θα  κατακριθούν αυστηρά από το λαό του Ωρωπού, ο οποίος 

έχει ήδη απογοητευθεί από την αλαζονική συμπεριφορά σας. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δέδε.  

 Πρέπει να σας πω, ότι υπάρχει ο κ. Δήμαρχος και καλό είναι να μιλάμε 

θεσμικά εδώ στην αίθουσα. 

 Ο κ. Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

 ----------- 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, 

 Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε από το Γιώργο το 

Γιασημάκη το πρόβλημα που υπάρχει στον παραλιακό της παραλίας 

Μαρκοπόύλου, το τοιχίο το οποίο έχει φύγει. Δεν ξέρω, αν έχετε κάνει κάποιες 

ενέργειες, εν όψει της θερινής περιόδου, να μην έχουμε προβλήματα, αλλά θα 

ήθελα απλά να σας ενημερώσω, αν δεν σας έχουν ενημερώσει ήδη, ότι εκεί 

που έχει γίνει η ζημιά και έχει φύγει το τοιχίο, υπάρχει και κεντρικός αγωγός 

τροφοδοσίας  ύδρευσης της παραλίας Μαρκοπούλου και αν παραμείνει έτσι, 

ενδεχομένως να έχουμε και πρόβλημα στην ύδρευση. Παρακαλώ, νομίζω ότι το 

έργο από τους Αγίους Αποστόλους μέχρι το Χαλκούτσι, της πρώην Νομαρχίας 

και νυν Περιφέρειας δεν πρέπει να έχει παραληφθεί οριστικά. Μπορείτε να 

κάνετε μία παρέμβαση. Οπως είπαμε, είναι νομαρχιακό το έργο, περιφερειακό 

σήμερα. Ο ίδιος εργολάβος,  

αν μπορεί, συμπληρωματικά να το επισκευάσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Αρμυριώτη. Οπως πάντα, σύντομα. 

 Η κ. Βαρνάβα έχει το λόγο. 

 ----------- 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Δήμαρχε, έχω μία επιστολή - αίτημα κατοίκων του 

Καπανδριτίου, οι οποίοι ζητούν να καθιερωθεί μία δημοτική  συγκοινωνία προς 

διευκόλυνσή τους. Απευθύνονται και ζητάνε: 

 

Γνωρίζουμε, ότι η εξυπηρέτηση των περιοχών που ανήκουν διοικητικά 

στο Δήμο Ωρωπού, με αστική συγκοινωνία, απαιτεί μία διαδικασία που 

ίσως είναι χρονοβόρα και προϋποθέτει μεγαλύτερο σχεδιασμό. Η 

εξυπηρέτηση, όμως, των κατοίκων της περιοχής μας, με τη δημοτική 

συγκοινωνία, καθίσταται πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά σήμερα για 

πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους αναφέρουμε παρακάτω: 

Η περιοχή μας έχει γίνει αστική εδώ και πολλά χρόνια. Η υπεραστική 

συγκοινωνία, που υπάρχει, με πολλά δρομολόγια, μέσω της εθνικής 

οδού, δεν εξυπηρετεί. Η δραματική αύξηση των καυσίμων, η Εφορία, 

καθώς και το ΙΚΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται 

στον Αγιο Στέφανο ή στην Κηφισιά, οι εργαζόμενοι εκτός Δήμου 

Ωρωπού προς την Κηφισιά και τον Αγιο Στέφανο. Το κυριότερο δε τα 

παιδιά μας, που φοιτούν σε φροντιστήρια Αγίου Στεφάνου, Δροσιάς και 

Κηφισιάς, εκτός του ότι αναγκάζονται να μένουν τις ενδιάμεσες ώρες, 

θα πρέπει σε κάθε οικογένεια να υπάρχει ένα άτομο διαθέσιμο κάθε 

στιγμή και ένας μεγάλος προϋπολογισμός για την ανάγκη μεταφοράς 

των παιδιών. 

Για όλα τα παραπάνω και για πολλά περισσότερα και για την αναβάθμιση 

ακόμα της περιοχής μας, παρακαλούμε να μελετήσετε ένα σχέδιο για 

την καθιέρωση δρομολογίων, σε συνεννόηση με τη Δημοτική 

Συγκοινωνία του Δήμου Αγίου Στεφάνου, όπου ήδη χρησιμοποιούνται τα 

δημοτικά λεωφορεία εκεί, τα οποία φτάνουν και μέχρι τα Βλάχικα, που 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

22 

είναι σύνορα με το Καπανδρίτη, μήπως ανακουφιστούμε λιγάκι από αυτό 

το μαρτύριο. 

 Ακολουθούν υπογραφές ανθρώπων, που ζητάνε τα παραπάνω. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Κιούσης. 

 ----------- 

 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. 

 Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. 

 Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Θα απευθυνθώ και εγώ στο Δήμαρχο Ωρωπού, ξεκινώντας, ότι κατ' 

αρχήν το σέβομαι σαν άνθρωπο το Γιάννη Οικονομάκο και δεύτερον και 

περισσότερο σέβομαι το θεσμό του Δημάρχου. Ομως, όταν βγαίνει στα τοπικά 

μέσα ενημέρωσης και καταφέρεται εναντίον Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι 

σε αυτό το Λιμενικό Ταμείο είναι οι μοναδικοί εκλεγμένοι, οι άλλοι είναι 

ορισμένοι, θεωρώ ότι κάνει λάθος.  

 Θέλω να του υπευθυμίσω. Κύριε Δήμαρχε, από τα ομηρικά χρόνια το 

μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων ήταν οι ύβρεις. Οι ύβρεις. Οχι οι βρισιές. 

Οχι οι βρισιές, οι ύβρεις. Η ύβρις είναι αλαζονεία, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι 

βρισιές. Εγώ είδα έναν αλαζόνα Δήμαρχο να καταφέρεται εναντίον Δημ. 

Συμβούλων.  

 Πρέπει, όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ο συνάδελφος, ο κ. Δέδες, 

δεν το ξεκαθάρισε. Δεν προσκληθήκαμε επίσημα, κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε 

μέλη ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Πρέπει να προσκληθούμε 
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επίσημα, γραπτώς πέντε ημέρες πριν. Την Παρασκευή επτά η ώρα, που θα  

συνεδριάσει αυτό το νομικό πρόσωπο, θα είμαστε εκεί. Εχουμε προσκληθεί. 

 Δεύτερον, εγώ πήγαινα στον Ωρωπό και με βρίσκανε, Δήμαρχε, 

καταστηματάρχες και μου λέγανε: "Την Παρασκευή παραλαμβάνετε το 

Λιμενικό Ταμείο;" Οι καταστηματάρχες το ήξεραν. Τα μέλη το μάθανε την 

Πέμπτη το μεσημέρι. 

 Τρίτον,ε μείς σαν παράταξη από την πρώτη στιγμή είμαστε, ότι είμαστε 

υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν είμαστε εναντίον. Ομως, δεν 

μπορούμε να μπούμε σε αυτό που χρησιμοποιούν αίολες πράξεις νομικές.  

 Τέταρτον, εγώ θέλω να δηλώσω δημόσια κυρίως στους  ανθρώπους, 

που με παρακολουθούν, ότι εγώ δε θα σταθώ απέναντι στο Δήμαρχο. Εγώ θα 

είμαι δίπλα από το Δήμαρχο και θα τον βοηθάω, αλλά όταν θα βλέπω το 

στραβό, θα το καταγγέλλω. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Κιούση.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Φοργιάρης. 

 ----------- 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. 

 Ηθελα απλά να σας ενημερώσω, ότι για τη διάθεση πατάτας 

Νευροκοπίου στο Δήμο Ωρωπού η συλλογή των αιτήσεων ξεκίνησε χθες, 19 

Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις που 

δεχόμεθα είναι στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού, Αγ. Γεωργίου 

29 και το τηλέφωνο είναι 32190.  
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 Η συσκευασία της πατάτας θα είναι τριάντα κιλών και θα έχει δέκα 

ευρώ.  

 Η πατάτα θα διατεθεί στη λαϊκή από τις 10:00 έως τις 16:00. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο χώρο της λαϊκής. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στο χώρο της λαϊκής, ναι. 

 Οσον αφορά την κ. Στεργίου, που είπε και σε άλλα προϊόντα, έχουμε 

επεκταθεί, Ιωάννα και σε άλλους παραγωγούς, είτε φασόλια, ρύζι και λάδι από 

την περιοχή μας. Εχουμε συζητήσει. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Φοργιάρη. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Πέππας. 

 Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο. 

 ---------- 

 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι και από εμένα. 

 Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα για τα διόδια. Πιστεύω, ότι μέχρι τώρα οι 

κινήσεις που κάνουμε, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι εντελώς λάθος, 

αφού δεν έχουν αναδείξει ούτε το πρόβλημα μας ούτε το έχουν λύσει. Με το 

να πηγαίνουμε κάθε τρις και λίγο και να ανοίγουμε τις μπάρες και να 

κορνάρουμε και πραγματικά να διαμαρτυρόμαστε, είναι ένας τρόπος να 

δείξουμε μία διαμαρτυρία. Ομως, δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος.  

 Είχα πει από την αρχή και θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, εδώ θα πρέπει 

σήμερα να φτιάξουμε μία Επιτροπή, μία Επιτροπή, η οποία θα πάει στο 

Υπουργείο και θα φέρει αποτελέσματα και θα αναδείξει το πρόβλημα με τον 
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Υπουργό, το οποίο έχει ο Ωρωπός έναντι των διοδίων, όχι στα διόδια. Το 

ξαναλέω. Στο Υπουργείο. Θα πρέπει οι πολίτες του Ωρωπού να πάμε και να 

κάνουμε κατάληψη στο Υπουργείο, να μας δεχθεί ο Υπουργός και έτσι να 

αναδείξουμε το πρόβλημα. 

 ---------- 

 

ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Το Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού 

πραγματικά, είναι γεγονός, είναι μία νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα για όλους τους 

πολίτες, να σταματήσουν, δεν είναι μόνο το Λιμενικό Ταμείο του πρώην Δήμου 

Ωρωπίων, που είναι και το Χαλκούτσι, είναι και ο λιμενικός βραχίονας του 

Καλάμου, που όλοι ξέρουμε με ποιο τρόπο γινόταν ο ελλιμενισμός μέχρι τώρα, 

χωρίς διαφάνεια, χωρίς να υπήρχαν πραγματικά διαμαρτυρίες από πολλούς 

πολίτες, δεν μπορούσαν να ελλιμενιστούν ή επί σειρά ετών να μην 

καταλαβαίνουμε, ότι δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ ή δε γινόταν μία ανάπτυξη ποτέ, σε κανένα λιμενικό βραχίονα και το 

γνωρίζετε. Πραγματικά, αυτό έγινε.  

 Κατά τη γνώμη μου, αγαπητοί συνάδελφοι και σας κοιτώ απέναντι όλους 

και σας το λέω, έχετε  κάθε δικαίωμα να ελέγξετε τη νομιμότητα της πράξης 

που έγινε την Παρασκευή. Αλλωστε γι αυτό υπέγραψε και τα νόμιμα έγγραφα 

ο Λιμενάρχης, δηλαδή η τοπική αρχή η επίσημη από το κράτος, γιατί τα έλεγξε, 

ήταν εκεί, ήταν παρών, τα υπέγραψε και όποιος πολίτης πιστεύει ή όποιος 

συνάδελφος πιστεύει, ότι αυτή η πράξη είναι παράνομη, για οποιοδήποτε 

δικαίωμα, εγώ τον προκαλώ, προκαλώ τη νομιμότητα των εγγράφων. Αν, 

όμως, έχουμε κάνει νόμιμα την πράξη, επιθυμώ και  το λέω εδώ μπροστά  

στους πολίτες του Ωρωπού, που μένω μαζί τους 12 χρόνια, τα τελευταία, δεν 

είμαι μόνο Καλαμιώτης, να μας ζητήσετε συγγνώμη. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Πέππα. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Βλάχος. 

 ----------- 

 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα είμαι λίγο σύντομος. 

 Το θέμα αφορά την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των 

αιρετών, που αφορά το έτος 2011. 

 Οπως γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να υποβάλουμε όλοι μας 

τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και επειδή ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι 

και με ρωτήσανε πότε πρέπει να γίνει αυτό και επειδή έχει σταλεί η λίστα των 

συναδέλφων, που πρέπει να υποβάλουν την κατάσταση αυτή, αυτό θα πρέπει 

να γίνει μέχρι 30/6 και αφορά εκείνους, οι οποίοι είχαν και πέρυσι υποβάλει τις 

καταστάσεις.  

(παρέμβαση) 

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι. 

 Είναι ο Δήμαρχος, είναι οι Αντιδήμαρχοι, είναι τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και οι δύο Πρόεδροι των 

νομικών προσώπων. 

 Αυτό προς δική σας ενημέρωση. 

 Δεύτερον, προς όλο το Σώμα. Αν σε περίπτωση κάποιο από τα μέλη της 

Επιτροπής αντικατασταθεί ή έρθει κάποιο καινούριο, τότε και μόνο γι αυτό το 
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μέλος θα πρέπει, μέσα στις επόμενες 90 ημέρες, να υποβάλει την κατάσταση 

την περιουσιακή του. 

 Οσον αφορά τώρα για το πού θα βρει κάποιος το έντυπο, αυτό υπάρχει 

σε ιστοσελίδα. Αν κάποιος θέλει μετά, ιδιαιτέρως μπορεί να με ρωτήσει πού 

είναι, να του δώσω την ιστοσελίδα. 

 Επίσης, εκείνοι που είχαν υποβάλει πέρυσι την κατάσταση, για φέτος θα 

δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για τα τελευταία τρία έτη, αλλά δε θα 

υποβάλουν δικαιολογητικά για τα δύο πρώτα.  Θα υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μόνο για το τελευταίο έτος, που αφορά τις περιουσιακές τους 

καταστάσεις για το 2011.  Αν θέλετε κάτι άλλο, οποιοσδήποτε μπορεί να με 

ρωτήσει στο διάλειμμα ή να με πάρει τηλέφωνο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βλάχο. 

Ενημερώνεται το Σώμα, ότι στην αίθουσα προσήλθαν οι συνάδελφοι: ο κ. 

Οικονόμου Βασίλειος, η κ. Μίχα Αικατερίνη και ο κ. Παπαγιάννης Γεώργιος. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Ηλιάσκος. 

 ------------ 

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα.  

 Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση, που αφορά το σχέδιο της παραλίας 

Μαρκοπούλου. 

 Την προπερασμένη Τρίτη τελικά, μετά από εννέα μήνες περίπου 

προσπαθειών, καταφέραμε να περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο του Υπ. Πολιτισμού, έτσι ώστε να προχωρήσει η πολεοδόμηση της 

παραλίας Μαρκοπούλου. 
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 Δύο κουβέντες θέλω μόνο να πω. 

 Αυτό το σχέδιο έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Το 2009 σταμάτησε, 

με μία απόφαση του Νομικού Συμβούλου του Υπ. Πολιτισμού, θεωρώντας αυτή 

την περιοχή αρχαιολογικό χώρο και ζητώντας να σταματήσει η πολεοδόμηση. 

Εμείς με το που ξεκινήσαμε, εγώ ήδη το ήξερα, το είχα αναφέρει, επειδή ήμουν 

στο Δήμο Ωρωπίων, το ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε με την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, με την Εφορία Αρχαιοτήτων και με πάρα πολλά ραντεβού απανωτά 

για να μπορέσουμε τελικά να ξεκαθαρίσουμε το θέμα και να συνεχίσει η 

πολεοδόμηση. Η πολεοδόμηση, βέβαια, θα ξεκινήσει, χωρίς να σημαίνει αυτό, 

ότι αποχαρακτηρίζεται ο χώρος από αρχαιολογικός. Θα γίνεται, βέβαια, όταν 

τελεσιδικήσει το σχέδιο και περάσει από το ΣτΕ, θα γίνεται, όπως σε όλη την 

περιοχή, με δοκιμαστικές τομές από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 Δεν είναι κάτι που τελειώνει αύριο. Εχει πολύ χρόνο μπροστά του. Με το 

φίλο το Γιώργο τον Αρμυριώτη, με τον οποίο συζητάμε κάθε φορά και αγωνιά 

και αυτός, γιατί είναι αυτός που το έχει ξεκινήσει και μετά από 16 χρόνια δεν 

έχει φτάσει πουθενά, συνεργαζόμαστε αρκετά και καλά και πιστεύω, ότι θα 

προχωρήσουμε σταθερά και θα τελειώσει και αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Ηλιάσκο.  

 Τελείωσε ο κατάλογος των συναδέλφων, που υπέβαλαν τις 

ανακοινώσεις τους. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

 --------------- 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. 
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 Το Λιμενικό Ταμείο είναι το πρώτο θέμα. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ.  

 Πρώτον, δεν κάναμε "ντου". Θεωρήσαμε, ότι είναι υποχρέωσή μας να 

εφαρμόσουμε την εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ομόφωνα ψήφισε, ότι αποδέχεται, εκτός από τον κ. Χασιώτη, ψήφισε ότι θέλει 

το Λιμενικό Ταμείο να γίνει Δημοτικό και κατά πλειοψηφία ψήφισε, τα μέλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα τα μέλη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομόφωνα τα μέλη του καινούριου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.  

 Αν έχουμε γίνει όλοι νομικοί και επεξεργαζόμαστε τα νομικά, μπορεί να 

έχουμε διαφορετικές απόψεις, χωρίς να είμαστε νομικοί κανένας μας. Σας 

διαβεβαιώ, όμως, ότι για να κάνω κάτι, το έπραξα με συνείδηση, με 

γνωμάτευση του καλύτερου δικηγόρου που βρήκα, που έχει ξανασχοληθεί με 

Λιμενικό Ταμείο και σε άλλο Δήμο και είχε την ίδια ιστορία, με γνωμάτευση του 

δικηγόρου αυτού, με τις γνωματεύσεις όλων των νομικών που έχω δίπλα μου, 

με οδήγησαν, ταυτόχρονα με τους διευθυντές μου, τον κ. Κανελλόπουλο που 

ασχολείται οκτώ χρόνια με το Λιμενικό Ταμείο, όλοι αυτοί οδήγησαν σε αυτές 

τις πράξεις και το είδος της μετάβασης του Λιμενικού Ταμείου από κρατικό σε 

Δημοτικό. Δεν αποφάσισα ποτέ μόνος  μου κυκλοθυμικά και πήγα και το πήρα. 

Πρώτον αυτό. 

 Δεύτερον, μιας και έχει τελειώσει, σας διαβεβαιώ, σε προσωπικό διάλογο 

με τον κ. Λιακόπουλο, μόλις διάβασε το ΦΕΚ, το οποίο υπάρχει, κύριε 

Τσάκωνα, το 72/2004 και το είδε ο κ. Λιακόπουλος... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Δε θα αναλύσουμε το θέμα τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μεταφέρονται οι αρμοδιοτητες του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας 

Ωρωπού, που αφορούν το Δήμο Ωρωπίων... 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... στο Δήμο αυτο και συνίσταται νομικό πρόσωπο, συνίσταται. 

 Κύριε Τσάκωνα, συνίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Αυτό το ΦΕΚ, άμα δεν 

καταργηθεί,  ισχύει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

.......: Να πάμε ένα στοίχημα  τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ανοίξουμε διάλογο από την αρχή πάλι για το θέμα; Θα το 

συζητήσουμε πάλι από την αρχή;  

 Παρακαλώ, κύριε Κιούση. 

 Δεν επιτρέπεται, άλλωστε, διάλογος. 

 Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε συγχωνεύσαμε κανένα... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απαντώ. 

 Αυτό ελέχθη από την Περιφέρεια, από τρεις - τέσσερις Νομικούς 

Συμβούλους, από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον υπεύθυνο, τον Προϊστάμενο 

και τον υφιστάμενο του, τέσσερα άτομα στο Υπ. Εσωτερικών ομόφωνα:  

 "Εφ' όσον υπάρχει αυτό το ΦΕΚ, το έβγαλε το Υπ. Εσωτερικών, 

μπορείτε να ξεκινήσετε σαν να ορίζετε ένα Διοικητικό Συμβούλιο και τίποτα 

άλλο". 

 Επομένως, δεν έγινε, όπως τυχαία σας το λέω. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, μπορεί να διαφωνείτε, αλλά δεν επιτρέπεται ο 

διάλογος τώρα.  

 Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, αν διαφωνείτε με όλα αυτά που λέω και 

συμφωνείτε το  Λιμενικό Ταμείο το κρατικό να γίνει Δημοτικό και  σας λέω όλα 

αυτά, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είπαν ναι και επιμένετε 

νομικίστικα να το απορρίψετε, σημαίνει για εμένα, ότι δεν το θέλετε και 

κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Να πείτε την αλήθεια: "δεν το θέλουμε", 

αν δεν το θέλετε να γίνει Δημοτικό, αλλά όχι να κρυβόμαστε πίσω από το 

δάκτυλό μας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, σας παρακαλώ. 

 Συνεχίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Λιμενικό Ταμείο το Δημοτικό το θέλει όλος ο κόσμος. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε ρωτάει κανέναν. Τοποθετείται ο κ. Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέλει όλος ο κόσμος. Εδώ πέρα πρέπει να μάθουμε να 

καλλιεργούμε και λίγο την ειλικρίνεια, τη σχέση μεταξύ μας και τη σχέση με 

τον κόσμο. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε, σας λέω, πίσω από το δάκτυλό μας. Να 

το θέλουμε το Λιμενικό Ταμείο και να ψάχνουμε κάτι να βρούμε να το 

απορρίψουμε. Αν το θέλουμε και υπήρχε κάποιο λαθάκι, θα έπρεπε να το 

"κρύψετε" για να γίνει το Λιμενικό Ταμείο. Να το "κρύψετε", σε παρένθεση η 

λεξη που είπα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έπρεπε, επομένως, εφ' όσον το θέλετε, τουλάχιστον υπάρχει 

και η σιωπή. Αρα αποδεικνύετε, ότι άλλα λέτε και άλλα θέλετε. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΑΣ:  Είναι νόμιμο, κύριε Τσάκωνα. Μην επιμένετε, είναι νόμιμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ. Δε χρειάζεται απαντήσεις. Απαντάει 

ο κ. Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά ο τρόπος... 

(παρεμβάσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοι είπατε τέλος πάντων, ότι το Λιμενικό Ταμείο το θέλετε. Το 

Λιμενικό Ταμείο το Δημοτικό έγινε πραγματικότητα, όπως είπε ο Παναγιώτης ο 

Πέππας. Συστήθηκε και ευχόμαστε όλοι να προχωρήσει μπροστά. 

 Οσον αφορά το άλλο που λέτε, κάποιος μου είπε, ότι πήρα το προεδρείο 

κλπ. Βλέπετε, ότι έχει κάποιες δυσκολίες. Και εγώ πρώτη φορά βγαίνω σε 

διοίκηση, Δήμαρχος ένα χρόνο είμαι. Οι περισσότεροι Σύμβουλοι μου είναι νέοι. 

Παλεύουμε, όμως, μέρα - νύχτα για να κρατήσουμε αυτό το Δήμο και αυτά τα 

νομικά πρόσωπα. Θεωρώ, ότι έχω μία μεγαλύτερη εμπειρία από τους 

περισσότερους Δημ. Συμβούλους, οκτώ χρόνια στη μειοψηφία και ένα χρόνο 

τώρα Δήμαρχος. Θα προσπαθήσω το Λιμενικό Ταμείο αυτό, να αποκεντρώσω 

τη δραστηριότητά μου. Ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. 

Πάντα παλεύω για το καλύτερο. Αυτό με κάνει αγχώδη. Μεταδίδω, όμως, αυτό 

το άγχος το δημιουργικό σε όλους τους φίλους μου και τους αγαπημένους, 

όπου και να βρίσκονται, για το καλό του τόπου.  

 ------------ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Στεργίου, για τα καλά σας λόγια για το 

κοινωνικό παντοπωλείο. Προσπαθούμε. Εχουμε πείνα μπροστά μας να 
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τραβήξουμε σιγά - σιγά. Θα οργανωθούμε σιγά - σιγά να προσφέρουμε, ό,τι 

μπορούμε, θα το κάνουμε. Να είστε σίγουρη και η κ. Βαρνάβα και εσείς. 

Ευχαριστούμε για τη βοήθεια σας, τον Πρόεδρο, τον κ. Φοργιάρη, που 

ασχολείται και παίρνει πρωτοβουλίες για τα θέματα αυτά. Να είστε σίγουροι, 

ότι θα βοηθήσουμε, όσο μπορούμε καλύτερα και περισσότερο. 

 ------------- 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα δημοτικά λεωφορεία. Ευχαριστώ, κυρία Βαρνάβα. 

Θα το δούμε το θέμα. Να έρθουμε σε επαφή με το Δήμαρχο του Αγίου 

Στεφάνου, να δούμε, πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε αυτά τα πράγματα, να 

τα δούμε. Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να κάνουμε διαβούλευση. Αν μπορούμε 

να κάνουμε κάτι, να το προτείνουμε και στο δικό μας εδώ. Μπορούμε, έχουμε 

το δικαίωμα, με τη σύμβασή μας, να κάνουμε κάποιες αλλαγές δρομολογίων 

στη σύμβαση που έχουμε κάνει, με κοινή συναίνεση με το ΚΤΕΛ. Μακάρι να 

μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. 

 ------------ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα, τα κροκοδείλια δάκρυα, πώς πήραμε την 

πρόσκληση, το ένα και το άλλο, ακόμα δεν έχουμε συσταθεί, τι πρόσκληση να 

πάρουμε επίσημη; Κατσε να συσταθούμε πρώτα, να μπούμε μέσα και μετά θα 

πάρεις επίσημα τις προσκλήσεις. Ειδοποιήθηκες, ότι θα πάμε να το πάρουμε. 

Δεν ήταν πρόσκληση για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα που έγινε 

σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, πήρες επίσημα την πρόσκληση, πέντε 

ημέρες πιο νωρίς. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ------------ 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγχαρητήρια στον κ. Ηλιάσκο για την προσπάθεια. Είναι 

σημαντικό το εμπόδιο αυτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το 

σχέδιο της παραλίας Μαρκοπούλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την 1η Απριλίου 2012, με 

θέμα: 

"Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου 1955-1959". 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης. 

Αφορά την έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την 1η Απριλίου 2012, με 

θέμα: 

"Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου 1955-1959". 

 Το θέμα προέκυψε, ύστερα από σχετικό αίτημα και επιστολή της κ. 

Βαρνάβα, η οποία θα αναγνωστεί στο Σώμα και θα εξηγήσει και το κατεπείγον 

του θέματος. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ως γνωστόν, η 1η Απριλίου 1955 αποτελεί επέτειο του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου και επίσημη γιορτή της Κυπριακής 

Ανεξαρτησίας. Η ημέρα αυτή αποτελεί σταθμό στην ελληνική ιστορία και 

χαρακτηρίζεται σαν ημέρα μνήμης και φόρου τιμής για όσους θυσιάστηκαν, 
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διαπνεόμενοι από τα ιδανικά της πίστης, της αγάπης στην πατρίδα και την 

ελευθερία.  

 Γι αυτό προτείνω την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Δήμο Ωρωπού, 

σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Οπως θα 

διοργανωθεί την προηγούμενη ημέρα, 31 Μαρτίου, στην Αθήνα, σε συνεργασία 

με την Κυπριακή Πρεσβεία, να πραγματοποιηθεί και εμάς την επόμενη ημέρα, 

την 1η Απριλίου.  Προτείνω μάλιστα και για τη διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης και παράδοσης και τη δημιουργία κοινωνικής συνοχής του Δήμου του 

Ωρωπού, να πραγματοποιηθούν και άλλες εκδηλώσεις, όπως ένα αφιέρωμα 

στην Ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων, τη Μικρασιατική Καταστροφή, την 

ίδρυση των Νέων Παλατίων, για τους Αρβανίτες και τον Αρβανίτικο Πολιτισμό. 

 Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα. 

 Οι προτάσεις αφορούν θέματα εθνικά πάρα πολύ σοβαρά.  

 Το κατεπείγον του θέματος προφανώς, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η 

εκδήλωση γίνεται την 1η Απριλίου και είναι πολύ πιθανόν να μην 

πραγματοποιηθεί Συμβούλιο μεχρι τότε. Δεν ξέρω, αν υπάρχει κάποια 

αντίρρηση, όσον αφορά το κατεπείγον.  

 Ο κ. Χρήστου θα μας πει τώρα το οικονομικό μέρος αυτής της 

εκδήλωσης. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. 

 Εχει διανεμηθεί σε όλους τους Δημ. Συμβούλους η εισήγησή μας. Θα 

πάω στην πρόταση της διοίκησης, του κ. Δημάρχου, η οποία είναι η εξής: 

Προτείνουμε την πραγματοποίηση από το Δήμο μας εκδήλωσης με 

θέμα: "Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου 1955-1959". 
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Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 1η Απριλίου 2012, στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού, παραλία 

Μαρκοπούλου - Ωρωπού και θα περιλαμβάνει ομιλία ανθρώπων που 

έζησαν τα γεγονότα, χορευτικά κλπ. 

Επίσης, επειδή η εκδήλωση αυτή προωθεί τα πνευματικά και πολιτικά 

συμφέροντα των δημοτών, ενώ προάγει την πολιτιστική και ιστορική 

τους ενημέρωση, προτείνουμε την κάλυψη των δαπανών για την 

εκδήλωση από το Δήμο Ωρωπού. Συγκεκριμένα, προτείνουμε την 

έγκριση των εξής δαπανών: 

-Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών, κόστους έως 100 ευρώ. 

-Εξοδα τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κόστους 

έως 200 ευρώ. 

-Παράθεση γεύματος για την αντιπροσωπεία από την Κύπρο, 

κόστους έως 1.200 ευρώ. 

 Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 

Συνολικό κόστος για τη δαπάνη εκδήλωσης: 1.500 ευρώ. 

Προτείνουμε την εγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για 

την εκδήλωση του Δήμου, με θέμα:  

"Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου 1955-1959", ποσού 1.500 

ευρώ στον Κ.Α. 006433.0000, με τίτλο: "Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών" του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικ. έτους 2012, 

με συνολική πίστωση 20.000 ευρώ.  

Προτείνουμε επίσης και την έγκριση της αντίστοιχης έκθεσης ανάληψης 

υποχρέωσης, με αριθμό 585/16-3-2012. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Χρήστου. 

 Κύριοι συνάδελφοι, θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις; 

Υπάρχουν παρατηρήσεις; 

 Ο κ. Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μία ερώτηση που θελω να κάνω εγώ είναι: Η παράθεση γεύματος 

για την αντιπροσωπεία από την Κύπρο θα γίνει εδώ ή σε κάποιο εστιατόριο; 

Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ έκανα πρόταση να γίνει η εκδήλωση. Τώρα το πού θα γίνει 

και αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κυρία Βαρνάβα, ξέρετε πόσοι θα είναι η αντιπροσωπεία της 

Κύπρου; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γύρω στα 20 άτομα πρέπει να είναι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ συμφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εξέταση αιτήματος που έχει υποβληθεί από τους κατοίκους στην οδό 

Μαρμαρά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι, ύστερα 

και από την απόφαση του Σώματος είναι η εξέταση του αιτήματος που έχει 

υποβληθεί από τους κατοίκους στην οδό Μαρμαρά. Την εισήγηση του θέματος 
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θα κάνει ο κ. Μαυρίδης, που έχει υποβάλει και το σχετικό αίτημα με τις 

υπογραφές που ακολουθούν. Να διευκολυνθεί ο κ. Μαυρίδης.  

 Κύριε Μαυρίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι Δημ. 

Σύμβουλοι, 

 Θα ήταν εντελώς αδιανόητο να αποφασίζει ένα Δημοτικό Συμβούλιο ένα 

έργο υποδομής και να αντιδρούν κάποιοι. Εμείς δε θα το βάλουμε σε αυτή τη 

βάση. Εμείς το βάζουμε στη βάση της καταστροφής, της ισοπέδωσης του 

οικονομικού ιστού της πόλης, είτε θέλετε να το καταλάβετε είτε κάποιοι που 

αντιδρούν, να τους πείσετε να το καταλάβουν. 

 Τι έγινε με τη Μαρμαρά: 

 Βασικά σαν έργο, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να γνωρίζετε και κύριοι Δημ. 

Σύμβουλοι, όπου από τεχνικής άποψης είναι ένα απαράδεκτο έργο. 

Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική, που ίσως θα ήταν πολύ ξεπερασμένη και 

παλαιότερα χρόνια, πρώτον.  

 Δεύτερον, αν δείτε το σοβαρότερο πρόβλημα της Μαρμαρά, είναι η 

κατασκευή της ως μελέτη. Ως μελέτη και το σοβαρότερο είναι, σε ορισμένα 

σημεία, που πρέπει να λάβει υπόψη του και το ΥΠΕΧΩΔΕ πάνω σε αυτή τη 

σοβαρότητα του θέματος, αλλάξανε και τα υψομετρικά. Εγώ προειδοποίησα 

τότε, επί Γαβριήλ, του ανθρώπου που ισοπέδωσε αυτή την κοινωνία και την 

κατασκευή της Μαρμαρά, ειδοποίησα, ότι εδώ αλλάζουν τα υψομετρικά, που 

έπρεπε να λάβει υπόψη του, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι γνωρίζουν οι τεχνικοί... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να έκανε λάθος τεχνικό. "Ισοπέδωσε κοινωνίες ο 

Δήμαρχος"... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας αποφεύγουμε τέτοια σχόλια.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι και εδώ. Σε παρακαλώ δηλαδή. 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Εν πάση περιπτώσει. 

 Εμείς τι ζητάμε τώρα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Παραστάσεις 

έγιναν κατ' επανάληψη στην προηγούμενη δημοτική αρχή, αφού θέλετε να το 

θέσουμε έτσι. Εγιναν επανειλημμένες παραστάσεις για να αλλάξει τίποτα.  

 Ολες οι παρατάξεις πιστεύω προεκλογικά υποσχέθηκαν να βελτιώσουν 

την κατάσταση. Το λόγο έχετε εσείς. Ενα λόγο σοβαρό, διότι από ό,τι μου είπε 

και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, έχουν όχι εκταμιευθεί, έχουν μπει 

στον προϋπολογισμό κάποια χρήματα για να γίνει κάποιο έργο. Θα θέλαμε 

οπωσδήποτε την οδό Μαρμαρά, αυτό το δρόμο τον εμπορικό, που έσφυζε 

κάποτε από ζωή, να ξεκινήσει μία βελτίωση, που θα έχει σαν περιεχόμενο της 

όλη αυτή τη βελτίωση, ώστε να γίνει πάλι αυτός ο εμπορικός δρόμος που 

γνωρίζαμε. Δε φταίει αυτή τη στιγμή η κρίση.  

 Πρέπει να σας πω δε, ότι η κρίση δεν ήταν πρόπερσι που ξεκίνησε το 

έργο. Η κρίση της Μαρμαρά είναι κρίση. Τελείωσε η Μαρμαρά των 200 τοπικών 

που μένουν εκεί, του οικισμού και γύρω στα 150 μαγαζιά. Αν κάνετε μία 

Επιτροπή, θα δείτε πόσα από αυτά, δυστυχώς ίσως φταίνε και οι μέρες, είναι 

κλειστά. 

 Σας ζητούμε, λοιπόν, το συντομότερο δυνατό να εκπονήσετε μία 

μελέτη, που να επανέλθει ο δρόμος, αν όχι όπως ήταν, τουλάχιστον να επέλθει 

μία βελτίωση. Πολύ καλά είδατε, το έργο ακόμα δεν το παραλάβατε και η 

κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πέρα για πέρα, είναι σάπιο όλο το έργο αφ' ενός. 

Οι δε άνθρωποι που μένουν εκεί, είδατε, βάζουν και τεντόπανα για να 

μπορέσουν να προστατευτούν. Ενα έργο που δεν έγινε με καμία υποδομή και 

το τονίζω αυτό. Να φανταστείτε ότι, αφού έγινε το έργο, μετά σκέφτηκαν, ότι 

έπρεπε να βάλουν το φωτισμό. Σκέφτηκαν τώρα και ξεκινάνε, δεν ξέρω αν 
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ξεκινήσει ο ίδιος ο εργολάβος, να κάνει το έργο της αποχέτευσης των ομβρίων. 

Αν είναι δυνατόν! Ο δρόμος σκάφτηκε, ξανασκάφτηκε, ξανασκάφτηκε και τώρα 

σκέφτηκαν,  ότι πρέπει να γίνει για τα όμβρια ύδατα. 

 Σας παρακαλούμε, λοιπόν, όλοι οι οικιστές και όλοι οι επιχειρηματίες και 

οι επαγγελματίες, που βρίσκονται στην οδό Μαρμαρά, αν όχι όλοι, ένα μεγάλο 

μέρος, να μας στηρίξετε και να ξεκινήσετε σύντομα, κύριε Δήμαρχε και κύριοι 

Δημ. Σύμβουλοι, μία βελτίωση αυτού του δρόμου, ώστε να επανέλθε και πάλι - 

επαναλαμβάνω - όπως ήταν πριν. 

 Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, ώστε να μεταφέρω αυτή την 

άποψη αυτού του κόσμου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρίδη. Χαίρομαι που σε έχουμε εδώ 

μέσα, πάντα δυναμικό. 

 Δύο λόγια θα πω. Μετά θα πάρει το θέμα - συγγνώμη, Βαγγέλη - ο 

Βαγγέλης, που το ξέρει σε λεπτομέρειες και το έχει ζήσει από κοντά, για 

κάποιες λεπτομέρειες, αν θέλετε. 

 Πάντως υπάρχει πολιτική απόφαση στο Δήμο. Αν ερχόσαστε, που σας 

είπα "έλα με μία αντιπροσωπεία", πιθανώς να μη χρειαζόταν να γίνει αυτό, γιατί 

έχουμε πάρει απόφαση, πολιτική απόφαση και οικονομική απόφαση, επομένως, 

στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, να διαθέσουμε κάποια λεφτά 

για αποκατάσταση της Μαρμαρά. Η αποκατάσταση της Μαρμαρά, επομένως, 

έχει σχεδιαστεί. Πρώτα από όλα αυτή τη στιγμή κάνουμε μπαλώματα, μέχρι 

που να γίνει η πραγματική και τελειωτική αποκατάσταση. Εχουμε σκοπό να 

ανοίξουμε το δρόμο, κατά το ήμισυ περίπου. Θα αλλάξει κατ' ολίγον το έργο 

αυτό.  Δεν μπορούμε να το γκρεμίσουμε από την αρχή τελείως. Θα το 

βελτιώσουμε, όπως είπατε, πάρα πολύ. Θα γίνει μία μελέτη. Πιστεύω δεν 

προλαβαίνουν οι μελέτες και οι διαγωνισμοί  για να γίνει φέτος το καλοκαίρι και 
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να μην μπλέξουμε τους ανθρώπους, έχουν ταλαιπωρηθεί, τώρα αυτό το 

διάστημα. Θα κοιτάξουμε να το αποκαταστήσουμε σήμερα, να μπορούν να 

δουλέψουν το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, μιας και εντός των ημερών 

φτιάχνεται και η Γεννηματά. Πριν το Πάσχα θα είναι τελειωμένα όλα. 

 Εγώ πήγα τους πέντε μηχανικούς και στην περιοχή γενικότερα εκεί 

πέρα, να το ζήσουν από κοντά το θέμα, πώς όχι μόνο θα αποκαταστήσουμε τη 

Μαρμαρά, αλλά γενικότερα πώς θα αποκαταστήσουμε τους ανθρώπους που 

έχουν πληγεί στην περιοχή, με κάτι διαφορετικό, με ένα ανταποδοτικό, θα 

έλεγα, αυτής της ζημιάς που έχουν κάνει και είμαστε σε συνεχή επαφή με την 

Τεχνική Υπηρεσία, πώς θα βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να είστε 

σίγουρος, ότι μετά το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη η μελέτη για να μπούμε στην 

προκήρυξη, να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση Μαρμαρά. 

 Ο Βαγγέλης αν θέλει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. 

 Θέλουν να τοποθετηθούν οι αρχηγοί των παρατάξεων. Προηγούνται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πει κάτι ο Προϊστάμενος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είναι ενημερωτικό, βεβαίως.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εδώ  πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι αυτό είναι ένα έργο, το 

οποίο και τη μελέτη και τη δημοπρασία και την εκτέλεση την είχε η ΤΥΔΚ Ανατ. 

Αττικής και την επίβλεψη. Είμαστε, λοιπόν, σε μία φάση, που το έργο έχει  

αστοχίες, οι τάπητες είναι διαλυμένοι, έχουν υποχωρήσει, από κάτω δεν 

υπάρχουν σωστές υποδομές κλπ. 

 Σε πρώτη φάση, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πιεστεί ο 

εργολάβος και να βοηθήσει και ο Δήμος, όπου μπορεί, προκειμένου να γίνει μία 
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αποκατάσταση, μέσα όμως στα πλαίσια της εργολαβίας, η οποία εκτελέστηκε 

και να τελειώσει η παλαιά εργολαβία με αποκατάσταση από τους τάπητες. 

Τίποτα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση. Από εκεί και πέρα, 

μπορεί να εκπονηθούν καινούριες μελέτες, μπορεί να συζητηθεί το θέμα, 

μπορεί να βγουν καινούριες εργολαβίες, αλλά σε αυτή τη φάση που είμαστε το 

μόνο που μπορεί να γίνει είναι να γίνουν αποκαταστάσεις μέσα στην 

εργολαβία, η οποία δεν έχει παραδοθεί, αλλά έχει προσωρινά ολοκληρωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Καρίνο. 

 Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα, 

να το δηλώσουν στο προεδρείο: 

 Ο κ. Λίτσας. 

 Ο κ. Γιασημάκης. 

 Ο κ. Οικονόμου. 

 Ο κ. Τσάκωνας. 

 Η κ. Στεργίου. 

 Ο κ. Κιούσης. 

 Ο κ. Πέππας. 

 Ο κ. Ηλιάσκος προφανώς μετά. 

 Σημειώστε και τον κ. Βελτανιώτη. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για το θέμα της Μαρμαρά έχουμε  κατά καιρούς, αρκετές φορές 

απασχολήσει το Δ.Σ. και σαν παράταξη. Εχουμε βγάλει και ένα δελτίο τύπου, 

που πείραξε κιόλας κάποιους και νομίζω, ότι πραγματικά υποβαθμίζεται το 

εμπορικό κέντρο του Δήμου Ωρωπού.  Το ζούμε όλοι καθημερινά, περνώντας 
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και πολύ περισσότερο όταν σε συνδυασμό με τα άλλα έργα που γίνονται, 

κάνουμε διάφορους κύκλους για να πάμε από τη μία περιοχή στην άλλη. 

Καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα των έργων, δυστυχώς, όμως, οι 

κακοτεχνίες που γίνονται και οι μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στη Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, έχουν κάνει το πρόβλημα πιο μεγάλο. 

(παρέμβαση) 

 Γεννηματά. Συγγνώμη. 

 Θέλω να αναφερθώ ως προς το εξής. Το αυτονόητο είναι - κύριε 

Πρέοδρε, το λέω και σε εσάς - ότι επί της Μαρμαρά δε θα έπρεπε ούτε μία 

ημέρα να υπάρχει λακούβα. Το κακό είναι, ότι τις λακκούβες τις  άφηνε ο 

εργολάβος, να πω εγώ; αλλά νομίζω ότι έχουμε και την ευθύνη και σαν τοπική 

αυτοδιοίκηση, όταν μία λακούβα είναι μέσα στο Δήμο, να την κλείσεις. Μία 

λακούβα είναι, ρε αδελφέ, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και αν δεν είχαν αφεθεί οι 

λακούβες στο να γίνουν συνεχόμενες, δε θα ήταν το φαινόμενο τόσο άσχημο, 

να μην μπορούν οι πολίτες πραγματικά ούτε να τη διασχίσουν. 

 Από εκεί και πέρα, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου και η πρόταση να 

γίνει μία μελέτη για μία ανάπλαση της οδού, θα έλεγα εγώ, γιατί θα 

παραληφθεί κάποια στιγμή ένα έργο, που έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα και 

θα πρέπει να γίνουν οι επιδιορθώσεις αυτές, που θα καλυτερεύσουν την 

ποιότητα της ζωής των πολιτών. Οταν όλοι, λοιπόν, ξεκινήσαμε και λέγαμε, ότι 

πρώτα ο πολίτης, θα πρέπει να το τηρήσουμε το πρώτα ο πολίτης.  

 Ομως, θέλω να πω, ότι υπάρχει και μία αδυναμία για ένα απλό 

πραγματάκι, κύριε Προέδρε και δε νομίζω να διαφωνήσετε. Αν μία λακουβίτσα 

την έκλεινες στην αρχή, δε θα γινόντουσαν αυτά τα χάλια που ζήσαμε μέσα 

στο χειμώνα.  
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 Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής, ότι ναι σε έναν καλύτερο σχεδιασμό, εφ' 

όσον κρίνουν οι πολίτες και κρίνει και η διοίκηση του Δήμου, ότι χρειάζονται 

κάποιες αλλαγές. Ηταν αίτημα των πολιτών και προεκλογικά, νομίζω έχουν 

δεσμευθεί όλες οι παρατάξεις για εκείνες τις αλλαγές, που θα πρέπει να 

βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν το εμπορικό κέντρο, που πολλά χρόνια είναι 

εμπορικό κέντρο η Μαρμαρά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το θέμα της οδού Μαρμαρά είναι ένα θέμα, το οποίο εμείς, ως 

δημοτική παράταξη, από το Μάρτιο του 2011 έως σήμερα το έχουμε φέρει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε με έξι φορές. Κάθε φορά είχαμε 

υποσχέσεις για παρεμβάσεις, κάθε φορά είχαμε υποσχέσεις για αλλαγές, αλλά 

όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως όλοι έχουν δει μέχρι τώρα, ούτε αλλαγές έχουν 

υπάρξει ούτε παρεμβάσεις. Δικαίως, λοιπόν, οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι 

της οδού Μαρμαρά διαμαρτύρονται για την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία 

επικρατεί και διαμαρτύρονται και για την πτώση του τζίρου που έχουν, το 

οποίο βέβαια είναι συνυφασμένο και με την κατάσταση που επικρατεί στην οδό 

Μαρμαρά, αλλά και με την οικονομική κρίση. 

 Σήμερα, όμως, το θέμα μας εδώ δεν είναι η οικονομική κρίση, είναι η 

οδός Μαρμαρά και είναι ένα θέμα, το οποίο έχει τρεις πλευρές:   

1. Η πρώτη αφορά τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα αυτού του έργου. 

2. Η δεύτερη αφορά τη λειτουργικότητα. 

3. Τέλος, η τρίτη, την εγκατάλειψη την οποία υφίσταται αυτό το έργο. 
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 Αν υποθέσουμε, ότι το έργο αυτό έπρεπε να γίνει, ότι χρειαζόταν 

δηλαδή αυτή η παρέμβαση στον εμπορικότερο δρόμο της περιοχής, πράγμα με 

το οποίο εμείς διαφωνήσαμε και τότε, διαφωνούμε και τώρα, αλλά λέω αν 

υποθέσουμε ότι έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να δούμε τη λειτουργικότητα της. 

Πώς δηλαδή το έργο αυτό θα προσφέρει στους κατοίκους, πώς θα προσφέρει 

στους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται εκεί, τι παρεμβάσεις χρειάζεται 

να γίνουν και όχι αυτός ο δρόμος να είναι παρατημένος, να είναι ένας δρόμος, 

ο οποίος είναι γεμάτος λακούβες, οι πλάκες στο πεζοδρόμιο να είναι 

ξεκολημμένες, να γλιστράνε, να πέφτουν άνθρωποι, τα φώτα να λειτουργούν 

κατά βούληση, να ξηλώνονται κολωνάκια και να μένουν παρατημένα στην 

άκρη του πεζοδρομίου, αυτοκίνητα να παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο και να 

μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πεζοδρόμια οι πεζοί.  

 Η πρότασή μας η κεντρική, λοιπόν, είναι η εξής. Μία καινούρια μελέτη, η 

οποία αν χρειαστεί, θα εξετάσει την ανάπλαση της οδού Μαρμαρά εκ βάθρων. 

Αν χρειαστεί να ξηλωθεί, να ξηλωθεί και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, η 

μελέτη αυτή. Μία μελέτη, η οποία θα εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία αυτού 

του εμπορικού δρόμου, θα εξασφαλίζει περισσότερες θέσεις στάθμευσης, θα 

κάνει το δρόμο πιο λειτουργικό για τους πεζούς, για τους επαγγελματίες και 

τους οδηγούς και ξαναλέω, ότι πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει να μπει στο 

τεχνικό πρόγραμμα, θα πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό και να ξεκινήσουν 

οι διαδικασίες για το διαγωνισμό και την ανάθεση αυτής της μελέτης. 

 Θα μου πείτε τώρα: Αυτό θέλει χρόνο. Τι πρέπει να γίνει τώρα; Και σε 

αυτό έχω να προτείνω κάποια πράγματα: 

1. Το πρώτο είναι να απομακρυνθούν όλα τα κολωνάκια, τα οποία έχουν 

τοποθετηθεί.  

2. Να δημιουργηθούν ράμπες φορτοεκφόρτωσης, χαμηλώνοντας τοα 

πεζοδρόμιο στα μαγαζιά, τα οποία το έχουν ανάγκη, ώστε να μπορεί να 
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παρκάρει ένα φορτηγό, να ξεφορτώσει και να μην κλείνει το δρόμο 

εντελώς. 

3. Να κοπούν οι προεξοχές του πεζοδρομίου, ώστε να δημιουργηθούν 

περισσότερες θέσεις στάθμευσης.  

4. Να αποκατασταθεί το οδόστρωμα στο σύνολο  του και όχι να έχουμε 

μπαλώματα, κλείνοντας λακούβες. 

 

 Τέλος, Βασίλη, ναι, έχεις δίκιο και καλά κάνεις και γελάς, πρέπει το έργο 

να ξηλωθεί εντελώς. Αυτό είναι που πρότεινα στην αρχή. Μέχρι τότε πρέπει, 

όμως, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα κάνουν αυτό το δρόμο 

λειτουργικό, γιατί εκεί πέρα δραστηριοποιούνται άνθρωποι, έχουν περιουσίες 

και  πρέπει να δουλέψουν το Πάσχα και το καλοκαίρι. 

5. Η πέμπτη πρόταση, την οποία έχουμε να κάνουμε, ως παράταξη, είναι 

να τοποθετηθεί σηματοδότηση για ελεγχόμενη στάθμευση, διάρκειας 

μίας ώρας και το μέτρο αυτό να αστυνομεύεται από τη Δημοτική 

Αστυνομία, ώστε να εφαρμοστεί. Διαφορετικά, σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειται να εφαρμοστεί. 

 Πιστεύουμε... 

(παρέμβαση) 

 Αν πάει πριν των μονίμων, δεν ξέρω αν θα μείνει θέση για παρκάρισμα. 

Θα το δούμε και αυτό. 

 Πιστεύουμε, ότι αυτά τα μέτρα... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Γιασημάκη. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν με αφήσουν. 
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 Πιστεύουμε, ότι αυτά τα μέτρα που προτείνουμε θα βελτιώσουν άμεσα 

τη λειτουργικοτητα και την εικόνα της οδού Μαρμαρα. Προλαβαίνουμε και πριν 

το Πάσχα να γίνει και σίγουρα προλαβαίνουμε το καλοκαίρι. 

 Οσον αφορά τη μελέτη που είπαμε πριν και συμφωνούμε όλοι, πιστεύω 

ότι θα πρέπει εκ βάθρων, εκ θεμελίων να ξαναγίνει η Μαρμαρά με καινούρια 

μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο του εμπορικού κέντρου και όταν 

λέω εμπορικό κέντρο, εννοώ τη Γεννηματά, την παραλιακή, τη Δροσίνη - 

Προποντίδος και τη χερσαία ζώνη λιμένα, που πρόσφατα περιήλθε στο Δήμο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 5.000.000. Οσο χρειάζεται. Θα είναι ένα έργο, το οποίο θα 

βελτιώσει και την εικόνα του Δήμου μας, αλλά και θα δώσει ανάπτυξη και 

στους εμπόρους, αλλά και στο Δήμο. Ο,τι χρειαστεί να δοθεί, να δοθεί, κύριε 

Δήμαρχε. 

 Τέλος, θα ήθελα να κάνω μία παράκληση στον Πρόεδρο. Αν χρειαστεί, 

να δώσει και το λόγο σε δύο τουλάχιστον δημότες από κάτω, να πουν και 

αυτοί τη γνώμη τους. Αν μπορέσουν στο τέλος των τοποθετήσεων, να τους 

δώσετε το λόγο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 

 Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το πρόβλημα της οδού Μαρμαρά είναι γνωστό και 

χιλιοειπωμένο. 

 Ξέρετε, όταν δεν τραβάει η υπόθεση και δε γίνονται οι δουλειές μας 

καλά, μας φταίνε οι πάντες και όλα, χωρίς να σημαίνει αυτό, ότι - υπάρχει και η 

ευθύνη και αυτού που παρεμβαίνει και δυσκολεύει περαιτέρω την κατάσταση. 
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 Αγαπητέ μου Γιάννη, νομίζω ότι όπως κλείνουν τα μαγαζιά στην Ερμού, 

στην Πανεπιστημίου και σε όλους τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους της 

Αθήνας και της Ελλάδας, θα κλείσουν και τα μαγαζιά στη Μαρμαρά. Δεν μπορεί 

να υπάρξει καταφύγιο για κανένα σε αυτή τη χώρα, αν νομίζει ότι θα μπορέσει 

να γλυτώσει τον εαυτό του από αυτή τη λαίλαπα που τώρα περνάει η χώρα.  

Στα δύο χρόνια έκλεισαν 360.000 επιχειρήσεις. Πιστεύει κάποιος, ότι θα 

εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις του Ωρωπού από αυτό το κλείσιμο; 360.000 

επιχειρήσεις, αυτή η πολιτική που έγινε 2010 και 2011, από τις 980.000 στην 

Ελλάδα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το ζούμε σήμερα στην καθημερινότητα μας. 

 Αρα, λοιπόν... 

(παρέμβαση) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Χοντρικά τα λέω τα νούμερα.  

 Αρα, λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημα μόνο η κακή κατασκευή του έργου. 

Η σκοπιμότητα του έργου. Εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Μαυρίδη, γιατί 

έγινε αυτό το έργο στη Μαρμαρά. Μου έκανε εντύπωση, γιατί, λέω, όλα τα 

προβλήματα τα είχε λύσει ο Ωρωπός, τη ζώνη του την παραλιακή, πολλές 

εκκρεμότητες, ο Ασωπός, πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε και 

έπρεπε να αναμορφώσουμε και να καλλωπίσουμε τη Μαρμαρά; Αλλά τέλος 

πάντων, επάρθη μία απόφαση και πληρώθηκε. 

 Εχει πληρωθεί, δεν έχει πληρωθεί, κύριε Δήμαρχε; 

(απάντηση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολύ ωραία. 

 Εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την πρόταση του κ. Γιασημάκη.  Θα 

συμφωνήσω στο α' σκέλος, δηλαδή ότι χρειάζεται μία νέα μελέτη, διότι δεν 

είναι λειτουργικό πλέον το έργο. Θα  διαφωνήσω, όμως, στο β', ότι παίρνουμε 

την μπουλντόζα και το ξηλώνουμε αυτό, διότι είναι λεφτά του ελληνικού λαού 
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και θα με συγχωρέσετε, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός αυτά τα λεφτά. Αν δε 

μας κάνει το έργο, να ζητήσουμε υπεύθυνους και να ζητήσουμε αυτοί οι οποίοι 

οδήγησαν τα πράγματα εκεί που τα οδήγησαν. Αλλά δεν μπορεί να πάρει 

κανένας την μπουλντόζα και να αρχίσει να τα ξηλώνει. Λογικές οι παρεμβάσεις. 

Ας τα πει μία νέα μελέτη. Γι αυτό λέω, συμφωνώ με το κομμάτι μίας μελέτης 

καινούριας, η οποία δε θα πάρει ένας Δήμαρχος, ένας οποιοσδήποτε την 

μπουλντόζα και να αρχίσει να ξηλώνει κολωνάκια και πεζοδρόμια. Είναι 

αδιανόητα αυτά. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. 

 Εγώ νομίζω, ότι σήμερα, αφού υπάρχει αντιπροσωπεία εδώ και 

άνθρωποι που έχουν το ειδικό ενδιαφέρον, είναι, κύριε Δήμαρχε, να τονώσετε 

την τοπική αγορά. Δημιουργείστε γεγονότα και θέματα στην περιοχή, όπου να 

έρθουν επισκέπτες και άνθρωποι σε αυτά τα λίγα εναπομείναντα μαγαζιά, να 

μπει κανένας χριστιανός να ψωνίσει. Δημιουργείστε γεγονότα. Αναδείξτε την 

τοπική αγορά, την ομορφιά και τι μπορεί να πουλήσει και τι μπορεί να 

παρουσιάσει ο Ωρωπός εν γένει. 

 Δεύτερον, οι μικροπαρεμβάσεις για την οδό Μαρμαρά, εν όψει 

καλοκαιριού, εγώ είμαι σύμφωνος. Ολοκληρωτικές, θα προτιμούσα να υπάρχει 

πρώτα η μελέτη για κάτι καινούριο. 

 Τρίτον, εγώ θα πρότεινα να αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, 

κύριε Δήμαρχε, βλέπω εδώ έχετε μία πρόταση για ράλλυ.  

(παρέμβαση) 

 Ναι. Το ράλλυ αυτό που έγινε και τα άλλα γεγονότα. Μία εκδήλωση για 

την Κύπρο, βλέπω λέτε. Γεγονότα. Υπάρχουν τα Αμφιάρεια το καλοκαίρι. Να 

αναβαθμίσουμε και να κάνουμε πόλο έλξης τον Ωρωπό, οπότε να έρθουν 

άνθρωποι, να μπορέσουν να επισκεφθούν τα μαγαζιά, να κατευθύνουμε τους 

ανθρώπους στην αγορά εκεί. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο του Ωρωπού, 
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γραφικό, ωραίο μέρος. Μπορεί να είναι σημείο περιπάτου και σημείο που 

μπορεί να γίνει πολύ ωραία περαντζάδα και βόλτα για να μπορεί ο κόσμος να 

ψωνίσει.  

 Εγώ δεν είμαι οπαδός, ξέρετε. Η Ερμού, λέγανε κάποιοι, ότι μόλις 

πεζοδρομηθεί, θα  ερημώσει και θα διαλύσει. Μόλις η Ερμού έγινε πεζόδρομος, 

αναβαθμίστηκε και η Βουκουρεστίου, αναβαθμίστηκαν. Αρα, λοιπόν, ας μην 

είμαστε διστακτικοί, μέσα σε αυτή τη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ας μην είμαστε διστακτικοί, μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη 

οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες, οι συνάνθρωποι μας και 

οι συμπολίτες μας. Ας δούμε και άλλες οδούς. Εγώ θα έλεγα, μήπως πάμε και 

στην πεζοδρόμηση. Να στρέψουμε τον κόσμο. Ο κόσμος, επειδή είναι 

εσωτερικός δρόμος, πρέπει να μάθει, ότι εκεί είναι ένα ωραίο σοκάκι της πόλης. 

Να κάνουμε δύο χάπενινγκ, να κάνουμε δυο γεγονότα, δεν ξέρω, κάπως να το 

βοηθήσουμε.  

 Είναι στο δικό σας χέρι αυτό, κύριε Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σεβαστώ το χρόνο, γιατί προηγουμένως 

μακρηγόρησα. 

 Θα συμφωνήσω με τον κ. Γιασημάκη. Αυτή ήταν και η πρόταση η δική 

μου και για να μην έχει απορίες ο συνάδελφος ο κ. Οικονόμου για το αν θα 

πρέπει να κάνουμε μία νέα μελέτη και πού θα βασιστεί αυτή για να μπει η 

μπουλντόζα, έχουμε κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα στο Δήμο Αμαρουσίου, με 

κατασκευή όλου του ιστορικού κέντρου του Αμαρουσίου, με κάποιας μορφής 

πεζοδρόμηση, η οποία από τον επόμενο Δήμαρχο, με νεότερη μελέτη, 
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απεδείχθη ότι ήταν μη λειτουργική, όπως ο συγκεκριμένος δρόμος του Δήμου 

μας. Αποδείχθηκε, ότι υπήρχε πρόβλημα υγειονομικά, με νέα μελέτη. Ετσι, 

οδηγηθήκαμε σε μη παραλαβή του έργου, σε έκπτωση και εκεί της 

προηγούμενης μελέτης και του εργολάβου και σε επαναξιολόγηση, με νέα 

μελέτη, νέου τρόπου διαμόρφωσης του κέντρου του Αμαρουσίου. 

 Η πρόταση μας, λοιπόν, είναι αυτή. Να συγκεράσουμε τις δύο απόψεις, 

όπως είπε και ο κ. Γιασημάκης και ο κ. Οικονόμου και να οδηγηθούμε σε ριζική 

αποκατάσταση της οδού Μαρμαρά, που θα μπορέσει να δώσει ένα κίνητρο, 

όπως προαναφέρθηκε, στην εμπορικότητα αυτού του παραδοσιακού εμπορικού 

δρόμου του Δήμου μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

 Ορίστε, κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μία διευκρίνιση. Εγώ είπα ναι στη μελέτη, να γίνει, όντως, να 

το ξαναδούμε το έργο από την αρχή. Επειδή, όμως, είπε ο κ. Γιασημάκης για 

άμεσα, για το άμεσα λέω εγώ, εν όψει καλοκαιριού, από ό,τι κατάλαβα, να 

γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη μακρηγορούμε, κύριοι συνάδελφοι. Θα υπάρχει 

δευτερολογία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυθεντικότερος ερμηνευτής αυτού που τα είπε, δεν υπάρχει. 

Αφήστε με να πω εγώ τι είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρχει δευτερολογία. Οπότε θα το ξεκαθαρίσετε εκεί πέρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, μισό λεπτό.  

 Αυθεντικότερος ερμηνευτής δεν υπάρχει. 
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 Το άμεσα αφορούσε το να ενταχθεί η μελέτη στο τεχνικό πρόγραμμα, 

να ενταχθεί η μελέτη στον προϋπολογισμό, να ξεκινήσει ο διαγωνισμός  για 

την ανάθεση της. Αν είσαστε λίγο πιο προσεκτικός, θα το είχαμε δει, ότι το 

άμεσα πήγαινε εκεί. Δε μιλούσα για άμεσα μπουλντόζα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη. Για να καταλάβω κάτι.  

 Ο κ. Οικονόμου... 

 Συγγνώμη, κύριε Οικονόμου και κύριε Τσάκωνα. 

 Γιατί λέτε αυτά που λέει ο Γιασημάκης; Αφού λέμε τα ίδια. 

.......: Λες και εσύ αυτά που λέει ο Γιασημάκης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσει η διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέμε τα ίδια τόση ώρα. 

 Θα κάνουμε μία μελέτη, μετά το καλοκαίρι, πιστεύουμε θα είναι έτοιμη, 

με την προϋπόθεση ότι το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός είναι 

μέσα.  

.......:  Ποιο είναι μέσα; Είναι μέσα η μελέτη η καινούρια; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι η μελέτη. 

.......: Για τη μελέτη μιλάμε, Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσει η διαδικασία. Κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λόγω χαρακτήρος, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορεί να μονοπωλήσει 

την αγάπη μου κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ. 
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 Εγώ θέλω να ξεκινήσω να πω ορισμένα πράγματα, που θα σας 

πειράξουν λίγο. 

 Κατ' αρχήν έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος, από τη στιγμή 

που παραλάβαμε. Από πέρυσι που παραλάβαμε η δημοτική αρχή, 

επανειλημμένα όλες οι παρατάξεις έχουμε βάλει το θέμα της Μαρμαρά, 

επανειλημμένα όλες οι παρατάξεις: "Τι θα γίνει με τη Μαρμαρά;". Ερχόμαστε 

τώρα, 13 περίπου μήνες μετά, για να λέμε "θα κάνουμε μελέτη", "θα 

φτιάξουμε αυτό", "να κάνουμε εκείνο" και ήδη περνάει η 3η χρονιά, η 4η 

νομίζω από το '09, από το '09 το καλοκαίρι ή από το '08, υποφέρουν οι 

κάτοικοι; 

(παρέμβαση) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από το '09. 2010 - 2011 - 2012. Η 4η χρονιά, λοιπόν, φέτος, 

περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι και νομίζω, ότι σήμερα δεν περιμένουν να τους 

πούμε "θα κάνουμε μελέτη για να φτιάξουμε το έργο". Επρεπε ήδη να είχαμε 

πάρει κάποια μέτρα. Αυτή η κατάσταση, όπως δημιουργήθηκε σήμερα, δεν 

είναι χθεσινή και θα έπρεπε, το πρώτο πράγμα που θα κάναμε, μόλις 

αναλάβαμε, να φτιάξουμε τη Μαρμαρά και δεν είναι μόνο η Μαρμαρά.  

 Για πέστε μου, η παραλία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έγινε και όπως η 

χερσαία ζώνη του λιμένα έχει ανακατευτεί και έχει σκαφτεί, δουλεύουν τα 

μαγαζιά αυτά; Στην πάνω πλατεία, που είναι στην εκκλησία, έχει πάει κανείς να 

δει; Απροσπέλαστη η πλατεία. Τα Παλάτια και την προηγούμενη φορά στο 

Δημοτικό Συμβούλιο είχα βάλει θέμα, ότι τα Παλάτια είναι άνω - κάτω. Δεν 

υπάρχουν δρόμοι, δεν μπορείς να περάσεις, δεν μπορείς να κινηθείς, δεν 

μπορείς να σταματήσεις να ψωνίσεις, δεν μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε 

αυτή την πόλη και νομίζω, ότι θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να πάρουμε 

μέτρα. Πολύ συγκεκριμένα και όχι μέτρα "να", "θα", τώρα, αύριο τα μέτρα 

αυτά. 
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 Εκτός του γεγονότος ότι η Μαρμαρά - για να ξαναέρθω στη Μαρμαρά -  

όλοι είχαμε διαπιστώσει αυτή την κατάσταση, όλοι λέγαμε ότι ήταν 

απαράδεκτο αυτό το έργο, ήρθε και η οικονομική κρίση, γιατί αυτό πράγματι, 

τα δύο τελευταία χρόνια οι άνθρωποια αναστενάζουν στην κυριολεξία. Εχουμε, 

λοιπόν, αναδουλειά, έχουμε τα χαράτσια. Ρωτήσατε αυτό τον κόσμο πώς 

πληρώνει τις έκτακτες εισφορές και όλα αυτά τα χαράτσια; Και να σας πω κάτι; 

Στο Συμβούλιο της 9 Δεκέμβρη είχα κάνει μία πρόταση. Να σας τη διαβάσω, τι 

έλεγα σε αυτή την πρόταση; Ελεγα, λοιπόν, ότι θα πρέπει σε κάποιες 

ιδιαίτερεας κατηγορίες ακινήτων, όπως είναι οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, τα 

μεγάλα εμπορικά καταστήματα, να μην ισοπεδωθούν... 

(παρέμβαση) 

 Ναι. Λέω για τα δημοτικά τέλη.  

 Να μην ισοπεδωθούν οι μικρές επιχειρήσεις και να έχουν διαφορετικό 

συντελεστή. Να αυξήσετε, λοιπόν, τα δημοτικά τέλη στις τράπεζες, στα 

σούπερ μάρκετ και στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και λέω παρακάτω:  

Αυτοί έχουν κερδοφορία και μπορούν να πληρώσουν και με μία ιδιαίτερη 

μνεία για τη Μαρμαρά, γιατί η Μαρμαρά αυτό το χρόνο θα υποφέρει 

πάλι. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο να μειώσετε τα τέλη της 

Μαρμαρά. 

 

 Το ζήτησα, αλλά δεν το δεχθήκατε.  

 Λοιπόν, δε θα πρέπει να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη για να 

αποζημιώσουμε αυτούς τους κατοίκους, που εμείς τους καταστρέψαμε; Εννοώ 

η δημοτική αρχή. Δεν έχει σημασία, αν είμαστε εμείς ή ήταν άλλοι. Ο Δήμος, 

λοιπόν, με το έργο που έκανε, το άστοχο, αυτό το έργο το ακατάλληλο, έχει 

αυτούς τους ανθρώπους ζημιώσει. Αν αυτοί οι άνθρωποι στραφούν δικαστικά 
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και εγώ τους προτείνω να στραφούν δικαστικά και να ζητήσουν αποζημιώσεις, 

θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα. Γι αυτό, λοιπόν, να πάρουμε μία 

γενναία απόφαση, να απαλλάξουμε τουλάχιστον για ένα χρόνο αυτούς τους 

ανθρώπους από τα δημοτικά τέλη και να μειώσουμε και τα τέλη ύδρευσης και 

ό,τι άλλο δημοτικό φόρο δίνουν στο Δήμο. Νομίζω σαν μία κίνηση πρώτη 

συμπαράστασης στο πρόβλημα που έχουν. 

 Να σας πω κάτι; Μας φύλαξε φέτος ο καιρός. Μπορεί να έκανε κρύο, 

αλλά δεν έκανε πλημμύρα. Εχετε δει τη Μαρμαρά όταν πλημμυρίζει; Εχετε δει 

τις μεγάλες πλημμύρες τι γίνεται στη Μαρμαρά; 

 Λοιπόν, έχουμε ευθύνη και λέω αν όχι εμείς, αυτοί οι συγκεκριμένοι 

άνθρωποι στο Δ.Σ., σαν δημοτική αρχή και πρέπει αυτούς τους επαγγελματίες 

να τους αποζημιώσουμε. Κάνω πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Συμφωνώ με τις 

άλλες προτάσεις, που έκανε ο κ. Γιασημάκης και οπωσδήποτε θα πρέπει να 

παρθούν άμεσα μέτρα τώρα και κοιτάξτε, να δούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οπως κάναμε στον Κάλαμο, που αναζητήσατε οικόπεδο για να 

γίνει δημοτικό πάρκινγκ, να αναζητήσουμε και στα Νέα Παλάτια. Υπάρχει 

πρόβλημα παρκαρίσματος. Να βρούμε, λοιπόν, έξω στα όρια, από εκεί που 

τελειώνει η Μαρμαρά, στα χωράφια, εκεί δεξιά,  αριστερά, απέναντι από το 

σούπερ μάρκετ, δίπλα, δεξιά, αριστερά, να νοικιάσουμε ένα χώρο, να κάνουμε 

ένα δημοτικό πάρκινγκ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που γίνεται σήμερα είναι απαράδεκτο στη Μαρμαρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν με ρώταγες πριν από  ένα χρονο, ποια 

είναι   η Μαρμαρά, δεν την ήξερα,  αλλά μπορώ, όμως, να καταλάβω, είμαι 
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νομίζω ένας από τους ανθρώπους, που μπορώ να καταλάβω τον καημό των 

επαγγελματιών εκεί πέρα, γιατί είμαι και εγάω επαγγελματίας. Γι αυτό δε θα 

μακρηγορήσω, θα πω δύο απλά πράγματα, που πρέπει να τηρηθούν. 

 Το ένα είναι, πρέπει άμεσα να γίνει ακριβής τοπογραφική αποτύπωση 

και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, στον οποίο θα συμφωνήσουν και οι 

επαγγελματίες και οι κάτοικοι και οι φορείς της Δημοτικής Κοινότητας, ώστε να 

ξέρουμε ακριβώς  τι αλλαγές και τι πρέπει να γίνει.  

 Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι και το συγκεκριμένο έργο να 

ξεκινήσει, αλλά και τα έργα που εξελίσσονται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, κάντε ησυχία. Δεν ακούγονται οι 

ομιλητές. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το δεύτερο που  πρέπει να κάνουμε είναι και το έργο να 

σχεδιαστεί, ο χρόνος εκτέλεσης του έργου να είναι πολύ σύντομος, όπως 

επίσης θα πρέπει να πιέσουμε και τις εργολαβίες που εξελίσσονται αυτή τη 

στιγμή στο κέντρο των Νέων Παλατίων, να τελειώνουν. Να τελειώνουν. 

Ξέρουμε, ότι είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση και για τους εργολάβους, 

αλλά δεν μπορεί να καταστρέφεται και μία πόλη ολόκληρη, επειδή ο εργολάβος 

δεν μπορεί να μισθώσει δεύτερο φορτηγό. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε 

αυτό. Πρέπει να είμαστε σε αυτά τα σημεία πολύ αυστηροί, ώστε να έχει 

αποτέλεσμα το ό,τι κάνουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη. 

 Ο κ. Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το θέμα Μαρμαρά εγώ το ακούω τους τελευταίους 15 μήνες, που 

είμαστε εδώ Δημ. Σύμβουλοι. Το πολύ το "Κύριε ελέησον", Δήμαρχε, το 

βαριέται και ο Θεός.  
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(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Κιούση. Εντάξει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Νομίζω, εγώ είμαι άνθρωπος, που θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, 

"της πιάτσας", πρέπει α γίνει κάτι. Το 90, ίσως το 95% του κόσμου διαφωνεί 

με αυτό. Οταν εγώ ακούω μελέτες, το μυαλό μου πάει πέντε χρόνια μετά. 

Βέβαια, θέλω να ακούσω και τον κ. Αντιδήμαρχο, ο οποίος ξέρει το θέμα και 

είναι αρμόδιος. Δεν τον άκουσα. Εδώ ο κόσμος έχει προβλήματα τώρα και τα 

προβλήματα είναι συγκεκριμένα και το έργο δεν έχει παραληφθεί και όπως είπε 

και ο κ. Τσάκωνας, έχουμε και το παράδειγμα  του Αμαρουσίου. Αν είναι να 

κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε τώρα και ξέρετε κάτι; Δε χρειάζεται να 

ρωτήσουμε ιδιαίτερα, κύριε Δήμαρχε, τους μελετητές. Να βρούμε δύο-τρεις 

επαγγελματίες εδώ, να τους ρωτήσουμε, να μας πουν, ότι με δύο μύτες και με 

δύο "έτσι", θα βελτιωθεί το θέμα και να μην μπούμε στη διαδικασία μελετών. 

Είναι αυτό, αν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο που έχουμε εδώ, θα του 

κάνουμε μία μελέτη και μετά μία δεύτερη μελέτη και μετά μία τρίτη μελέτη. 

 Το θέμα είναι γενικότερο. Εγώ επειδή ζω ακριβώς δίπλα από τα Παλάτια, 

στην παραλία Μαρκοπούλου και έχω καθημερινή επαφή με τα Παλάτια, τα 

Παλάτια είναι αυτή τη στιγμή μία τραγωδία. Δεν ευθύνεται ο Δήμος. Τα έργα 

είναι της Περιφέρειας, αλλα πρέπει κάτι να κάνουμε σαν Δήμος. Δεν μπορούμε 

να αφήσουμε πια.  

 Εγώ για να πάω στην Οικονομική Επιτροπή, πριν μία βδομάδα, έκανα 25 

λεπτά, σε ένα δρόμο πέντε λεπτών. Ηταν κλεισμένοι όλοι οι δρόμοι. 

 Γι αυτό, κύριε Δήμαρχε, ας αφήσουμε τις μελέτες. Δεν ξέρω με ποιο 

τρόπο, ο κ. Ηλιάσκος θα μας πει, τον οποίο εμπιστευόμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗ: Να βρούμε λύσεις τώρα, πριν το καλοκαίρι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο συνάδελφος, ο κ. Πέππας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας και από εμένα.  

 Χαίρομαι που βλέπω τους συναδέλφους επιχειρηματίες εδώ σήμερα, να 

αγωνιούν για μία δημοτική απόφαση. Εγώ θα μιλήσω σαν επιχειρηματίας και 

σαν μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. 

 Πραγματικά, το ό,τι συμβαίνει στη Μαρμαρά σήμερα, πριν λίγες ημέρες 

και επί σειρά ετών συμβαίνει και στο κέντρο της Αθήνας, στους εμπορικούς 

δρόμους και εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος, δυναμικός, όπως και εδώ υπάρχει 

δυναμικός Σύλλογος, κάνει τη διαμαρτυρία του στο Επιμελητήριο και το 

Επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να επιχορηγήσει, μέσω του 

Συλλόγου, αυτές τις επιχειρήσεις στο πραγματικό δράμα που ζουν για εξεύρεση 

λύσεων, δράσεων, ακόμα και απόψεων, να οδηγηθούν αυτοί οι επιχειρηματίες 

στο σωστό επιχειρηματικό δρόμο. 

 Ηθελα με αυτό να σας πω, ότι κάτι τέτοιο παρόμοιο σε λίγες ημέρες θα 

συμβεί και από ένα άλλο Διαμέρισμα, που θα έρθει εδώ στο Δήμο, το 

Διαμέρισμα του Καλάμου, το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα από την  

επισκεψιμότητα του στο κέντρο των Αγίων Αποστόλων, ύστερα από ένα τέτοιο 

έργο που δημιουργήθηκε και φυσικά μείωσε την επισκεψιμότητά του και τη 

διέλευση των αυτοκινήτων, όσον αφορά τα καταστήματα.  

 Αλλά δεν είναι η ώρα να αναφερθώ γι αυτό, γιατί έχουμε κάτι παρόμοιο 

δίπλα. Τώρα είναι η ώρα να αναφερθώ στο τι συμβαίνει στη Μαρμαρά. Τυχαίνει 

και ξέρετε, ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, πραγματικά είμαι χαρούμενος 

που είμαι και εγώ Ωρωπιώτης κατά το ήμισυ πλέον. Η Μαρμαρά έχει το εξής 

πρόβλημα. Δεν έχει καμία επισκεψιμότητα σαν αγορά και το γνωρίζετε όλοι. 

Επρεπε να ήταν αφαιρετική από άκρη σε άκρη. Γι αυτό και εγώ προτείνω - 

ξέρετε τι σημαίνει μινιμαλισμός, όσοι ασχολούνται με την αρχιτεκτονική. Κύριε 
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Δέδε, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Αλλωστε είναι και μόδα ο 

αφαιρετισμός. Εμείς στη Μαρμαρά έχουμε βάλει, σε έναν πολύ μικρό δρόμο, 

χωρίς τεράστιο πλάτος, πάρα πολλά πράγματα. Μόνο που εμείς φορτώσαμε τη 

Μαρμαρά με τόσα πράγματα, πώς είναι  δυνατόν να αναδείξουμε τις βιτρίνες 

των καταστημάτων; όταν σκοντάφτουμε σε κολωνάκια, προσπαθουμε να 

κάνουμε στροφές σε αυτά τα ευέλικτα πεζοδρόμια ή ξέρω εγώ, τα εικαστικά, 

χωρίς λόγο, φωτιστικά, τα οποία είναι υπερβολικά  και στοίχισαν όσο στοίχισαν 

του Ολυμπιακού Σταδίου, νομίζω τα έχουν πάρει και τις πινακίδες που βλέπεις 

πάνω. Αντί δηλαδή να βλέπεις βιτρίνες, βλέπεις πινακίδες, βλέπεις φωτιστικά, 

βλέπεις ένα σωρό πράγματα.  

 Σίγουρα, από την αρχή το έργο αυτό είχε αποτυχία και το ήξερε η 

προηγούμενη δημοτική αρχή, όλη, σύσσωμη, το ξέρανε, γιατί η ΤΥΔΚ, όταν 

έδωσε το έργο, το έδωσε με έκπτωση 50%. Αρα από την αρχή ξέρανε ότι το 

έργο αυτό δε θα  είχε κανένα αποτέλεσμα  και καμία χρησιμότητα για τους 

επιχειρηματίες. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, σήμερα αυτή η δημοτική αρχή η 

τότε, που βρίσκεται εδώ σήμερα ή ο προηγούμενος Δήμαρχος, που έπρεπε εδώ 

να είναι σήμερα, να δώσει εξηγήσεις και δεν είναι εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αμέσως, κύριε Πρόεδρε. 

 Και δεν είναι εδώ να μας δώσει αυτές τις εξηγήσεις, δέχθηκε να γίνει ένα 

τέτοιο άθλιο έργο, με έκπτωση 50%, ενώ ήξερε, ότι δε θα είχε καμία τύχη 

στην αποτελεσματικότητά του; 

 Κλείνω εδώ. Θα ήθελα από τους πολίτες, να τους πω, ότι εγώ και το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, θα είμαι στο πλευρό σας, θα δεχθούμε 

την αίτησή σας για να μπορέσουμε να σας επιχορηγήσουμε ορισμένα χρήματα 

για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο και στον Πρόεδρο του Τοπικού Νέων 

Παλατίων, τον κ. Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Φίλες και φίλοι, 

 Εγώ, επειδή απόψε δε θα μιλήσω σαν πολιτικός, θα μιλήσω σαν φίλος 

αυτών των ανθρώπων που είναι εδώ σήμερα, σαν ένα παιδί που έχει μεγαλώσει 

δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς με έχουν μεγαλώσει 

κιόλας. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να δείξω περισσότερη ευαισθησία και να πω 

τα πράγματα με το όνομα τους και ας πονάνε. 

 Ας πούμε, αγαπητοί φίλοι, την αλήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους.  

 Γιατί δεν τους λέτε, ότι για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε οριστική 

λύση, πρέπει να τελειώσει το έργο της Γ. Γεννηματά;  Γιατί δεν τους λέτε, ότι 

για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε οριστική λύση, πρέπει να τελειώσει ο 

αγωγός των ομβρίων υδάτων της Μαρμαρά; 

 Γιατί υποκρινόμαστε, αγαπητοί φίλοι; 

 Κάποιος μίλησε για λακούβες. Ας ρωτήσουμε τους ίδιους τους 

καταστηματάρχες και τους κατοίκους της Μαρμαρά πόσες φορές τη βδομάδα 

κλείναμε τις λακούβες. Αλλοτε με πίσσα, άλλοτε με τσιμέντο, άλλοτε με τρία 

άλφα. Ομως, ένας δρόμος σαθρός, χωρίς τα απαραίτητα υπόβαθρα, χωρίς τον 

αγωγό ομβρίων που χρειάζεται, δημιουργούσε, ρε παιδιά, ένα πρόβλημα 

πρωτοφανές και επικαλούμαι τη μαρτυρία τους. Οι λακούβες περπάταγαν. Την 

έκλεινες τη λακούβα και την άλλη ημέρα το πρωί είχε ανοίξει λίγο πιο εκεί.  

 Οταν είναι κάποιος απ' έξω, αγαπητοί φίλοι, τα πράγματα φαίνονται  

πάρα πολύ εύκολα. Το ρημαδοσύστημα, όμως, το ίδιο δημιουργεί αγκυλώσεις, 

δημιουργεί γραφειοκρατικές κόντρες και δε σε αφήνει να κάνεις τα πράγματα 

που φαίνονται τόσο εύκολα, όταν είσαι απ' έξω.  
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 Τι θέλω να πω: Μικροπροβλήματα. Από το ποιος θα πληρώσει την πίσσα 

για να κλείσει η λακούβα μέχρι ποιος θα τη στρώσει. Από το ποιος θα φυλάξει 

σκοπιά, όταν βρέχει, να ανεβάσει το γενικό, γιατί πέφτουν τα φώτα, που δε 

φταίει ο Οικονομάκος, ο Ζαφείρης και ο Λιάσκος, μέχρι το ποιος θα βγάλει τα 

αυτοκίνητα από το ρέμα.  

 Κάποιοι, που έχουν ασκήσει εξουσία  και βρίσκονται απέναντί μου, 

ξέρουν πολύ καλά τι λέω αυτή τη στιγμή, άσχετα αν δε θέλουν να το 

παραδεχθούν.  

 Το δεύτερο μόλις μήνα  της ανάληψης της εξουσίας από το "Οραμα 

Δημιουργίας", μαζί με τον Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Ηλιάσκο, καλέσαμε στο 

Πολιτιστικό Κέντρο τον Εμπορικό Σύλλογο και τους καταστηματάρχες της 

Μαρμαρά, τα βάλαμε κάτω και φτιάξαμε το πλάνο αποκατάστασης της οδού. 

Ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι, ότι στις 3 Μάη ξεκίνησε το έργο της Γ. Γεννηματά, 

οπότε ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός πήγε στράφι.  

 Είπες, Αννα, κάτι που με στενοχώρησε, γιατί μαζί συναντιόμαστε το 

πρωί, εγώ στη βεράντα και εσύ από κάτω, που βγάζεις βόλτα το σκυλάκι. Τα 

Παλάτια είναι άνω κάτω. Γιατί είναι τα Παλάτια άνω κάτω; Γιατί σε απόσταση 

800 μέτρων γίνονται τα δύο μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει 

ποτέ στα Παλάτια.  Εχεις δει, Αννα μου, με την ίδια ασφάλεια βγάζεις βόλτα το 

σκυλάκι τώρα, με τον τρόπο που το έβγαζες πριν, όταν περνάνε από τους 

εσωτερικούς δρόμους των Νέων Παλατίων νταλίκες, λεωφορεία, ρυμουλκά 

μετά ρυμουλκομένων; Διότι δεν υπάρχει διαφυγή από την παραλία και 

μπαίνουν όλων των ειδών τα οχήματα μέσα στους δρόμους των Παλατίων. Δεν 

είναι κατασκευασμένοι οι δρόμοι για να αντέχουν όλο αυτό τον όγκο. 

 Αγαπητοί φίλοι,  
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 Μιλάω έτσι, γιατί μιλάω από καρδιάς και δεν ντρέπομαι ούτε κωλώνω να 

κοιτάξω στα μάτια κανέναν από τους κατοίκους του Μαρμαρά. Τους έχουμε 

υποσχεθεί ότι θα την αποκαταστήσουμε. Θα την αποκαταστήσουμε και το κακό 

γι αυτούς που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ξέρετε ποιο είναι; Οτι μας 

πιστεύουν οι κάτοικοι της Μαρμαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ολοκλήρωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος... 

 Τι έχετε, κύριε Λίτσα; Γιατί σχολιάζετε τους συναδέλφους με αυτό τον 

τρόπο; Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάω με το συνάδελφό μου, να μη λέτε ό,τι 

θέλετε. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε Λίτσα, ανακαλώ, αλλά αυτή την εντύπωση δίνατε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να μην έχετε εντυπώσεις. ... (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είδα και τον κ. Δέδε, που εξέφρασε τη δυσφορία του. Λέει, θα 

πάθει τίποτα. 

 Κύριε Ηλιάσκο, έχετε το λόγο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι από το ακροατήριο,  

 Εγώ κατ' αρχήν ήμουν Δημ. Σύμβουλος στην προηγούμενη δημοτική 

αρχή, στη μειοψηφία και είχα διαφωνήσει από την αρχή γι αυτό το έργο. Είχα 

καταψηφίσει τη μελέτη και όλους τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και το είχα 

δικαιολογήσει με δύο τρόπους. Ο ένας λόγος ήταν, ότι δεν ήταν η χρονική 

στιγμή να γίνει μία ανάπλαση. Ολοι θέλουμε αναπλάσεις, όλοι θέλουμε να 
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αλλάζουμε το τοπίο, αλλά δεν είναι η χρονική στιγμή αυτή να γίνει ανάπλαση 

στη Μαρμαρά και με τον τρόπο αυτό, όπως είχαμε δει τη μακέτα της μελέτης.  

 Ο δεύτερος λόγος ήταν, ότι κατάλαβα, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, 

πριν ξεκινήσει το εργο, ότι δεν είχαν τηρηθεί υψομετρικά και ήταν μία μελέτη 

στον αέρα. Τελικά αποδείχθηκε, όντως, ότι ήταν ένα έργο, το οποίο έγινε πάρα 

πάρα πολύ πρόχειρα και φάνηκε, αφού τελείωσε αυτό. 

 Για όλα αυτά που ακούστηκαν, εγώ έχω να δώσω δύο-τρεις απαντήσεις, 

γιατί είναι εύκολο να ρίχνουμε ευθύνες, αλλά για τους περισσότερους 

αυτοδιοικητικούς, έμπειρους και παλαιούς, οι οποίοι ξέρουν και τα 

χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες, αυτές οι ευθύνες δε θα πρέπει καν να 

ακούγονται από τα στόματα αυτά. 

 Κατ' αρχήν το έργο της Γεννηματά τελείωσε, περατώθηκε περίπου στο 

τέλος του '10 και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έργα που αποπερατώνονται, 

παραλαμβάνονται μετά από 15 μήνες και δεν μπορείς να κάνεις καμία 

επέμβαση σε αυτά, γιατί θα βρεις και τον μπελά σου. Ηταν, λοιπόν, δύσκολο 

για εμάς να κάνουμε οποιαδήποτε σοβαρή επέμβαση.  

 Το να κλείσουμε λακούβες, ήταν το πιο εύκολο και ήταν και κάτι που 

κάναμε από την αρχή. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, 

από πριν από τα Χριστούγεννα, μέχρι και μετά την Πρωτοχρονιά, περίπου 40-

45 ημέρες, είχαμε συνεχώς βροχές 

και δεν μπορούσε να πέσει ούτε το τρία άλφα. Επεφτε και την επόμενη φορά η 

λακούβα γινόταν και πιο βαθιά. 

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Βεβαίως, αναζητήσαμε ευθύνες. Ο τρόπος για να ζητήσεις 

ευθύνες, φίλε Βασίλη, είναι να καταγγείλεις τις κακοτεχνίες στην ΤΥΔΚ, γιατί η 

ΤΥΔΚ έχει...  Αυτό ακριβώς εγγράφως το έχω κάνει. Κάναμε εγγράφως στην 
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ΤΥΔΚ, ότι έχει κακοτεχνίες στο οδόστρωμα και στον ηλεκτροφωτισμό. Ηρθαν 

οι ίδιοι εδώ πέρα, ο ίδιος ο Προϊστάμενος, μαζί με τον επιβλέποντα και τον 

εργολάβο και είπαν ότι θα αποκατασταθούν όλα. Αναγνωρίσανε δηλαδή, ότι 

υπάρχουν προβλήματα και είπαν, ότι θα αναγνωριστούν. Αυτή είναι η 

διαδικασία.  

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Νομίζω το καλοκαίρι ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, δε θυμάμαι. Αλλά 

δεν έχει σημασία.  Τα προβλήματα, Γιώργο, φάνηκαν μετά το καλοκαίρι, τα 

σοβαρά ρποβλήματα.  

.......: Τα προβλήματα φάνηκαν από την αρχή. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι. Οι λακούβες αυτές οι σοβαρές φάνηκαν μετά το καλοκαίρι. 

Το ότι κάθισε κάπου σε κάποιο σημείο το οδόστρωμα, όπως είχε καθίσει και 

κοντά στο σπίτι σου, στην πρώτη διασταύρωση και λίγο παραπάνω, δεν ήταν 

κάτι που μπορούσες να πεις, ότι "Ξέρεις κάτι; έχει σοβαρό πρόβλημα το έργο. 

Ναι, υπαρχει ένα προβληματάκι, θα το δούμε στην πορεία". Αλλά δεν πάμε 

τώρα σε αυτό. 

 Τώρα, από εκεί και πέρα... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα είπαμε, ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε.  

Βασίλη, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό ακριβώς που έπρεπε να 

κάνουμε και ζητήσαμε να αποκατασταθούν οι ζημιές, γιατί είπα εγώ στον 

Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, ότι δε θα παραλάβουμε το έργο και για το έργο... 

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι βεβαίως. 
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 Και για το έργο υπάρχουν εγγυητικές καλής εκτέλεσης. Υπάρχουν 

κάποιες διαδικασίες, Βασίλη, τις οποίες δεν ξέρω αν τις ξέρεις. Υπάρχουν 

εγγυητικές καλής εκτέλεσης του έργου. Γι αυτό και μπαίνουν οι εγγυητικές εκεί 

πέρα. 

 Από εκεί και πέρα, από την πρώτη στιγμή είχα πει, ότι αυτά τα 

αντεστραμένα τραπέζια, που έχουν γίνει στη Μαρμαρά, ήταν άχρηστα. Δεν 

υπήρχε λόγος να γίνουν και αυτά μείωσαν θέσεις πάρκινγκ, αφού θέλανε να 

κάνουν ανάπλαση στη Μαρμαρά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συναδελφοι, δεν ακούγεται ο κ. Ηλιάσκος. Σας παρακαλώ, 

κάντε λίγη ησυχία. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αφού, λοιπόν, θέλανε να κάνουν ανάπλαση στη Μαρμαρά, θα 

μπορούσαν να μην έχουν φτιάξει αυτά τα αντεστραμένα τραπέζια, τα οποία 

απλά και μόνο κόβανε θέσεις πάρκινγκ, όπως επίσης και αυτό το τραγικό, να 

βγαίνει η έξοδος της Μαρμαρά στο αντίθετο ρεύμα της Αγίου Νικολάου και το 

είπαν και οι μηχανικοί του Δήμου. Δε θα πω τα ονόματά τους. Και οι ίδιοι οι 

μηχανικοί του Δήμου, που δεν ήταν επιβλέποντες,  το είπαν και αυτοί. Το είπα 

και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πόσο μάλλον στα αριστερά πάρκινγκ που 

παρκάρεις, κολώνες, ανοίγεις και πάει  να σου κάνει λακούβα δύο πόντους. 

 Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτά όλα ήταν μέσα στη μελέτη και ο 

εργολάβος, η μόνη δικαιολογία του εργολάβου είναι, ότι αυτός είναι 

υποχρεωμένος, μία μελέτη, στην οποία συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό, να την 

εφαρμόσει κατά γράμμα. Ετσι δεν είναι; Ακριβώς αυτό. Η θα πρέπει να του πει 

κάποιος: "Ξέρεις κάτι; Η μελέτη αυτή έχει λάθη και ας αλλάξουμε αυτό". 

Κανείς, δυστυχώς, δεν το είπε και έτσι το έργο έγινε όπως έγινε. 
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 Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ζητήσει από τον εργολάβο να 

αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες και αυτό θα γίνει αυτή τη βδομάδα και θα γίνει 

με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, όχι με τον τρόπο που θέλει αυτός. 

(ερώτηση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το έργο αυτό κόστισε γύρω στις 600.000 και μάλιστα ήταν 

αποπληρωμένο, ήταν το μοναδικό έργο, θέλω να το τονίσω αυτό, από όλο τον 

"καλλικρατικό" Δήμο, ήταν το μοναδικό έργο που ήταν σχεδόν αποπληρωμένο. 

Σχεδόν αποπληρωμένο. Αλλά δε λέει τίποτα αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Σχεδόν αποπληρωμένο.  

 Τώρα, από εκεί και πέρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι 

αυτή τη χρονική στιγμή να αποκαταστήσουμε τις κακοτεχνίες, την 

προσβασιμότητα δηλαδή της οδού, του ασφαλτοτάπητα και να προχωρήσουμε 

στη μελέτη αυτή που θέλουμε να κάνουμε και θα την κάνουμε και πολύ 

γρήγορα. Δεν μπορουμε, όμως, να υλοποιήσουμε αλλαγές, να κάνουμε αλλαγές 

στη Μαρμαρά αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί το έργο που θέλουμε να κάνουμε 

και θα σας το περιγράψω ακριβώς ποιο είναι αυτό, είναι ένα έργο μεγάλο  και 

χρειάζεται ίσως και δύο μήνες για να τελειώσει και δε θέλουμε να βάλουμε 

τους καταστηματάρχες στην ίδια περιπέτεια.  

 Το έργο, λοιπόν, που θα γίνει, αφού αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες, θα 

πρέπει να αλλαχθεί ο ασφαλτοτάπητας, να διορθωθεί η υπόβασή του, έτσι 

ώστε να μην ξαναχαλάσει, γιατί αυτό που έχει συμβεί, αν έχετε προσέξει, έχει 

γίνει σε συγκεκριμένα σημεία. Πιο κάτω δεν έχει γίνει, πράγμα που σημαίνει ότι 

 σε εκείνο το σημείο κάτι δεν έγινε σωστά. Η υπόβαση δεν μπήκε σωστά; 

Υπήρχε παλαιά υπόβαση; Γιατί η Μαρμαρά πριν δεν είχε πρόβλημα κανένα. Δεν 

είχε πρόβλημα η Μαρμαρά κανενα ποτέ. Ποτέ.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, αυτό, λοιπόν, που θέλουμε να κάνουμε είναι 

να κόψουμε τα αντεστραμένα τραπέζια, να μείνουν τα πεζοδρόμια του 2,10 

περίπου, δεξιά και αριστερά, να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, 

να κάνουμε όμβρια σε όλο το μήκος της Μαρμαρά, γιατί δεν τηρήθηκαν τα 

υψομετρικά και όπως μου είπε και ο Προϊστάμενος, πράγμα που εγώ δεν το 

ήξερα, στις περισσότερες φορές, όπου είναι παλαιοί οικισμοί, δεν παίρνονται  

υψομετρικά και παίρνουν μόνο τα κατώφλια - έτσι δε μου είπες, Ζώηυ; - 

παίρνουν ο ύψος των κατωφλιών για να μπορέσουν να προσαρμοστούν εν 

πάση περιπτώσει στην υπάρχουσα κατάσταση, πράγμα που είναι λάθος, γιατί 

υπάρχουν μαγαζιά, τα οποία είναι ίσα βάρκα - ίσα νερά με το πεζοδρόμιο και σε 

μία νεροποντή θα πλημμυρίσει το μαγαζί. Εμείς, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε - 

γιατί σας λέω, ότι δεν είναι εύκολη η μελέτη αυτή; - θα προσπαθήσουμε και να 

κατεβάσουμε την άσφαλτο, έστω και δύο πόντους, τρεις, έστω, θα δούμε τι θα 

κάνουμε, θα κόψουμε τα αντεστραμένά τραπέζια και θα βάλουμε και όμβρια σε 

όλο το μήκος της Μαρμαρά. 

 Τώρα για να καταλήξω, το κομμάτι των ομβρίων, που είχε αναθέσει ο 

Γαβριήλ, που είχε δημοπρατήσει και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει 

γιατί; Γιατί το κομμάτι αυτό παίρνει από το δρόμο της Κοιμήσεως Θεοτόκου 

μέχρι τη Γεννηματά και καταλήγει στο παλαιό ρέμα και ο εργολάβος φοβόταν 

να κόψει το παλαιό ρέμα, γιατί πιο πάνω, εκεί που το έκοψε ο άλλος 

εργολάβος, με το αντιπλημμυρικό, έπεσε και φοβόταν μήπως και πέσει το 

κομμάτι αυτό εκεί πέρα, γιατί δεν έχει οπλισμό. Ισως, λοιπόν, το κομμάτι των 

ομβρίων, που έχουμε δημοπρατήσει και είναι σε εξέλιξη, ίσως να μην το 

κάνουμε και καθόλου και να κάνουμε μέσα στη μελέτη αυτή ένα 
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ολοκληρωμένο δίκτυο ομβρίων για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα όμβρια 

της Μαρμαρά σωστά. Αυτή τη μελέτη πιστεύω... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Βεβαίως. Μετά την αποκατάσταση των κακοτεχνιών τώρα. Εμείς 

αυτή τη μελέτη ούτως ή άλλως, Βασίλη και σήμερα να την είχαμε, αυτή, με τη 

διαδικασία της έγκρισης μελέτης, δημοπρασία, συμβάσεις κλπ, θα έπρεπε να 

την κάναμε μέσα στο καλοκαίρι. Δε γίνεται να την κάνουμε μέσα  στο 

καλοκαίρι. Η μελέτη θα είναι έτοιμη σε 1-1,5 μήνα, Γιώργο, 2 το πολύ. Αυτή, 

λοιπόν, η μελέτη θα υλοποιηθεί μετά το καλοκαίρι. Εμείς αυτή τή στιγμή θα 

αποκαταστήσουμε τις κακοτεχνίες του έργου, έτσι ώστε να έχει την 

προσβασιμότητα η Μαρμαρά και  από εκεί και πέρα τη μελέτη έχουμε και αυτό 

που είπες είναι λάθος, έχουμε τίτλο έργου και στο τεχνικό πρόγραμμα, έχουμε 

κωδικό με 250.000 ευρώ και στον προϋπολογισμό. Τα έβαλα εγώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για έργο. Για έργο. Τη μελέτη θα την κάνει η Υπηρεσία. Τη 

μελέτη θα την κάνει η Υπηρεσία, Γιώργο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αφησε με να ξέρω καλά τι έχω πει. Μίλησα για τη μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δευτερολογήστε, κύριε Γιασημάκη. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα τη μελέτη θα την κάνει η Υπηρεσία.  Δεν έχουμε πρόβλημα. 

Δεν είναι καμιά μελέτη φοβερή και τρομερή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πριν από λίγο μας έλεγες, ότι είναι φοβερή μελέτη και μεα τα 

υψομετρικά έχουμε πρόβλημα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μόνο αυτό θέλουμε να δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, διευκολύνετε για τη διαδικασία. Θα 

δευτερολογήσετε. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τοπογράφο έχουμε, μηχανήματα έχουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. 

Αν είναι δυνατόν! Εχουμε τα πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

 Δεν έχουμε άλλους ομιλητές. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δευτερολογήσετε, κύριε Οικονόμου. Εντάξει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε τόσο καιρό. Δεν έχουμε 

παραλάβει το έργο ακόμα. Υπάρχουν και οι προϋποθέσεις της Γεννηματά και 

των άλλων έργων, που δεν μπορούμε να κάνουμε το μισό τώρα και μισό αύριο 

και μισό μεθαύριο, χωρίς να το έχουμε παραλάβει. Η θεραπεία, δυστυχώς, έχει 

παρενέργειες. Τι να κάνουμε τώρα; Αυτές τις παρενέργειες τις υφιστάμεθα 

κάθε μέρα. Εγώ στο σπίτι μου, όταν το έφτιαχνα, σπίτι έφτιαξα, δεν πήγαινα 

τόσες φορές, όπως περνάω από εκεί, όλη την ημέρα. Να δω, τελειώσανε από 

κάτω; Θα κάνουμε την παρέλαση εκεί; Δε θα την κάνουμε; Κάθε μέρα εκεί 

είμαι. Κάθε μέρα. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή; Δεν μπορούμε. Εχουμε 

εξαντλήσει. Χαίρομαι, όμως, που συμφωνούμε όλοι στην πορεία της μελέτης 

και της αποκατάστασης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακολουθηθεί η διαδικασία. Το λόγο έχει ο κύριος Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τα πολλά λόγια είναι φτώχια και εγώ βλέπω, ότι συζητάμε συνέχεια 

για απλά πράγματα. Ομως, εγώ δε  θα ήθελα να δω να έρθει ο εργολάβος να 

αποκαταστήσει τον τάπητα και μετά να πάμε πίσω, να ξανασκάψουμε για 

όμβρια και μετά να πάμε να φτιάξουμε. Να κλείσουμε πολύ καλά... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη διακόψουμε, κύριε Ηλιάσκο. Θα τα πείτε μετά. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ νομίζω, ότι ο καλύτερος σχεδιασμός και ειδικά για να μην 

κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε και βλέπουμε αλλού, δηλαδή να φτιάξουμε 

τώρα τον τάπητα, να ξανασκάψουμε τη Μαρμαρά και να ρίξουμε πάλι νέο 

τάπητα, το σωστό πιστεύω θα ήταν να σχεδιάσετε όσο μπορείτε πιο γρήγορα. 

Πρώτον, να κλειστούν οι λακούβες πολύ καλά, να κλειστούν για πάντα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ άκουσα ότι θα γίνει μία καλύτερη αποκατάσταση όλου του 

τάπητα του εργολάβου. Οχι; Ακουσα λάθος. Συγγνώμη. Το άκουσα επίσημα 

εγώ.  

 Δεύτερον, να σχεδιαστεί πολύ καλά το αντιπλημμυρικό, αυτό το έργο με 

τα όμβρια που λέτε, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να σχεδιαστεί, να 

δημοπρατηθεί και αυτό, το timing που θα γίνει το έργο... 

(παρέμβαση) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία.  

 Και στο τέλος να φτιαχτεί και ο τάπητας, όπως πρέπει να γίνει, να 

τελειώνουμε. Απλώς, επειδή εγώ άκουσα ότι θα φτιαχτεί ο τάπητας, να μην 

ξαναγίνει δύο φορές ο τάπητας. Αυτό να το αποφύγετε, κύριε Αντιδήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ακουσα πριν από λίγο, ότι για να δοθεί οριστική λύση στο 

έργο, θα πρέπει να τελειώσει η Γεννηματά, να τελειώσει ο αγωγός ομβρίων και 

θα συμφωνήσω, δε θα διαφωνήσω.  

 Ακουσα για κροκοδείλια δάκρυα και περιμένω και μία διευκρίνιση για το 

πού αναφερόταν.  
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 Μας ανέφερε ο κ. Ηλιάσκος, ότι δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και 

ότι τον Αύγουστο του '11 στάλθηκε χαρτί στην ΤΥΔΚ, εντοπίστηκαν τα 

προβλήματα και ήρθαν, αν κατάλαβα καλά, κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, οι 

οποίοι εξήγησαν τι πρέπει να γίνει. Εγώ ξέρω, ότι στάλθηκε χαρτί με 

ημερομηνία 14/11, το οποίο καλούσε τον εργολάβο να αποκαταστήσει τις 

βλάβες και αν αυτό δεν το έκανε, το ίδιο έγγραφο έχει σταλεί στο Δήμο, ο 

Δήμος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εγγυητική επιστολή και να τ' 

αποκαταστήσει αυτός. Για να μη λέμε ότι είναι άμοιρη ευθυνών εντελώς η 

δημοτική αρχή. Το έγγραφο αυτό ήρθε στο Δήμο και έκανε δώδεκα ημέρες να 

πάει από το ένα γραφείο στο άλλο. Εν τω μεταξύ η Μαρμαρά ήταν γεμάτη 

λακούβες. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην ΤΥΔΚ στείλατε εσείς, η ΤΥΔΚ απαντάει και στέλνει χαρτί 

στον εργολάβο, με κοινοποίηση στο Δήμο Ωρωπού. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι δικό μας, γιατί στέλνει κοινοποίηση στο Δήμο και λέει: 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνει από 

το Δήμο Ωρωπού και το ποσο της δαπάνης αποκατάστσαης θα εκπέσει 

από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με ρώτησες πότε στείλαμε χαρτί εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας αφήσουμε να ολοκληρώσει ο κ. Γιασημάκης, κύριε Ηλιάσκο. 

Θα απαντήσετε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με ρώτησες πότε στείλαμε χαρτί, δε με ρώτησες; 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εσείς το στείλατε τον Αύγουστο, αλλά δεν παρακολουθήσατε 

την εξέλιξη του, να δείτε τι υπήρξε απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Γιασημάκη. 

 Θα απαντήσετε, κύριε Γιασημάκη. Σημειώστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ:  Το χαρτί αυτό από τις 30/12, που παραλήφθηκε στο Δήμο, 

για να πάει στην Τεχνική Υπηρεσία, έκανε δώδεκα ημέρες. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ, κύριε Λιάσκο. Θα απαντήσετε. Ας 

προχωρήσει η διαδικασία. Δεν προχωράμε έτσι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα τώρα δημιουργούμε εντυπώσεις. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μα δε δημιουργούμε εντυπώσεις. Το έγγραφο είναι εδώ. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να 

διακόπτουμε. 

ΗΛΙΑΚΟΣ: Ο μηχανικός που ήταν επιβλέποντας έχει πάρει σύνταξη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και τι να κάνω εγώ τώρα; Εδώ σας λύνει τα χέρια η ΤΥΔΚ και 

σας λέει:  

 "Προχωρήστε σε αποκατάσταση εσείς και τα χρήματα πάρτε τα από την 

εγγυητική επιστολή". 

 Το κάνατε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αφού είναι υποχρέωσή του να το κάνει, γιατί να το πάρω από την 

εγγυητική; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Γιασημάκη. 

 Παρακαλώ, κύριε Λιάσκο, δεν προχωράμε έτσι. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σας λέει, ότι αν δεν το κάνει ο εργολάβος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε μετά. Δεν υπαρχει λόγος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σας λέει, ότι αν δεν το κάνει ο εργολάβος, κάντε το εσείς και 

πάρτε τα λεφτά από την εγγυητική επιστολή. Το κάνατε; Οχι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, δεν το κάναμε... 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, θα απαντήσετε, σας είπα. Θα τελειώσει ο κ. 

Γιασημάκης. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Δεν περπατάμε έτσι, ούτε προχωράει 

η διαδικασία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σε αντίθεση, λοιπόν, το χαρτί, σας ξαναλέω, ότι έκανε 12 

ημέρες να κάνει δύο μέτρα, να πάει από το ένα γραφείο στο διπλανό και πάει 

στην Τεχνική Υπηρεσία και μπαίνει αρχείο. Δεν κινείται καμία διαδικασία για 

αποκατάσταση ούτε του οδοστρώματος ούτε τίποτα άλλο που μπορούσε να 

γίνει εκεί και όποιος θέλει και αμφισβητεί, το έεγγραφο είναι εδώ, ο αριθμός 

πρωτοκόλλου στο Δήμο, είναι 9/1/12, 323, ενώ έχει παραληφθεί από το 

Δεκέμβρη. Για να μη λέμε δηλαδή, ότι είμαστε και εντελώς ανεύθυνοι. Δεν 

ήταν έργο δικό σας, δεν είναι ευθύνη δική σας, αλλά η συντήρηση του έργου, 

είστε 15 μήνες δημοτική αρχή, θα μπορούσατε να μην υπάρχουν οι λακούβες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε και άλλα; Εχετε συμπληρώσει το χρόνο σας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα τελευταίο θα πω.  

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Γιασημάκη, αυτό είπε και ο Γαβριήλ. Αυτή είναι η πολιτική 

πλευρά. Η αλήθεια είναι άλλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, δεν έχετε το λόγο αυτή τη στιγμή.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα πρέπει σήμερα, φεύγοντας από εδώ, να έχουμε πάρει μία 

απόφαση, ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε σε αυτό το δρόμο και 

να υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Το γενικά και αόριστα "θα γίνει μελέτη και θα 

δούμε αργότερα το τι θα γινει", δε λέει και πολλά. Οντως, χρειάζεται μία 

μελέτη γι αυτό που λέγαμε πριν, αλλά θα πρέπει να γίνει μία παρέμβαση 

συγκεκριμένη, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον να γίνει μία 

ελεγχόμενη στάθμευση. Ας βοηθήσουμε σε κάτι αυτούς τους ανθρώπους. Δεν 

μπορεί να μένουν έτσι αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 

 Κύριε Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αρα, λοιπόν, η Μαρμαρά είναι μία ενδεικτική περίπτωση, γιατί 

φτάσαμε εδώ σαν χώρα. 700.000 πετάχτηκαν στον αέρα. Σήμερα... 

(παρέμβαση) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πόσα; 1.000.000. 

 Σήμερα, λοιπόν, λίγες βδομάδες, άρα μήνες μετά, έχουμε όλοι τη γελοία, 

είμαστε γελοίοι και τελείως απαράδεκτοι, να συζητάμε για λακούβες ενός έργου 

που παραδόθηκε χθες. Λοιπόν, θα το φέρω στη Βουλή το θέμα, κύριε 

Δήμαρχε, αλλά επειδή άκουσα ότι τέλος πάντων η διαδικασία η τυπική, 

"μού'πες σού'πες", με την Περιφέρεια και με την αρμόδια Υπηρεσία, την 

Τεχνική Υπηρεσία, είναι μία συνέχιση αυτής της γελοίας κατάστασης και επειδή 

έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι εδώ και προφανώς αυτά που λέμε τώρα μάλλον 

ακούγονται τελείως ανώφελα, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι, πρώτον, 

επειδή ήρθε και ο κ. Ηλιάσκος, να μη γίνουν έργα, αφού έχετε υπόψη σας να 

κάνετε τους αγωγούς, μην πάμε σε αυτό το ξήλωνε - ράβε και άλλα λεφτά και 

άλλο και άλλο. Εγώ θα έλεγα να γίνουν αυτά περί λακούβες που λέτε, να 

αποκατασταθεί... 
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(παρέμβαση) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το διευκρινίσατε μετά. Το διευκρινίσατε μετά, γιατί στην αρχή 

καταλάβαμε όλοι, ότι θα κάνετε πάλι μία ασφαλτόστρωση και μετά. 

 Να υπάρξει η μελέτη, όπως είπαμε όλοι, να κατασκευαστεί με τρόπο, 

που να μπορεί να ικανοποιηθούν και να εξυπηρετηθούν η επισκεψιμότητα στα 

μαγαζιά και κύριε Δήμαρχε, ακόμα περιμένω να μας πείτε, αν σκοπεύετε να 

κάνετε κάτι επί της Μαρμαρά για να προσελκυστεί ο κόσμος, να επισκεφθεί ένα 

γεγονός, κάποιες εκδηλώσεις, κάτι στη Μαρμαρά. Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται 

στην παραλία. Να γίνουν εκεί. Να καταλάβει ο κόσμος και να αρχίσει, δώσουμε 

ένα βάρος... 

 Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο Αγιος Βασίλης δεν μπορεί να μπει το καλοκαίρι, αλλά μπορεί 

να γίνουν άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Οικονόμου. Ολοκληρώστε την πρότασή σας.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ, λοιπόν, προτείνω ένα πρόγραμμα. Κύριε Δήμαρχε, 

περιμένω εγώ τουλάχιστον να ακούσω ένα πρόγραμμα, ζωντάνεμα του 

δρόμου, με εκδηλώσεις. 

 Δεύτερον, να γίνει μελέτη για να αποκατασταθούν οι αβαρίες του 

δρόμου και να προχωρήσουμε έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. 

 Ο κ. Τσάκωνας έχει το λόγο.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω και με το Δήμαρχο σε αυτά που 

είπε και με τους προλαλήσαντες και νομίζω, ότι θα πρέπει να δείξουμε αυτή 
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την ανοχή του χρόνου  τουλάχιστον, ως προς το φετινό καλοκαίρι που έρχεται 

και αν μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που έχει στόχο ο κ. Αντιδήμαρχος, είναι 

νομίζω το καλύτερο από όλα. Επομένως, συμφωνούμε στην πρόταση του κ.  

Αντιδημάρχου για την περαιτέρω συνέχιση αυτής της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Τσάκωνα.  

 Η κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω κατ' αρχήν να απαντήσω στο φίλο μου τον κ. Ζαφείρη, ο 

οποίος απευθύνθηκε σε εμένα, λες και - αγαπητέ κύριε Ζαφείρη, εγώ 

διαπιστώσεις έκανα και δε νομίζω ότι έχεις αντίρρηση για τις διαπιστώσεις που 

έκανα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ ξαναλέω, απαντώντας στον κ. Ζαφείρη, εγώ έκανα 

διαπιστώσεις, που σε τελική ανάλυση συμφωνεί μαζί μου, δεν είχαμε 

αντιπαράθεση. Δεν είμαι εγώ δημοτική αρχή, κύριε Ζαφείρη. Δεν τα έκανα εγώ 

αυτά ή δεν έχω ευθύνη για το τι δεν έχει κάνει η δημοτική αρχή.  

 Αυτό που θέλω να πω είναι, ότι το πρόβλημα της Μαρμαρά, γιατί 

σήμερα μιλάμε μόνο για τις λακούβες, τον πρώτο χρόνο δεν είχε λακούβες, 

όμως πάλι οι κάτοικοι είχαν πρόβλημα, πάλι τα μαγαζιά είχαν πρόβλημα. Το 

πρόβλημα, λοιπόν, είναι, ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι λειτουργικός. Εχει 

πρόβλημα. Δεν είναι εύκολα προσπελάσιμος. Δεν  μπορείς να σταματήσεις 

πουθενά. Δεν υπάρχει πάρκινγκ. Αυτά, λοιπόν, τα θέματα εγώ τα ξαναβάζω. 

Δεν τα βάλατε. Ολοι σταθήκατε στο θέμα των λακουβών. Εγώ, λοιπόν, επιμένω 

και θα το βάλω και σε ψηφοφορία, το ζητάω να μπει σε ψηφοφορία, να 

αποφασίσουμε να κάνουμε ένα δημοτικό πάρκινγκ στα όρια της Μαρμαρά. Ενα. 
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 Δεύτερον, να πάρουμε απόφσαη για την απαλλαγή των δημοτικών 

τελών, το ξαναλέω, για τους επαργγελματίες της Μαρμαρά, που πλήττονται 

από την κρίση, για το 2012, για μία χρονιά. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Αμα 

καθίσετε κάτω και το δείτε, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Και μείωση των τελών 

ύδρευσης. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και μείωση των τελών ύδρευσης. 

Εχει σημασία. Εχει σημασία. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πώς δεν έχουν ύδρευση; 

 Για τους κατοίκους μιλάω. 

 Νομίζω, ότι τουλάχιστον αυτά είναι κάποια λίγα πράγματα, που 

μπορούμε να κάνουμε τώρα. 

 Και το τελευταίο. Εν όψει του Πάσχα, σε συνεργασία με τον Εμπορικό 

Σύλλογο, μην τα κάνετε μόνοι σας, γιατί μόνοι σας αμφιβάλλω για το τι θα 

γίνει, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τους κατοίκους, καθίστε 

κάτω και από το Τοπικό Συμβούλιο, τι μπορεί να γίνει, κάποιο χάπενινγκ στη 

Μαρμαρά; να κλείσουμε για λίγο το δρόμο; να κάνουμε κάτι μέσα στη Μεγάλη 

Βδομάδα; Να τονωθεί η αγορά και να γίνει και γνωστό στην περιοχή, έστω με 

κάποιες εκδηλώσεις μέσα στο χώρο της Μαρμαρά.  Δηλαδή  κάπου να φανεί, 

ότι ενδιαφέρεστε γι αυτό το δρόμο και τους κατοίκους και τους επαγγελματίες 

που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου.  

 Θέλει να συμπληρώσει κάτι ο κ. Καρίνος. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εκείνο που θέλω να πω για να το καταλάβουμε όλοι, ότι εδώ 

έχουμε να κάνουμε με μία εργολαβία, που έχει επιβλεφθεί από την ΤΥΔΚ. Το 

έργο, έχει υπογραφεί βεβαίως η περαίωσις. Είμαστε μέσα στο 15μηνο, μέχρι να 

φτάσουμε στην οριστική παραλαβή και καλείται ο εργολάβος να 
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αποκαταστήσει αυτά που πρέπει να αποκαταστήσει, σύμφωνα με τη σύμβαση 

του. 

 Ενα άλλο στοιχείο, που είναι σίγουρο, είναι ότι μπορεί, με τα φορτία που 

παίρνει ο δρόμος, να ξαναχαλάσει πολύ γρήγορα, γιατί αυτός ο δρόμος δεν 

είναι σχεδιασμένος για να παίρνει μέσα φορτία 40 και 50 τόνων από τριαξονικά 

και τετραξονικά. Είναι ένας δρόμος ενός εσωτερικού δικτύου. Αν αυτά ήταν 

λεφτά του ΕΣΠΑ, θα ζητούσε σίγουρα μελέτη οδοστρώματος, που δεν υπάρχει, 

αν την ψάξουμε, μέσα στη συγκεκριμένη μελέτη. Είναι ανεπαρκής ο δρόμος 

από πλευράς αντοχής να σηκώσει αυτά τα φορτία. Είναι ένας φαύλος κύκλος. 

 Τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα: Να αποκαταστήσει ο εργολάβος ό,τι μπορεί 

να αποκαταστήσει... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη διακόπτουμε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν παίζει ρόλο, αν θα περάσει μία φορά σε  ένα δρόμο. Αν δείτε 

μία μελέτη οδοστρώματος, είναι διαφορετικό να περνάνε συνέχεια και είναι 

διαφορετικό να μπει μία φορά την ημέρα ένα βυτίο. Αν θα δείτε, είναι σίγουρο, 

ότι δεν επαρκεί ο δρόμος να σηκώσει τα φορτία. 

 Το θέμα είναι το εξής τώρα. Πρέπει να γίνει η αποκατάσταση, που είναι 

συμβατική υποχρέωση του εργολάβου, να αποκαταστήσει το δρόμο, να μπορεί 

να λειτουργήσει χωρίς αυτές τις λακούβες και από εκεί και πέρα να γίνουν όλα 

τα υπόλοιπα. Να φύγει κατ' αρχάς η εργολαβία αυτή που υπήρχε από τη μέση, 

να κάνει την αποκατάσταση και από εκεί και πέρα είναι θέμα νέου έργου το τι 

θα γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, έχετε το λόγο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δύο μικρές διευκρινίσεις και κάτι που ξέχασα να πω. 
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 Κατ' αρχήν για το χαρτί που είπες, Γιώργο, θα σου πω το εξής. Εμείς 

κάναμε το αίτημα μας για τις κακοτεχνίες του έργου. Πρώτον, για το 

οδόστρωμα και δεύτερον, για τον ηλεκτροφωτισμό. Για τον  ηλεκτροφωτισμό 

η κάθε κολώνα, όταν σβήσανε κάποια στιγμή τα φώτα, στείλαμε τους δικούς 

μας ηλεκτρολόγους να τα επισκευάσουν και κακώς το κάναμε, γιατί θα έπρεπε 

να στείλει ο εργολάβος. Ηταν καμένες όλες οι συνδέσεις, τα λεγόμενα γκοφρέ - 

και εγώ δεν τα ήξερα - κάρβουνα. Τα έχω στο γραφείο μου. Κάρβουνα. Εγινε 

αντικατάσταση και μάλιστα το δίκτυο δεν είχε καν ρελέ. Δεν είχε καν ρελέ.  

 Από εκεί και πέρα εμείς, όσον αφορά τη διαδικασία και αυτή την 

προτροπή του Μπατζίκου για το ότι "πάρτε την εγγυητική  και επισκευάστε 

τα", δεν είχαμε κανένα λόγο να το κάνουμε, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τον 

εργολάβο και είπε: "Θα έρθω να τα επισκευάσω", αλλά λόγω των 

Χριστουγέννων, που ήταν και Χριστούγεννα και πλημμύρες, γιατί έβρεχε όλα 

τα Χριστούγεννα, όπως θυμάστε, περιμέναμε και εμείς να αποκατασταθεί ο 

καιρός για να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Δεν είναι κάτι δηλαδή, που είπαμε 

ότι δε θέλουμε να το κάνουμε. Σιγά να μη θέλαμε να μην το κάνουμε! Δεν 

είχαμε βέβαια προϋπολογισμό, δεν είχαμε τεχνικό πρόγραμμα και ήταν 

ποσότητες και πράγματα τα οποία δεν είναι έτσι, Γιώργο, δεν είναι απλά. Δεν 

πας και ρίχνεις ένα τσουβάλι. Εγώ δύο φορές έχω πάει και έχω ρίξει δύο 

κουβάδες και μάλιστα από τη Μαλακάσα πήγα και τις βρήκα, γιατί δεν έβρισκα 

πουθενά, δύο φορές πήγα μπροστά στου Θανάση, στην κάβα - τον είδα και 

εδώ πέρα προηγουμένως - στον Χατζόπουλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δύο φορές ρίξαμε μπροστά στο παιδί δύο κουβάδες άσφαλτο για 

να την κλείσουμε. 

 Δεν έχει καμία σημασία το ότι έγινε ένα χαρτί τον 11ο ή το 12ο και είπε 

"πάρτε την εγγυητική για να αποκαταστήσετε αυτό που δε θα κάνει ο 
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εργολάβος". Με τον εργολάβο είχαμε έρθει σε συνεννόηση και μας είχε πει, ότι 

"ναι, θα έρθω να τα φτιάξω". Περιμέναμε να περάσει ο καιρός... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, μην επανερχόμαστε πάλι στα ίδια. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: ... να περάσει ο καιρός, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει 

αποκατάσταση με ξερό δάπεδο. 

 Και το δεύτερο, Αννα, που είπες για το θέμα του χώρου πάρκινγκ. 

Εχουμε μία σκέψη, στην πλατεία Δαβάκη, αν μπορέσουμε και αν έχουμε και 

λεφτά,  παράλληλα με μία ανάπλαση στην πλατεία Δαβάκη, να κάνουμε 

περιμετρικά κάθετες θέσεις πάρκινγκ, γιατί είναι μία πάρα πολύ μεγαλη 

πλατεία. Μπορούμε να τη συρρικνώσουμε τρία ή τέσσερα μέτρα και να 

μπορέσουμε να κάνουμε κάθετες θέσεις πάρκινγκ, έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουμε κάποια 100-150 αυτοκίνητα, γιατί είναι και πολύ κοντά στη 

Μαρμαρά. Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα οικονομικά, να μπορέσουμε να 

την κάνουμε μέσα στο 2012. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Ηλιάσκο.  

 Κύριε Μαυρίδη, επειδή είστε ο εισηγητής του θέματος, έχετε να 

προσθέσετε κάτι; 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Ηθελα να προσθέσω ένα και να πω, ότι ακούστηκε από όλους 

τους κυρίους Δημ. Συμβούλους, τελευταίο λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 

Περιμένουμε να ακούσουμε τον κ. Δήμαρχο, ως προς το γενικότερα 

αποκατάσταση και βελτίωση της Μαρμαρά, για ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο 

ειλικρινά θα μεταφέρω από σπίτι σε σπίτι εγώ προσωπικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Μαυρίδη.  

 Κύριε Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω σίγουρα, ότι δεν έχω καλή μεταδοτικότητα. Να συζητάμε 

δύο ώρες και να λέμε τα ίδια όλοι. Επαναλαμβάνω, όλοι είπαμε το ιδιο και 

συμφωνούμε, κύριε Μαυρίδη και εσείς, από ό,τι κατάλαβα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, βέβαια. Εγώ παρέμβαση κάνω. Βεβαίως θα τον ακούσουμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Θα μιλήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκπροσωπείστε από τον κ. Μαυρίδη. Δεν εκπροσωπείστε από τον 

κ. Μαυρίδη; Θα μιλήσει ο κ. Μαυρίδης και ένας ακόμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε πρόβλημα να μιλήσετε.  Αλίμονο. 

 Από τις αρχές της θητείας μας, υπάρχει πολιτική απόφαση παρέμβασης 

στη Μαρμαρά. Είναι ξεκάθαρο. Το ξέρουν και οι καταστηματάρχες. Οχι 

παρέμβαση, όπως τόνισα, πάντα γκρεμίσματος όλου αυτού του έργου. 

Παρέμβαση βελτίωσης του έργου. Τα υπόλοιπα τα είπαν, μην τα ξαναπώ. Σε 

δύο μήνες, δεσμεύθηκε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων, ότι η μελέτη θα 

είναι έτοιμη. Θα γίνει μετά το καλοκαίρι σίγουρα κάποια παρέμβαση. Θα γίνει 

αποκατάσταση αυτή τη στιγμή στα σημεία τα δύσκολα του δρόμου, με βαθιά 

υπόβαση για να μην έχουμε τα ίδια και τα ίδια και θα προχωρήσουμε σε αυτό 

που είπαμε όλοι. Θα συνεργαστούμε με τους καταστηματάρχες, στο σχέδιο 

ακριβώς από μαγαζί σε μαγαζί και από συγκέντρωση σε συγκέντρωση, κύριε 

Μαυρίδη και θα αποφασίσουμε από κοινού τι θα κάνουμε. Είμαστε 

αποφασισμένοι. Είναι τελειωμένο. Θα έπρεπε αυτό όχι να το συζητάμε δύο 

ώρες. Σας είπα και τρία άτομα - πέντε να είχατε έρθει, μία επιτροπή, στο 

Δημαρχείο. Το έχουμε αποφασίσει αυτό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει τεχνικά προβλήματα που δεν μπορεί να υλοποιηθεί και το 

καταλάβατε, μέχρι σήμερα, ότι δεν έχουμε παραλάβει, ότι ότι - και τα υπόλοιπα 

που εξηγήσανε οι συνάδελφοι. Μην τα λέω πάλι από την αρχή. Εχει τεχνικά 

προβλήματα. Δεν μπορεί να υφίσταται το έργο της Γεννηματά στην πορεία και 

να κάνουμε έργο Μαρμαρά. Δε γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.  

 Κύριε Γαβριήλ, έχετε το λόγο. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Κατ' αρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω, που μου επιτρέπετε να 

μιλήσω και να πω δύο πράγματα. 

 Η ιδέα του να φτιαχτεί η Μαρμαρά ξεκίνησε από το γεγονός ότι δεν 

υπήρχε καθόλου μα καθόλου χώρος για τους πεζούς. Δεν μπορούσαν να 

περπατήσουν. Σε ορισμένα σημεία ήταν το πεζοδρόμιο λιγότερο από 30-40 

πόντους και μπορώ να σας τα πω ακριβώς πού ήταν αυτά τα σημεία και η 

σκέψη ήταν, εφ' όσον ήταν ένας εμπορικός δρόμος, να δώσουμε περισσότερο 

χώρο στους πολίτες για να μπορούν να περπατάνε με ασφάλεια, μαζί με τις 

οικογένειές τους για να μπορούν να ψωνίσουν.  

 Βέβαια, από την πρώτη στιγμή τέθηκε από τους καταστηματάρχες και 

σωστά τέθηκε, ότι έμπαινε ένα ζήτημα πάρκινγκ, όταν μειώνεις θέσεις πάρκινγκ 

και ότι έπρεπε να βρούμε ένα χώρο, να μπορούν να παρκάρουν, όχι έναν, 

περισσότερους χώρους γενικότερα. Αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα ζήτημα 

που εκκρεμεί και μου αρέσει αυτή η ιδέα, ότι μπορούν γύρω από τη Μαρμαρά 

να βρεθούν χώροι. 

 Το πρόβλημα της Μαρμαρά, όμως, στην εκτέλεση του έργου και 

πραγματικά υπάρχουν κακοτεχνίες, είναι στο ζήτημα, ότι ο εργολάβος για να 

πάρει το έργο, έδωσε έκπτωση 55%. Δηλαδή το έργο ήταν 800.000 συν ΦΠΑ 

και έδωσε περίπου 400.000 - 450.000 συν ΦΠΑ. Δεν είναι δυνατόν τέτοια 
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έργα, ο κ. Καρίνος ξέρει, δεν είναι δυνατόν με τέτοιες εκπτώσεις να γίνουν 

έργα και σας το λέω και τώρα, που είστε δημοτική αρχή και θα είστε. Καλύτερα 

να το ακυρώναμε, παρά να τους λέγαμε "κάντε το". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΓΑΒΡΙΗΛ: Δεν είχαμε, όμως, το δικαίωμα. Οταν ένας διαγωνισμός γίνεται 

κανονικά, με όλους τους νόμους, δεν μπορείς να τον ακυρώσεις, γιατί έδωσε 

μεγάλη έκπτωση. 

 Αυτός έφτιαξε αυτό το έργο, όμως πιστεύω, ότι πραγματικά ο δρόμος 

δεν είχε το κατάλληλο υπόστρωμα και το βλέπεις εκ των υστέρων, γιατί κάθε 

έργο στην αρχή παρουσιάζεται τέλειο. Μετά, όμως, η ίδια η ζωή αναδεικνύει τα 

προβλήματα του και στην προκειμένη περίπτωση, σε μία δημοτική αρχή, η 

οποία δε συνέχιζε και γινόταν το έργο παραμονές ουσιαστικά των εκλογών, δεν 

υπήρχε και η δυνατότητα ελέγχου, γιατί ήδη η ΤΥΔΚ - και να τα θυμόμαστε 

αυτά - η ΤΥΔΚ είχε καταργηθεί και οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν εξουσιοδοτηθεί 

να ελέγχουν το έργο, το έκαναν με μισή καρδιά και δεν το έκαναν, όπως 

έπρεπε να το κάνουν. Ο εργολάβος, δεν έχει παραληφθεί το έργο και βεβαίως 

δεν έχει αποζημιωθεί, δεν έχει εξοφληθεί. Θα μπορούσε, λοιπόν, ο Δήμος, 

πραγματικά το λέω και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση από τη δημοτική 

αρχή, να λύσει αυτά τα προβλήματα. 

 Τώρα, αν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου, 

όπως παρουσιάζονται από τους καταστηματάρχες, εγώ αναλαμβάνω την 

πολιτική ευθύνη και να πω, ότι εγώ έτσι το σκέφτηκα σαν Δήμαρχος, μαζί με 

το Δημοτικό Συμβούλιο, η μεγάλη πλειοψηφία το σκέφτηκε και το εκανε αυτό 

το έργο. Μπορεί, όμως, αυτή η δημοτική αρχή να αναλάβει την πολιτική 

ευθύνη και να τ' αλλάξει και ή να ξαναδώσει τις θέσεις πάρκινγκ στα μαγαζιά ή 

να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, καθώς τρέχει η ζωή, θα 

εκτιμηθεί, αν ήταν σωστό ή δεν ήταν σωστό.  
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 Εκείνο που είναι σίγουρο, όμως, είναι, ότι την πτώση του τζίρου της 

Μαρμαρά δεν μπορούμε να τη ρίξουμε στα κυκλοφοριακά προβλήματα. Ξέρετε 

πολύ καλά, ότι αναπτύχθηκαν νέες αγορές. Ο σκληρός άξονας Σκάλα - 

Χαλκούτσι πήρε αρκετό κόσμο σε διάφορα καταστήματα. Δε λέω για εμπορικά 

καταστήματα. Τα εμπορικά καταστήματα χτυπήθηκαν,  τα καταστήματα της 

Κορίνθου, από το mall και μπορώ να σας φέρω στοιχεία γι αυτό.  Αλλάζει η 

ζωή. Δεν είναι ότι η Μαρμαρά δεν υφίσταται και αυτή τις επιθέσεις από τις 

οικονομικές συγκυρίες τις γενικότερες. Και γιατί; Εντάξει, η Μαρμαρά ήταν ο 

δρόμος. Η 28ης Οκτωβρίου γιατί ήταν; Ας πούμε, η Μεγάλου Αλεξάνδρου γιατί 

έχει τελειώσει τελείως; Δεν υπάρχει πια τίποτα εκεί, τίποτα. Τουλάχιστον η 

Μαρμαρά αντιστέκεται μάλλον περισσότερο από το πάθος και την αυτή των 

επαγγελματιών της περιοχής.  

 Αυτό ήθελα να πω. Εγώ πάντα αναλαμβάνω τις πολιτικές μου ευθύνες 

και φαντάζομαι,  ζητώ από τη δημοτική αρχή να κάνει αυτό το οποίο νομίζει. 

Σίγουρα, όμως, ήταν ένα έργο, που στόχο είχε και το πάλεψα, όσο μπορούσα, 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καταστημάτων και την ασφάλεια, 

την οποία θα έδινε σρτους πολίτες, να μπορούν με τις οικογένειές τους να 

ψωνίζουν καλύτερα. Αυτό τουλάχιστον επετεύχθη. Μπορεί κανείς να περπατάει 

στη Μαρμαρά. 

 Τώρα, αν τα φώτα, που λέει ο Βαγγέλης, με ρελέ κλπ, εντάξει, αυτό έχει 

δίκιο. 

 Ξέρετε - και τελειώνω - είναι πολύ εύκολο να κρίνεις τα έργα των 

άλλων.  Μακάρι στη θητεία σας να υπάρχουν έργα για να τα κρίνουν οι 

επόμενοι. Μακάρι, γιατί  κριτική έγινε  σε όλα τα έργα μου και για την ύδρευση 

και για τα τρία έργα που έκανα σε συνεργασία με το Νομάρχη για τα όμβρια, 

που πραγματικά στην τελευταία βροχή, που ήταν καταρρακτώδης, το χωριό 

Ωρωπός δεν πλημμύρισε ούτε μία αυλή. Ας λέμε και κανένα καλό. Ας λέμε, ας 
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πούμε, ενώ είπαμε για το έργο της ύδρευσης χιλιάδες πράγματα και χιλιάδες 

τρέλες, αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα κανένα στην περιοχή με το νερό 

του.  

 Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο να μιλήσω 

και θα ήθελα να ξέρετε, ότι ό,τι απόφαση και να πάρετε, θα είναι μία απόφαση, 

η οποία θα γίνει με κάποια σκέψη. Οπως εγώ δεν είχα καμία υστεροβουλία, 

ούτε μαγαζιά είχα στη Μαρμαρά, ούτε σκεφτόμουν, αλλά πάρα πολλοί φίλοι 

μου που έχουν, το δέχθηκαν το έργο και θέλανε να γίνει. Τώρα, κάποιοι άλλοι 

διαφωνούσαν. Καλώς διαφωνούσαν, γιατί έτσι το βλέπανε οι άνθρωποι. Δε θα 

μαλώσω μαζί τους. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γαβριήλ. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωσή σας.  

 Κάποιος από τους συμπολίτες; Ορίστε, η κ. Μαυρίδη. Ελάτε, κυρία 

Μαυρίδη. Πρέπει να καταγραφούν αυτά που θα πείτε.  

ΜΑΥΡΙΔΗ: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ,  που μου δίνετε το 

λόγο.  

 Εκείνο που θέλω να πω, ότι σε γενική συνέλευση που έγινε στον 

Εμπορικό Σύλλογο, με θέμα τη Μαρμαρά, ο κ. Γαβριήλ, μια και είναι εδώ, λέω 

και το όνομα του, μας έλεγε, ότι η ανάπλαση της Μαρμαρά γίνεται με σκοπό 

ανθρωποκεντρικό. Οχι μόνο ανθρωποκεντρικό δεν έγινε, ανθρωποδιωχτικό 

έγινε. Και μας διαβεβαίωνε για αύξηση των τζίρων μας γύρω στο 30%. Από 

πού ξεκινούσε; Οτι θα αυξηθεί ο τζίρος μας 30%, αυτό δεν μπορέσαμε ποτέ να 

το καταλάβουμε. Αν ήταν στην αρμοδιότητα τη δική μου, συμφωνώ με τη 

θέση της Αννας της Στεργίου, ότι αυτή τη στιγμή ο Εμπορικός Σύλλογος 

έπρεπε να κάνει αγωγή στο Δήμο για διαφυγόντα κέρδη.  
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 Και κάτι που θέλω να μας πείτε σίγουρα, άμεσα, το πώς μπορεί να λυθεί 

το πρόβλημα της Μαρμαρά, γιατί όλα αυτά τα έργα που είναι να γίνουν θα 

πάρουν χρόνο. Εκείνο, όμως, που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η αστυνόμευση 

για προσωρινή στάθμευση στα  πάρκινγκ, που ήδη έχουν γίνει. 

 Και καλά, τα κολωνάκια, ενταξει, αυτό το έχουμε πει. Μας έκανε 

κολωνάκια ο κ. Γαβριήλ. Με τα κολωνάκια, μας έκανε κολωνάκια. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαυρίδη. 

 Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, που είναι εδώ και μας είπε 

την άποψη του τη δημοκρατικότατη. Θεωρώ ότι προσπάθησε να κάνει αυτό 

που νόμιζε καλύτερο. Ομως, μέσα στην κρίση που περνάμε όλοι μας, 

κινδυνεύουμε να βγάλουμε  συμπεράσματα, που στην πορεία του χρόνου, να 

μην ξέρουμε τι θα αποδείξουν. Θέλει πολλή προσοχή η λογική μας και τα έργα 

μας, που καλούμε να κάνουμε.  Γι αυτό πάμε βήμα - βήμα πολύ προσεκτικά και 

με σταθερά βήματα για να είμαστε σίγουροι γι αυτό που κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι συμφωνεί το Σώμα στην 

αποκατάσταση, όπως είπαμε, των κακοτεχνιών άμεσα και στη μελέτη την 

οριστική για το μέλλον της Μαρμαρά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το άμεσα δε λέει κάτι. Υπήρξε μία πρόταση, την οποία κάναμε 

και η πρόταση της κ. Στεργίου. Η πρόταση που έκανα πριν για αστυνόμευση 

και την οποία επανέλαβε η κ. Μαυρίδη και να αφαιρεθούν και τα κολωνάκια. 

Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, το να γίνει ελεγχόμενη στάθμευση  και 

αστυνόμευση από τη Δημοτική Αστυνομία και να αφαιρεθούν τα κολωνάκια. 

Δεν είναι καμία παρέμβαση αυτή. 

 Τώρα όσον αφορά - ήθελα να πω και κάτι στον κ. Γαβριήλ... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, ας μην επανέλθουμε τώρα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλός ο στόχος του κ. Γαβριήλ και το δέχομαι, η βελτίωση της 

εμπορικότητας και η ασφάλοεια των πεζών, αλλά δεν τον πετύχαμε, κύριε 

Γαβριήλ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριοι.  

 Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο,τι είχαμε να πούμε, το έχουμε πει. Δεν μπορούμε να κάνουμε 

μελέτη τώρα αστυνόμευσης και πώς θα αστυνομεύει και πώς θα αφαιρέσουμε 

τα κολωνάκια και ποια κολωνάκια σήμερα εδώ. Θα κάνουμε τη μελέτη και θα 

το δούμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Χρονοδιάγραμμα θέλουμε, το πότε θα γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπε ο κ. Αντιδήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά το καλοκαίρι... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το καλοκαίρι τι θα γίνει; Δε θα υπάρχουν θέσεις να 

παρκάρουν; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λαμπαδαρίδη, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε την αίθουσα και 

το Συμβούλιο, κύριε Λαμπαδαρίδη. 

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την 

αποκατάσταση; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λαμπαδαρίδη, μπορείτε να βγείτε έξω, να φωνάζετε όσο 

θέλετε.  

 Παρακαλώ, κύριοι. 
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 Εγκρίνεται, λοιπόν, η πρόταση του Αντιδημάρχου, του κυρίου Ηλιάσκου. 

.......: Για την αστυνόμευση δε θα γίνει τίποτα; Θα μείνει έτσι;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Εγώ έκανα πρόταση. 

.......: Ο κόσμος είναι εδω και περιμένει μία απόφαση να πάρουμε. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εκανα πρόταση για τα δημοτικά τέλη. Εγώ επιμένω στην πρότση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εγκρίνεται η πρότασή σας, κυρία Στεργίου.  

.......: Ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει να πάρουμε μία απόφση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το βάλατε σε ψηφοφορία; 

.......: Αν είναι να το ξαναρίξουμε στις καλένδες και να περιμένουμε κανά 

εξάμηνο... 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, να πω μία κουβέντα. 

 Για το θέμα της αστυνόμευσης της στάθμευσης υπάρχει ένα σοβαρό 

θέμα, που είναι το εξής. Εχουν αφεθεί  ράμπες σε σπίτια, τα οποία δε 

δικαιούνται πάρκινγκ. Από την άδεια οικοδομής δηλαδή που έχουν, τα σπίτια 

στη Μαρμαρά, που από την άδεια οικοδομής τους δικαιούνται πάρκινγκ, νομίζω 

είναι δύο ή τρία και είναι καινούρια. Εχουν, λοιπόν, αφεθεί ράμπες σε σπίτια, τα 

οποία αφέθηκαν για να μπαίνουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ κανονικά δε θα 

έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό, λοιπόν, το θέμα της αστυνόμευσης είναι πολύ 

περίεργο  αυτή τη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μία 

μελέτη γι αυτό το θέμα και να αφήσουμε και χώρους για θέσεις πάρκινγκ με 

ΑΜΕΑ και αυτό γίνεται με κάποια μελέτη, Γιώργο. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βαγγέλη, συμφωνώ απόλυτα. Να γίνει πριν το καλοκαίρι, 

ζητάω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ωραία. Αυτό θα το δούμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το καλοκαίρι να υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Πώς θα 

γίνει; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα έρθουμε, όμως, σε κόντρα με πολλούς ιδιώτες, Γιώργο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να έρθουμε, Βαγγέλη, τι να κάνουμε; Να έρθουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε συνάδελφε, ξεκαθαρίστηκε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εδώ θα το πάρουμε απόφαση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, έχω βάλει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τι θα πει "κυρία Στεργίου"; Θέλω να τη βάλετε σε ψηφοφορία την 

πρότασή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα υποβάλετε τι θα μπει σε ψηφοφορία. Τέθηκε από το 

Σώμα... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα τι λέτε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίθηκε η πρόταση αυτή.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνεις λάθος. Θα μπουν δύο προτάσεις. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κάνετε λάθος, κύριε Πρόεδρε. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν εγκρίθηκε τίποτα από το Σώμα. Θα μπουν οι δύο 

προτάσεις και θα πάρουμε απόφαση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βεβαίως.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. Δεν εγκρίθηκε τίποτα. Να καταγραφούν οι προτάσεις και 

να ψηφίσουν οι Δημ. Σύμβουλοι ονομαστικά, να πάρουμε απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε ονομαστική ψηφοφορία, λοιπόν, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βεβαίως, θέλουμε ονομαστική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για τα δημοτικά τέλη, σας είπα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να διατυπώσετε τις προτάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μία πρόταση είναι, που τέθηκε από τη συμπολίτευση και τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο, είναι  αποκατάσταση των ζημιών και μελέτη για το 

μέλλον της Μαρμαρά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για πότε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι η πρόταση, κύριε Γιασημάκη. Ελέχθη κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχετε υποχρέωση, κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχετε υποχρέωση να διατυπώσετε την πρόταση εσείς. Εχετε 

υποχρέωση από τον Κώδικα σαν Πρόεδρος να διατυπώσετε ακριβώς την 

πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και διατυπώνω την πρόταση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Περιμένω να την ακούσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση αφορά την αποκατάσταση των  ζημιών, που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μαρμαρά και μελέτη για το  οριστικό μέλλον της 

οδού. Χρονοδιάγραμμα έχει καταγραφεί. Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, ότι η μελέτη 
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θα είναι έτοιμη περίπου σε δύο μήνες, ίσως και περισσότερο. Δεν το ξέρουμε 

αυτό. Εχει καταγραφεί. 

 Η δεύτερη πρόταση είναι αυτή νομίζω η ίδια συν  την πρόταση της κ. 

Στεργίου να μην... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρόταση η δεύτερη αφορά ακριβώς αυτά που είπε η κ. 

Στεργίου για μειώσεις τελών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή ακριβώς ποια είναι η πρόταση; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μειώσεις... 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

-Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα χρόνο για τα καταστήματα της 

Μαρμαρά. 

-Μείωση στο μισό των τελών ύδρευσης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καθώς επίσης: 

-Αστυνόμευση, σηματοδότηση και Δημοτική Αστυνομία να ελέγχει το 

πάρκινγκ. 

-Αφαίρεση τα κολωνάκια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή δεν είναι η πρόταση της κ. Στεργίου. Αυτή είναι δική σας.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι πρόταση της αντιπολίτευσης αυτή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι ενιαία η πρόταση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι ενιαία. 

 Πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία και ο καθένας ας ψηφίσει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η δεύτερη πρόταση, λοιπόν, είναι αυτή που ανεφέρθη συν, 

λοιπόν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τοποθετηθώ. 

 Το να λέμε γίνεται ένα έργο, επιβαρύνθηκαν οι καταστηματάρχες και 

τους απαλλάσσουμε από τα τέλη, ενώ στο άλλο έργο, στον Ωρωπό, που 

έκλεισε το περίπτερο δύο μήνες, δεν του απαλλάσσω τα τέλη, ενώ στις 

Αφίδνες που έκλεισε η πλατεία δεν απαλλάσσω... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να απαλλάξεις και εκεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη. Δε θα γίνει ένα έργο. Είναι 20 έργα, έχουμε σε 

εξέλιξη ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να βγάλουμε κανόνα, όπου εμποδίζουμε με το έργο 

τα μαγαζιά, να τα κλείνουμε και να απαλλάσσουμε τέλη. Μην μπαίνουμε σε 

λαϊκισμούς τώρα. Δε δέχομαι τον τρόπο που τίθεται. Δέχομαι τον τρόπο να 

απαλλάξουμε ομάδες από τέλη συνολικά στο Δήμο και ολοκληρωμένα. Οχι 

λαϊκίστικες μικροπολιτικές.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, δε γίνεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

 Κυρία Στεργίου, παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. Οχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία πλέον. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφαρμόζετε κανονισμό, κυρία Στεργίου, ναι ή όχι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μισό λεπτό, να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε θα πείτε, κυρία Στεργίου. Είπατε την πρότασή σας. Σας 

παρακαλώ.  
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 Κύριοι συνάδελφοι, οι δύο προτάσεις αναφέρθηκαν. Η δεύτερη πρόταση 

αφορά απαλλαγή τελών, Δημοτική Αστυνομία. Αστυνόμευση, όπως είπε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αστυνόμευση, είπαμε, θα το δούμε και θα το φέρουμε πριν το 

καλοκαίρι, δεσμευόμαστε. Την αστυνόμευση, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα οι συνάδελφοι θα απαντούν: 

 "Πρώτη πρόταση". 

 "Δεύτερη πρόταση". 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάλυψε ο Δήμαρχος τα δημοτικά τέλη. Σας παρακαλώ.  

 Πάμε, κυρία Βαρνάβα. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι αφορά η ερώτηση; Διαδικαστικό; Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να σας παρακαλέσω, πριν ψηφίσουμε, να μας εξηγήσετε τι σημαίνει 

αυτό που λέτε με τη Δημοτική Αστυνομία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα Δημοτική. Το αποσύρω. Την αστυνόμευση που 

εννοούσε ο κ. Γιασημάκης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν λέτε αστυνόμευση, θα φωνάζουμε την Τροχαία να γράφει την 

κόσμο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εχει καταγραφεί στη διάρκεια της συζήτησης.  

 Παρακαλώ, κυρία Βαρνάβα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μη με απαξιώνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Δε σας απαξιώνω.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνω μία ερώτηση. Αν δεν ξέρετε να την 

απαντήσετε, ένας Αντιδήμαρχος μου μιλάει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεγχόμενη στάθμευση, είπε ο κ. Γιασημάκης, από τη Δημοτική 

Αστυνομία. Αυτό ακριβώς είπε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τι σημαίνει; Να γράφει η Δημοτική Αστυνομία; Κλήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ας μας το εξηγήσει ο κύριος Γιασημάκης. 

 Ορίστε, κύριε Γιασημάκη, να το εξηγήσουμε και αυτό, να φτάσουμε στο 

τέλος στην ψηφοφορία. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρότασή μου αφορά σηματοδότηση για ελεγχόμενη 

στάθμευση στην οδό Μαρμαρά και έλεγχο από τη Δημοτική Αστυνομία. Η 

Δημοτική Αστυνομία από το νόμο μπορεί να δώσει και κλήση. Δεν είναι ο 

σκοπός μας να δίνονται κλήσεις. Είναι σκοπός, όμως, για να ισχύσουν τα μέτρα 

αυτά, να υπάρχει αστυνόμευση. 

........: Γιατί να μη βάλουμε δωρεάν χρονοπαρκόμετρα; Αφού Δημοτική 

Αστυνομία, κύριε Γιασημάκη, έχουμε όλα - όλα τρία άτομα, πού θα πρωτοείναι; 

Μόνο στα Νέα Παλάτια θα είναι; Στον Κάλαμο δε θα είναι; Στον Αυλώνα δε θα 

είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, το να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, είναι το 

καλύτερο από όλα. 

 Κύριε Πέππα, βοηθείστε τουλάχιστον εσείς. Κύριε Πέππα, αφήστε να 

πάμε στην ψηφοφορία, επιτέλους. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

 Πρόταση 1, λοιπόν και πρόταση 2. 1 είναι η πρώτη πρόταση, που ετέθη 

από τον κ. Ηλιάσκο και η 2 από τον κ. Γιασημάκη και την κ. Στεργίου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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........: Είπε κανείς, ότι διαφωνούμε, Γιώργο; Είπαμε, χρειάζεται συγκοινωνιακή 

μελέτη.  

........: Ψηφίστε το. Εγώ δεν είπα ότι διαφωνείτε. Ψηφίστε το. 

........: Πρόεδρε, χρειάζεται συγκοινωνιακή μελέτη για να γίνει αυτό. 

 Συμφωνούμε σε όλα και προχωράμε. Πάμε. Τελείωσε. 

 Για τα τέλη όχι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ο κ. Ηλιάσκος.  

........: Τα τέλη να μπουν σε ψηφοφορία. Αυτό να κάνουμε μόνο. Για τα τέλη 

να βάλουμε ψηφοφορία.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε. Επειδή εγώ κάνω την πρόταση, θέλω να πω, επιμένω 

τόση ώρα να μου δώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε μας να πάμε, κυρία Στεργίου, επιτέλους σε ψηφοφορία. 

Κάνατε την πρότασή σας. Είναι σαφές.  

ΠΕΠΠΑΣ: Να λαϊκίζουμε τώρα όλοι. Εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ποιος λαϊκίζει, κύριε Πέππα; 

ΠΕΠΠΑΣ: Εσείς. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σας παρακαλώ, μην ανακατεύεστε.  

(διάλογος εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... Κανέναν κανονισμό δεν τηρείτε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Οταν κάνατε τη διαπλάτυνση της 

λεωφ. Χαλκουτσίου και της παραλιακήας των Αγ. Αποστόλων στη Νομαρχία, 

ζητήσατε να γίνουν τέτοια πράγματα; Ζητήσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, θα αφήσουμε να πάμε σε ψηφοφορία τώρα; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μπορώ να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κυρία Στεργίου, σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει τώρα. Είπα ότι όλοι διαπιστώσατε, ότι τέσσερα χρόνια... 

(εκτός μικροφώνου)  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, σας παρακαλώ. Μην παρακολουθείτε συνέχεια. 

Δε χρειάζεται. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: ...  Το πρόβλημα δεν είναι το έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Στεργίου μέχρι το βράδυ μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα για 

να μην προχωράει η διαδικασία. Βεβαίως.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ηλιάσκος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οχι. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι. 

ΓΙΑΝΝΑΣ: Οχι. 

ΜΑΚΡΗΣ: Οχι. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Οχι. 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Οχι. 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Οχι. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι. 

ΒΛΑΧΟΣ: Οχι. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Βασιλάκος; 

 Πάντος; 

 Μίχα. 

ΜΙΧΑ: Οχι.  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Οχι. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Οχι. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Οχι. 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ: Οχι. 

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ: Οχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Παρών. 

ΔΕΔΕΣ: Παρών. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Παρών. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρούσα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Παρών. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Οχι. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και ο κ. Ζαφείρης, ο Πρόεδρος του Τοπικού των Νέων Παλατίων. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οχι, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα. Το να πετάξουμε την μπάλα 

στην εξέδρα, είναι εύκολο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι ο κ. Ζαφείρης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία... 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κροκόδειλος γαλανομάτης δεν υπάρχει, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαφείρη, για τη διευκρίνιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τις προτάσεις για την 

οδό Μαρμαρά και απορρίπτει την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. 

 ----------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι. 

 Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα; 

 Ευχαρίστως, να γίνει ένα διάλειμμα πέντε λεπτών. 

 

 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση μας και 

παρακαλώ την κ. Βαρνάβα να αναγνώσει τον κατάλογο των παρόντων, γιατί 

έχουν αποχωρήσει κάποιοι συνάδελφοι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ηλιάσκος - παρών. 
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 Φοργιάρης - παρών. 

 Παπαγιάννης... 

 Καθίστε για να μπορώ να ελέγχω.  

 Γιαννάς - παρών. 

 Μακρής - παρών. 

 Κοντογιάννη - παρούσα. 

 Τσεκρεζής - παρών. 

 Δάβρης - απών. 

 Λεμπούσης - παρών. 

 Λέκκας - απών. 

 Πέππας - παρών. 

 Νικολάου - παρών. 

 Ανυφαντής - παρών. 

 Βλάχος - παρών. 

 Γιαμαρέλος - απών. 

 Βασιλάκος Παναγιώτης  παρών 

 Πάντος - απών. Απεχώρησε.  

 Μίχα - παρούσα.  

 Λάμπρου - παρών. 

 Μπόρσης - παρών. 

 Σωτήρχος - παρών. 

 Τσάδαρης - παρών. 

 Μπατζάκας - παρών. 

 Οικονόμου - απών. 

 Λίτσας - παρών. 

 Ρούσσης - απών. 

 Βελτανιώτης - παρών. 

 Δέδες - παρών. 
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 Καραγιάννης - παρών. 

 Ζαχαρίας - παρών. 

 Γιασημάκης - παρών. 

 Αρμυριώτης - παρών. 

 Καλύβας - απών. 

 Οικονόμου - παρών. 

 Βαρνάβα - παρούσα. 

 Λέκκας - παρών. 

 Τσάκωνας - παρών. 

 Κιούσης- παρών. 

 Μαργέτα - Απεχώρησε.  

 Χασιώτης - απών. 

 Στεργίου - παρούσα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καταγραφεί στα πρακτικά, ότι στο προηγούμενο θέμα είχε 

αποχωρήσει ο κ. Βασιλάκος και επανήλθε. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Εγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι, 

είναι η έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά 

κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012. 
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 Κυρία Βερνάρδου. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Στο Συμβούλιο στις 22/12/2011 είχατε πάρει απόφαση για τον 

καθορισμό των θέσεων ανά κατηγορία επαγγελμάτων αδειών που θα 

χορηγούσαμε. Στην εισήγησή μου σας κάνω μία αναφορά για τις θέσεις που 

είχατε αποφασίσει να δοθούν και στην τελευταία σελίδα αναφέρονται όλες οι 

αιτήσεις, ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ποιοι όχι.  

 Για την πώληση εποχιακών ειδών, όταν λέμε εποχιακά, σας γράφω ψητά 

κάστανα, καλαμπόκια, ποπ κορν, μαλλί της γριάς και είδη κουλουροποιίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βερνάρδου, για λόγους  συντομίας, υπάρχει κάποια 

τροποποίηση στην εισήγηση; 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Οχι. Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα η εισήγηση, λοιπόν, όσον αφορά τις άδειες και αυτές 

που απορρίφθηκαν, δεν έχει καμία τροποποίηση. 

 Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις επί του θέματος; Οχι. 

 Ερωτήσεις, λοιπόν, ο κ. Τσάκωνας και η κ. Στεργίου. 

 Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Τρεις διευκρινίσεις. 

 Λέει εδώ στο εισηγητικό, είναι από τις 23/2, το αργότερο να περάσει 

29/2. Ηδη κοντεύουμε 29 Μαρτίου. Αν έχει παρθεί κάποια παράταση, δεν το 

ξέρω αυτό. 

 Δεύτερον, υπάρχει το δ' θέμα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα - ένα να απαντήσω. 

 Είμαστε ο πρώτος Δήμοσ την Ελλάδα που το παίρνει. Ο πρώτος Δήμος 

στην Ελλάδα. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν αντιλέγω σε αυτό, Δήμαρχε. Απλώς θέλω να ξέρω, ότι 

είμαστε μέσα στους συνεπείς. Αν ψηφίσουμε εκπρόθεσμοι και μόνοι μας να 

είμαστε, μέσα θα πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεύτερον, στο δ' λέτε για 24 θέσεις άδειας κατάληψης χώρου για 

παραγωγούς και δεν έχετε καθόλου τοποθετήσεις στην εισήγηση γι αυτό το δ'. 

 Να πω άλλα δύο, ήθελα, να τα απαντήσει όλα μαζί. 

 Τρίτον, πώς ξέραμε ότι έληγε 29/2 και είχαν γίνει και οι αιτήσεις εκ των 

προτέρων και έχουμε και τις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι 31/1, είχα πει εδώ στην αίθουσα δυναντά, βροντόφωνα, 

ότι είναι οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις έπρεπε να γίνουν μέχρι 31/1. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα. 

 Ενα τελευταίο, μάλλον αυτό επισήμανση είναι. Εκεί που λέει κινητές 

καντίνες, διορθώστε το με στάσιμες ή μόνιμες. Δεν μπορεί μία κινητή καντίνα, 

όπως λέτε στο τέλος βέβαια, ορθά το λέτε στο τέλος, αλλά στο β', ας πούμε, 

λέτε επτά άδειες για τοποθέτηση κινητών καντινών. Μονίμων καντινών ή 

στάσιμων καντινών. Παρακάτω, ας πούμε, το έχετε ξανά, στο β', στο τέλος, 

στις τοποθετήσεις λέτε πάλι για κινητές. Στασίμων ή μονίμων. Ενώ  απαντάτε 

σωστά. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Ετσι χαρακτηρίζονται. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι, δεν χαρακτηρίζονται έτσι. Οι κινητές καντίνες 

χαρακτηρίζονται ως μόνιμες ή στάσιμες ή κινητές, όπως λέτε παρακάτω, που 

όποιος έχει άδεια κινητής, δεν μπορεί να πάρει άδεια στάσιμης. Το λέτε 

παρακάτω, αλλά στην επικεφαλίδα πρέπει να λέει στασίμων, αυτών που 

δίνουμε την άδεια. 
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ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: "Εγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου". Αυτό λέει ο τίτλος. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: "Στάσιμων" λέει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: "Κινητών καντινών" εννοεί ότι δεν έχουν βάση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Ναι, δεν έχουν βάση. Δεν έχουν μπετόν. Μπορεί να τις πάρει 

και να φύγει κάποια στιγμή. Αυτό εννοεί, γι αυτό τις λέει κινητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι, αν αυτοί που αναφέρει, τα 

ονόματα που αναφέρονται, που εγκρίνονται και αυτά που δεν εγκρίνονται, είναι 

το σύνολο αυτών που έκαναν αιτήσεις, ένα αυτό. 

 Δεύτερον, αυτοί που εγκρίνονται, έχει οριστεί ποιες θέσεις θα πάρουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Βερνάρδου. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Να απαντήσω πρώτα σε εσάς, κύριε Τσάκωνα. Στην περίπτωση 

δ' μιλάμε για παραγωγούς. Παραγωγός έχει κάνει ένας μονάχα αίτηση, ο οποίος 

όμως, αν δείτε στην εισήγηση μου, δεν έχει άδεια παραγωγού. Αυτό, όμως... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν υπάρχουν αιτήσεις. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Οι θέσεις υπάρχουν, αλλά δεν είχαμε συμμετοχή. Δε μας 

προσδιορίζει, όμως, ο νόμος πότε θα δώσουμε την άδεια για τους παραγωγούς.  

 Στην κ. Στεργίου.  

(παρέμβαση) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο ο κ. Τσάκωνας και η κ. Στεργίου. Οποτε το θυμάται ο 

καθένας δηλαδή  θα αρχίζει να ζητάει "να ρωτήσω" και "να ρωτήσω"; 

........: Πρόεδρε, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά κατάλαβα, ότι είπες 

ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα ερωτήσεις. 

........: Εντάξει. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Δεν πειράζει. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Κυρία Στεργίου, ο αριθμός αιτήσεων ήταν πολύ μικρότερος από 

τις θέσεις που είχατε εγκρίνει. Δηλαδή δεν έχει νόημα να μπει καν στη 

διαδικασία της κλήρωσης, γιατί οι θέσεις είναι πολύ περισσότερες από τους 

συμμετέχοντες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Να σας πω κάτι; Για παράδειγμα, στην πώληση εποχιακών 

ειδών, είχατε πάρει απόφαση για μία θέση στο Χαλκούτσι, αν θυμάμαι καλά απ' 

έξω, είχατε πάρει για τρεις θέσεις... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Ναι. 

 Στο Χαλκούτσι ένας έχει ζητήσει. 

 Στη Σκάλα Ωρωπού, εκεί στα φέρυ μποτ, όπως το είχαμε τοποθετήσει, 

τρεις θέσεις, τρία άτομα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, όπου προέκυψε θέμα διαγωνισμού, θα το πει 

και θα γίνει και σήμερα κλήρωση. Οπου υπήρχε ζήτημα και τοποθεσίας, θα 

γίνει κλήρωση σήμερα εδώ, αν ζητάνε την ίδια. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Στο μόνο θέμα, που θα μπορούσε να γίνει κλήρωση, είναι στην 

περίπτωση β', σε οριοθετημένους χώρους του Δήμου, στο Φάρο. Εχουμε τρεις 
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θέσεις, τρεις αιτήσεις. Η μία θέση από την άλλη απέχει 100 μέτρα. Θέλετε να 

το βάλετε σε κλήρωση;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: ... θέσεις των παραγωγών έναντι του Αγ. Γεωργίου, ο χώρος 

ανήκει στην Εκκλησία. Ενα. 

 Δεύτερον, δεν υπάρχει χώρος για δέκα θέσεις. Τρεις είναι τώρα και έχει 

κλείσει. Πού θα τις βάλετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, κύριε Αρμυριώτη. Επειδή είναι στον Κάλαμο ο χώρος 

και το γνωρίζω και υπάρχει και δικαστική απόφαση για το χώρο αυτό και θα τη 

βρω να σας τη φέρω, για το χώρο... 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα σας φέρω και εγώ ποιανού είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιδιόκτητος είναι και ανήκει στον πρώην Δήμο Καλάμου. 

 Οσον αφορά τις τρεις θέσεις, μπορούσε να ήταν και μία θέση, αρκεί ο 

κάθε παραγωγός να είχε 20 μέτρα πάγκο. Ο χώρος είναι αρκετός για δέκα 

θέσεις. Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και αίτημα. Αλλά σας λέω, ο 

κάθε παραγωγός εκεί πέρα έχει πάγκο τουλάχιστον 15 μέτρα.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι, είναι: 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 

κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Βερνάρδου. 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Και εδώ έχουμε την ίδια περίπτωση, δηλαδή έχουμε πολύ 

περισσότερες άδειες από ό,τι αιτήσεις. Θα δείτε, έχουμε: 

-δύο για ψάρια 

-μία για λαχανικά  

-και δύο κινητές καντίνες 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μπορώ να κάνω μία ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή δεν έχουμε εισήγηση, μπορείτε να μας πείτε τα ονόματα 

αυτών που έχουν εγκριθεί μόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα αναγνώσετε, κυρία Βερνάρδου. Δεν είναι πολλά άλλωστε.  

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Εντάξει. Στο στάσιμο πρώτα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι στο στάσιμο. Να μην επανέλθουμε στο 1ο θέμα.  

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ: Στο 2ο. 

- Για την πώληση πρωτογενών προϊόντων τύπου α': 

Χερουβείμ Γεώργιος του Μιχαήλ - οπωρολαχανικά. 

Νακάς Ντιμο του Κίκο - αλιεύματα. 
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Ελευθερίου Αριστείδης - αλιεύματα. 

-Για την πώληση λοιπών προϊόντων: 

Ρούντα Νικολέτα - κινητή καντίνα δηλαδή. 

Μανουκιάν Βαχάν του Αρα - κινητή καντίνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 Το 4ο κατά σειρά θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι, 

είναι: 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Απόδοση οικοπεδικών εκτάσεων από την τράπεζα γης του Δήμου σε 

δικαιούχους από την πράξη εφαρμογής στην περιοχή Αγίου 

Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Σύμφωνα με το 422/2-2-12 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας, 

ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

αποκατασταθούν από την τράπεζα γης οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν 

ρυμοτομηθεί υπέρμετρα και έχουμε εντοπίσει έξι οικόπεδα της τράπεζας γης, 

εκ των οποίων το τέταρτο είναι δεσμευμένο από πρόσφατη πράξη τελικά, την 

οποία τη βρήκαμε και θα προχωρήσει πλέον η Πολεοδομία σε διορθωτική 

πράξη, προκειμένου να κάνει αποκατάσταση των ιδιοκτητών.  
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 Εκείνο που θέλω να επισημάνω, πέρα από την εισήγηση, είναι επειδή 

είναι πολύ περιορισμένη η έκταση που έχει ο Δήμος σε τράπεζα γης, να μην 

υπάρξει υπέρβαση σε μέτρα από αυτά που τους χρωστάμε, δηλαδή να μη 

χρωστάμε 251 και τους δώσουν οικόπεδο 300. Ας τους δώσουν κάποιο 

μικρότερο και το υπόλοιπο ας το αποζημιωθούν, δηλαδή να μη γίνει υπέρβαση 

σε έκταση από αυτό που τους χρωστάνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πιστεύω ότι το έχετε 

ελέγξει η Υπηρεσία.  

 Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχουν και άλλοι, που είναι να πάρουν 

οικόπεδα. Δηλαδή αυτοί είναι κάποιοι ιδιοκτήτες, που τους χρωστάει το σχέδιο, 

από ό,τι έχω καταλάβει. Είχαν έναντι, νομίζω, από το σχέδιο οικόπεδα  και τους 

χρωστάει. Αν υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει πια 

τράπεζα  γης. Αυτή την ερώτηση μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλεις να κάνεις και εσύ κάποια ερώτηση; Να απαντήσει 

συνολικά.   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν στην πράξη εφαρμογής, επειδή έχω δει 

και τον πίνακα πώς είναι στην πράξη εφαρμογής, κάθε αγροτεμάχιο 

αντιστοιχούσε σε κάποιες ιδιοκτησίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί με βάση 

την εφαρμογή του σχεδίου. Πώς έγινε αυτή η περίπτωση, δηλαδή αυτά τα 

συγκεκριμένα να μην έχουν αντιστοιχηθεί με αντίστοιχες ιδιοκτησίες από την 

ίδια την πράξη εφαρμογής;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εδώ είναι μία ιδιαιτερότητα του σχεδίου του Αγίου Κωνσταντίνου, 

που και εγώ προσωπικά δεν την ήξερα, μάλλον δεν την ξέραμε, από ό,τι 

κατάλαβα, δεν την ήξερε κανένας. Το σχέδιο του Αγίου Κωνσταντίνου, από την 

Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι λίγο πριν το Γαλαξία, πέρναγε πάνω από τη λεωφ. 
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Χαλκουτσίου και έπαιρνε μία λωρίδα γύρω στα 3-4 μέτρα. Αυτό θεωρούνταν 

εντός σχεδίου και μάλιστα είναι μέσα στην πράξη εφαρμογής τα ονόματα των 

δικαιούχων. Είναι: 

-Κοροδήμας Γιώργος 

-Κοροδήμα Ειρήνη 

-Πέππα Ευγενία 

 Οταν, λοιπόν, έγινε η διαπλάτυνση της λεωφ. Χαλκουτσίου, η Νομαρχία 

δεν είχε λάβει υπόψη της, ότι σε εκείνο το σημείο είναι εντός σχεδίου και 

μάλιστα εκεί καθυστέρησε κιόλας πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να είχε γίνει 

ειδοποίηση των ιδιοκτητών, πράγμα που δεν είχε γίνει κλπ. Απαλλοτριώνοντας, 

λοιπόν, αυτό το κομμάτι, επειδή είναι εντός σχεδίου, οι ιδιοκτήτες έχουν το 

δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για το κομμάτι που τους απαλλοτριώνεται, 

επειδή είναι εντός σχεδίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πήρανε χρήμα. Γι αυτό, 

λοιπόν και πήγαν στην Πολεοδομία. Αυτό βέβαια τώρα είχε γίνει επί Γαβριήλ, 

έτσι; και καταλήγουμε εμείς τώρα να πάρουμε απόφαση, ενώ θα έπρεπε να 

είχε λυθεί εδώ και δύο χρόνια. Γι αυτό, λοιπόν, πήγανε στην Πολεοδομία, 

κάνανε διορθωτικές πράξεις και ζητάνε να αποζημιωθούν γι αυτές τις λωρίδες, 

γι αυτά τα κομμάτια, τα οποία είναι πάνω από τη λεωφ. Χαλκουτσίου με κάποια 

οικόπεδα από την τράπεζα γης.  

 Είναι μέσα στην πράξη εφαρμογής αυτοί, είναι μέσα. Φαίνονται μέσα 

στην πράξη εφαρμογής σαν δικαιούχοι. Αν δείτε τους καταλόγους, φαίνονται 

τα ονόματά τους και με τα τετρ. μέτρα που έχουν και στην πινακίδα φαίνεται η 

γραμμή, η λωρίδα αυτή που υπάρχει πάνω από τη λεωφ. Χαλκουτσίου και η 

οποία γράφει και το όνομα τους και εμείς τώρα, αφού έχουν κάνει όλες τις 

διαδικασίες, καλούμαστε να τους δώσουμε ένα κομμάτι σε αντικατάσταση 

αυτής της απαλλοτρίωσης που έχει γίνει από την τράπεζα γης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι, ως προς την 

απόδοση; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή 

είναι δύο μεγάλες ιδιοκτησίες, αυτά τα οικόπεδα όλα, του Κοροδήμα και το 

άλλο, είναι με μεγάλες προσόψεις και παίρνουν όλο το κομμάτι, που μπαίνει 

μέσα στο σχέδιο. Δεν υπάρχει άλλος, ο οποίος να διεκδικεί κάποιο κομμάτι, 

είναι μόνο αυτοί οι δύο. Είναι μόνο αυτοί οι δύο, οι οποίοι είναι πάνω από τη 

λεωφ. Χαλκουτσίου και είναι μέσα στο σχέδιο. Δεν είναι και άλλος, δηλαδή και 

πιο μπροστά και πιο πίσω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς σήμερα αποφασίζουμε, αν θα αποδώσουμε στους 

δικαιούχους αυτό ή όχι. Το ποιο κομμάτι και πώς, η Πολεοδομία. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή τώρα έγινε κατανοητό, το 

υπόλοιπο της ιδιοκτησίας που μένει είναι των ιδίων δικαιούχων, που δεν μπαίνει 

στο σχέδιο. Το ακίνητο αυτό, από την εφαρμογή του σχεδίου, δεν ευνοείται, 

το υπόλοιπο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, δεν ευνοείται. Δεν μπορούσα να καταλάβω και εγώ και εγώ 

ειλικρινά το είδα αυτό, προσωπικά το είδα, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα, 

όταν παρουσιάστηκε το θέμα μάλλον, γιατί τότε ήμουν και στην αντιπολίτευση 

και πήγα να το δω, να δω τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πράγμα. Με είχε 

ενοχλήσει και ο Νείλος, με είχε ενοχλήσει και ο Γιάννης, εν πάση περιπτώσει τα 

παιδιά που θέλανε να πάρουν τα οικόπεδα. Το υπόλοιπο κομμάτι μένει εκτός 

σχεδίου. Απλά το σχέδιο τότε για να μπορέσει να τακτοποιηθεί, πέρασε και τη 

λεωφ. Χαλκουτσίου σε ένα σημείο και αυτό δεν το ήξερε καν η Νομαρχία, γιατί 

σε αυτούς είναι υποχρεωμένοι, ενώ σε εμάς, εγώ δηλαδή που έχω του Θωμά 

το κτήμα, δε μας ειδοποίησε κανείς, ότι διαπλατύνεται ο δρόμος και θα μου 
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πάρει δύο μέτρα. Σε αυτούς που είναι στο σχέδιο, είναι  υποχρεωμένοι να τους 

ενημερώσουν και δεν το κάνανε και τότε έγινε και τροποποίηση, ζήτησαν και 

αποζημιώσεις μεγαλύτερες. Εκανε "πατάτα" εν πάση περιπτώσει η Νομαρχία σε 

αυτό το κομμάτι. Δεν ήξερε - είναι δυνατόν να μην ξέρει ότι ήταν στο σχέδιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από ό,τι κατάλαβα, γίνεται μία πρόταση, σε αντικατάσταση αυτών 

που τους πήρε η Νομαρχία, να τους δώσουμε εμείς δύο κομμάτια. Υπάρχει 

πρόταση; Ολα θα τα δώσουμε ή κάποια από αυτά εδώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό η Πολεοδομία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ακούσατε τι είπε ο κ. Καρίνος;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να τους αποδοθεί οικόπεδο με οροφή, να μην υπερβούμε το πόσο 

πρέπει να πάρουν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα εμείς θα αποφασίσουμε ποιο θα πάρουν, έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι εμείς. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι. Η Πολεοδομία θα αποφασίσει. Απλώς εμείς τη βούληση, ότι θα 

αποκατασταθούν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πάντως τα οικόπεδα τα διαθέσιμα φαίνεται ότι δεν είναι άρτια.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι. Είναι από τα οικόπεδα τα μικρά. Νομίζω ότι είναι από τα μικρά 

τα οικόπεδα, τα οποία έχουν αρτιότητα. Πρέπει να είναι από τα παλαιά 

οικόπεδα, που έχουν αρτιότητα, νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει για την απόδοση των οικοπεδικών 

εκτάσεων. 
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 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα: "Αρση απαλλοτρίωσης της 

ιδιοκτησίας Μαρίας ζώη στην περιοχή "Βαρυκό" πρώην Κοινότητας 

Σκάλάς Ωρωπού και νυν Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να σας διαβάσω και το ιστορικό ή το έχετε διαβάσει από την 

εισήγηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερα να το πείτε με δικά σας λόγια.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το δια ταύτα είναι, ότι η εν λόγω ιδιοκτησία βρίσκεται σε βαλτώδη 

περιοχή, γεμάτη βουρλα, αρκετά κοντά στο Δέλτα του Ασωπού, όπως άλλωστε 

φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα. Συνεπώς, είναι σωστός από πολεοδομική 

άποψη ο χαρακτηρισμός της ιδιοκτησίας ως κοινοχρήστου. Εμείς ούτως ή 

άλλως λέμε, ότι δεν πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμός. Πέρα από αυτό, έχουμε 

στείλει και ένα χαρτί στο ΥΠΕΚΑ, όπου από ό,τι με ενημέρωσε και η κ. 

Μουτζαλιά, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα από πλευράς ΥΠΕΚΑ, όχι απλώς να 

λεχθεί να παραμείνει κοινόχρηστος ο χώρος, αλλά να εξαιρεθεί και να βγει σαν 

εκτός σχεδίου. Το σίγουρο είναι, ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι ακατάλληλος 

να κριθεί σαν οικοδομήσιμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποια αντίρρηση; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο ιδιοκτήτης αυτός θα αποζημιωθεί, τι θα κάνει, που έχει 

αυτή την έκταση; 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Αν το κρίνει, ότι πρέπει να παραμείνει κοινόχρηστος εντός σχεδίου 

και τεθεί θέμα αποζημίωσης. Αν το βγάλει εκτός σχεδίου, δε θα τεθεί θέμα 

αποζημίωσης. 

 Αν πάτε να το δείτε, θα καταλάβετε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν πάει χαρακτηρισμός από το Δασαρχείο, ότι είναι βαλτώδης 

δασική, εντάξει. Αν όμως το Δασαρχείο το χαρακτηρίσει ότι είναι αγρόκτημα, 

πώς εμείς θα το "δημεύσουμε"; Κάποτε αυτά μπαίνανε στο σχέδιο, χωρίς να 

εξετάζονται αυτές οι προϋποθέσεις. Σήμερα, όμως, όταν έρχεται η ώρα του 

αποχαρακτηρισμού, εξετάζεται. Μπορεί να οικοδομηθεί με αυτή  την 

κατάσταση αυτό το οικόπεδο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να σας πω δύο πραγματάκια επιγραμματικά. Αυτό το σχέδιο του 

Βαρυκού είναι ένα από τα πολλά σχέδια που υπάρχουν στην Ελλάδα των 

συνεταιρισμών. Συνεταιρισμός του Υπ.  Γεωργίας και μάλιστα επί χούντας είχε 

πέσει και ξύλο με τους γηγενείς, γιατί πάρθηκε αυτή η έκταση από τους 

Χαλκουτσιώτες και από τους Σκαλαίους. Αυτό το σχέδιο, λοιπόν, έγινε επί 

χούντας, διανεμήθηκαν, όπως έχει γίνει στην Ιπποκράτειο, διανεμήθηκαν στους 

δικαιούχους κάποια οικόπεδα. Για να γίνει το σχέδιο, έπρεπε να παρουσιαστούν 

και κάποια κοινόχρηστα και κάποια στιγμή αυτός ο συνεταιρισμός διαλύεται, 

νομίζω το 1985-1986 και αφού διαλύθηκε, έρχεται στην Κοινότητα. Η 

Κοινότητα τότε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν κοίταξε να δει, αν το κομμάτι 

αυτό που είναι στο σχέδιο, έχει κάνει ο Συνεταιρισμός τα έργα υποδομής, έχει 

εξασφαλίσει τα κοινόχρηστα κλπ κλπ. Από ό,τι φαίνεται τώρα, υπάρχουν τίτλοι, 

τους οποίους είχε πάρει κάποιος και το ίδιο οικόπεδο φαίνεται μέσα στο σχέδιο 

σαν κοινόχρηστο και αυτοί βέβαια κάνουν τη διαδικασία να διεκδικήσουν την 

ιδιοκτησία τους, αφού έχουν τον τίτλο.  

 Είναι ένα σχέδιο εν πάση περιπτώσει εκεί μέσα, για εμένα δε θα έπρεπε 

να είχε μπει ποτέ στο σχέδιο αυτή η περιοχή, γιατί είναι βάλτος πραγματικά και 
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το συγκεκριμένο κομμάτι, αν ξέρετε, είναι ο τελευταίος δρόμος, αν τον έχετε 

κατέβει από την Αγία Παρασκευή, ο τελευταίος δρόμος που ακολουθεί 

παράλληλα το Δ του Ασωπού. Δεν ξέρω, αν έχετε κατεβεί καθόλου αυτό το 

δρόμο. Είναι το προτελευταίο οικόπεδο. Είναι ακριβώς δίπλα στο  Δ του 

Ασωπού και είναι βάλτος. Είναι δηλαδή βούρλα και νερά.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αλλά για εμάς το θέμα που προκύπτει είναι ηθικό θέμα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πολύ σωστά το λες.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Οσα είχε αγοράσει ο 

Συνεταιρισμός, μπήκανε στο σχέδιο. Οσα είχαν μείνει σε γηγενείς Αφιδναίους 

και ..., μείνανε εκτός και σήμερα είναι δασικές εκτάσεις. Αν είναι κάτι τέτοιο, 

εμείς... 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν τίθεται θέμα δασικού. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει κάνει ένα ερώτημα... 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λέω, για παράδειγμα, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία τι έχει 

συμβεί. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι. Οχι. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έκανε ένα ερώτημα και ζήτησε... 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι θέμα εμπειρικό για εμάς. Αν το διπλανό που 

αγοράστηκε από το Συνεταιρισμό και πολεοδομήθηκε ήταν στην ίδια 

κατάσταση, γιατί εμείς σαν Δήμος σήμερα να δημεύσουμε στην ουσία την 

ιδιοκτησία τη συγκεκριμένη, όταν ο διπλανός γείτονας έχει ωφεληθεί. Δεν 

ξέρουμε την περιοχή. Αυτό θα ήθελα εσείς που είστε κάτοικοι του Ωρωπού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Αν παραμείνει στο 

σχέδιο, θα αποζημιωθεί. Δε δημεύεται. 

........: Αυτό φαίνεται από το σχέδιο σαν κοινόχρηστος χώρος. Από το σχέδιο 

φαίνεται σαν κοινόχρηστος. 

........: Αν αλλάζουμε το χαρακτηρισμό ή όχι. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Να μη γίνει οικοδομήσιμο. Να παραμείνει κοινόχρηστο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Κοινόχρηστο είναι, το οποίο επειδή δεν έχει αποζημιωθεί, έχει 

προσφύγει δικαστικώς ο ιδιοκτήτης και ζητάει άρση απαλλοτρίωσης. Αυτή είναι 

η διαδικασία. Του το έχει κάνει κοινόχρηστο και έρχεται και λέει: Να με 

αποζημιώσετε για το κοινόχρηστο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα εμείς κάνουμε άρση απαλλοτρίωσης για να μην 

αποζημιώσουμε; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι. Εμείς ζητάμε να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση και 

επισημαίνουμε και προς το ΥΠΕΚΑ, ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι 

ακατάλληλο για οικοδόμηση και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνουμε άρση της απαλλοτρίωσης.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μία ερώτηση. Δε θα πρέπει, αν τους το κάνουμε κοινόχρηστο, 

δεν υπάρχει αναδασμός, να τους δοθεί κάπου αλλού οικόπεδο, όπως λέμε για 

τους άλλους; Ετσι τους το παίρνουμε και δεν παίρνει τίποτα; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οικόπεδο δεν υπάρχει, μόνο χρήματα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε. Σε περιοχές που μπαίνουν στο σχέδιο... Στις 

περιπτώσεις αυτές ή θα γίνει αναδασμός και θα τους δοθούν χρήματα ή θα 

απαλλοτριωθεί, αν υπάρχει ιδιοκτησία. Εδώ τι ζητάμε τώρα; Να παραμείνει 

κοινόχρηστο και να μην πάρει μία; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Υπάρχει, χωρίς να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, είναι ένα από 

τα σενάρια που εξετάζει το ΥΠΕΚΑ, επειδή πράγματι είναι πολύ βαλτώδης η 

περιοχή και είναι και μέσα στο δέλτα του Ασωπού κλπ, να το βγάλει εκτός 

σχεδίου, ούτε καν κοινόχρηστο. Να το αφαιρέσει εντελώς από το σχέδιο. Σε 
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περίπτωση που το αφαιρέσει από το σχέδιο, δεν τίθεται πλέον ούτε θέμα 

αποζημίωσης. Αν δεν το αφαιρέσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αποζημιωθεί. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: ... θα τεθεί θέμα αποζημίωσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το Συμβούλιο εγκρίνει, ότι το συγκεκριμένο κτήμα να μείνει 

κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το αποφασίζουμε εμείς αυτό, κυρία Κοντογιάννη.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση, συνάδελφοι; 

 Η κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, κατ' αρχήν είναι ασαφής η εισήγηση που μας κάνετε και 

ασαφές το αίτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφέστατο είναι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για να καταλάβουμε ακριβώς. Ζητάμε να βγει από το σχέδιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Είναι στο σχέδιο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα, λοιπόν, εμείς ζητάμε να παραμείνει κοινόχρηστο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα εγείρει και την αγωγή αποζημίωσης ο ιδιοκτήτης. Εμείς 

δηλαδή δεν αρνούμαστε να αποζημιώσουμε ένα οικόπεδο, το οποίο έχει 

αποκτηθεί με νόμιμους τίτλους και δεν ξέρω με τι άλλο τρόπο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το ξέρω. Είναι γνωμοδότηση άλλωστε, λέει εδώ, δεν είναι 

απόφαση. Είναι γνωμοδότηση. 
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 Αρα, λοιπόν, να καταλήξουμε, ότι ψηφίζουμε να παραμείνει κοινόχρηστο 

και εντός σχεδίου. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εντός σχεδίου δε θα το αποφασίσουμε εμείς τελικά. 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε βλέπω αντιρρήσεις. Γι αυτό. Επανειλημμένως ρώτησα, αν 

υπάρχουν αντιρρήσεις.  

 Ορίστε. Στην ψηφοφορία πάμε τώρα. Θα τοποθετηθείτε τώρα; Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κ. Καρίνο. 

 Τα κοινόχρηστα ήταν προϋπόθεση για να ενταχθούν κάποια στρέμματα 

στο σχέδιο, όπως στο προηγούμενο, έπρεπε να πάρει και μέρος του 

προηγούμενου, για να μπουν αυτά στο σχέδιο. Αν αυτό  πάψει να είναι 

κοινόχρηστο μέσα στο σχέδιο, δε θα λείπουν κοινόχρηστα από το σχέδιο; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Θα το εξετάσει το ΥΠΕΚΑ αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το ΥΠΕΚΑ θα το εξετάσει αυτό, αλλά αυτό δε θα έχει πρόβλημα με 

το σχέδιο; Δηλαδή θα γυρίσει πίσω μια ιστορία, γιατί αν το πηγαίναμε 

διαφορετικά, για ένα μέρος, που είναι ακατάλληλο, ακόμα και για κοινόχρηστο, 

πάει ο Δήμος να το πάρει και να το πληρώσει για κοινόχρηστο...  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το σίγουρο είναι, εκείνο που πρέπει εμείς να προφυλάξουμε είναι 

να μη γίνει οικοδομήσιμο, διότι είναι εντελώς ακατάλληλο το να οικοδομηθεί το 

συγκεκριμένο, Αν το δείτε,  είναι στην άκρη του σχεδίου, μέσα στο δέλτα 

σχεδόν του Ασωπού. 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρών ο κ. Λίτσας και η παράταξη του, υποθέτω.  
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 Κύριε Γιασημάκη, επί της ψηφοφορίας.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών, λοιπόν. 

 Ο κ. Οικονόμου αποχώρησε; 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει, κύριοι συνάδελφοι. 

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Προγραμματισμός Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική  Επέτειο 

της 25ης Μαρτίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τον 

προγραμματισμό Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική  Επέτειο της 25ης 

Μαρτίου και έγκριση δαπανών, να συμπληρωθεί στην εισήγηση, κύριοι 

συνάδελφοι. 

 Ο κ. Βλάχος εισηγείται το θέμα. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

 Θα είμαι σύντομος, αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου οι δαπάνες αφορούν δύο 

πράγματα. Αφορούν τη δαπάνη για τα δάφνινα στεφάνια και για την κάλυψη 

των ηχητικών εγκαταστάσεων. Το ποσό  που εκτιμάται στο τέλος στις 4.700 

ευρώ συν ΦΠΑ, είναι ακριβώς το ίδιο ποσό, που είχαμε για τη δαπάνη της 28ης 

Οκτωβρίου. 
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 Ευχαριστώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Κύριε Πρόεδρε, θα 

ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση γι αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα που αφορά το Τοπικό Διαμέρισμα Καπανδριτίου. 

Είναι γενικότερο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Οχι. Είναι κάποιο θέμα, 

που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, σας ακούμε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Καλησπέρα σας.  

 Στη Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου, τα τελευταία έξι χρόνια έχει 

δημιουργηθεί μία ομάδα 50 παιδιών, από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που 

έχουν δημιουργήσει μία χορευτική ομάδα. Αυτοί κάνουν παρέλαση με τις 

παραδοσιακές στολές και μετά παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα μπροστά στη 

Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου. Επειδή, Δήμαρχε, έχετε δεσμευθεί, ότι σε 

όλες τις Δημοτικές Κοινότητες θα διατηρήσετε τις παραδόσεις και ό,τι υπήρχε 

μέχρι σήμερα, έχουν κάνει ένα αίτημα και ζητάνε για 50 φορεσιές, που είναι 

περίπου 1.000 ευρώ. Εχουμε κάνει και εμείς Κοινοτικό, έχουμε πάρει και εμείς 

απόφαση με το Τοπικό Συμβούλιο και έχουμε ζητήσει και από το νομικό 

πρόσωπο και από εσάς το ποσό αυτό για την κάλυψη αυτή.  

 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι Σύλλογος αυτός; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Οχι, όχι, δεν είναι 

Σύλλογος. Είναι παιδιά, μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Καπανδριτίου, 

όπου έχουν δημιουργήσει μία ομάδα χορευτική... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πώς θα δώσουμε τα λεφτά; Πού; 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Αυτό δεν μπορώ να το 

ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αναγνωρισμένος Σύλλογος τώρα, πώς θα πάει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ομάδα μαθητών; 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το συζητώ. Στηρίζω την  πολιτική θέση που στηρίζω πάντα, 

να γίνονται αυτά που γίνονταν, με μειωμένο κόστος. Δεν ξέρω τι κόστος. Αν 

είχατε πάρει για στολές 1.000 ευρώ πέρυσι ή πρόπερσι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν 

το έχω ελέγξει. Δεν υπάρχει αίτημα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Υπάρχει αίτημα και από 

το Γυμνασιάρχη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα αίτημα να το φέρουμε να το δούμε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Δήμαρχε, υπάρχει 

αίτημα και από το Γυμνασιάρχη, που το έχει στείλει  και στο νομικό πρόσωπο 

και σε εσάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε εμάς όχι. Το προεδρείο τουλάχιστον δεν έχει λάβει τέτοιο 

αίτημα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Εχω και αριθμό 

πρωτοκόλλου, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωτήρχο, ορίστε. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή; 
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ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Από τον κύριο Ζαφείρη. Προσφέρει ο κύριος Ζαφείρης από την 

Επιτροπή τα χρήματα αυτά για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτός είναι και εύκολος τρόπος γραφειοκρατίας, να λύσουμε.  

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαφείρη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, η Σχολική Επιτροπή θα πληρώσει το τιμολόγιο της 

ενοικίασης.  

 Είναι μία χορευτική ομάδα - για να ενημερώσω - Γυμνασίου - Λυκείου, 

με την αιγίδα του Γυμνασιάρχη και μέχρι τώρα από τη Σχολική Επιτροπή 

πληρωνόταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

 Κυρία Οικονόμου, σας παρακαλώ. 

 Αρα το θέμα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, λύθηκε. Δεν 

παίρνουμε απόφαση εμείς. 

(διάλογος εκτός μικροφώνου) 

........: Θα τα δώσω στο Βασιλάκο, κύριε Κιούση και θα τα δώσει ο Βασιλάκος. 

........: Συγγνώμη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.  

 Οχι, εγώ δεν τα δίνω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω έτσι και 

αλλιώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

 Οσον αφορά το θέμα... 

 Το λόγο, κύριε Λίτσα, θα σας το δώσω, όταν μιλήσετε εντός θέματος. 

Το θέμα αυτό έχει τελειώσει, δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, έτσι; Οχι "ε, λοιπόν". Εδώ 

μιλάμε για το θέμα των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. Γι αυτο θα πάρετε το 

λόγο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι. Εξυπνο αυτό που λέτε για την 25η Μαρτίου, αλλά δεν είναι 

θεσμικό η συγκεκριμένη εκδήλωση. 

........: Αν γίνει 21η Απριλίου, εγώ δε δίνω λεφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριοι συνάδελφοι, για το θέμα, λοιπόν, του προγραμματισμού 

των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Πάνω εκεί, κύριε Λίτσα, 

αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετηθείτε, στην εισήγηση δηλαδή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να παρακαλάς να μην τα ψάχνω πολύ εγώ, να παρακαλάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε υποχρέωση να τα ψάχνετε, κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα κάνω ένα ερώτημα  θεωρητικό. Επειδή μου είπατε, κύριε Πρόεδρε 

και εγώ θα ακούω αυτά που λέτε εσείς. Θα διδαχθώ από εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν είναι γιατί τα λέω εγώ. Εγώ εφαρμόζω τον κανονισμό, 

τίποτα παραπάνω.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα μιλήσουμε για το θέμα 6ο, το 6ο, εκτός αν έχω λάθος χαρτί 

μπροστά μου, γιατί δεν ξέρω και πώς τα έχω. 

 Λοιπόν, προγραμματισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης 

Μαρτίου. 

 Από κάτω: Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια επάθλων για το 24ο 

Ράλλυ Σπριντ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είναι άλλο θέμα αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αλλο θέμα αυτό; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο θέμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να δίνετε σωστά τις εισηγήσεις, γιατί τις δίνετε όπως θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πού είναι το λάθος; δεν καταλαβαίνω.  

ΛΙΤΣΑΣ: Στο ίδιο θέμα, λοιπόν, θα ήθελα, με καθαρές διαδικασίες, ένα αίτημα, 

που έγινε πολύ σωστά από το Τοπικό Συμβούλιο και δεν είναι τεράστιο ποσό, 

είναι το ποσό των 1.000 ευρώ μόνο, να το καλύψετε μέσα από θεσμικές 

διαδικασίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή αν δεν το ξέρετε, λυπάμαι, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο 

νομικό πρόσωπο, συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, που πρέπει να ασχοληθεί με 

αυτό το αντικείμενο. Συγκεκριμένο θεσμικό πρόσωπο. Για τα άλλα πώς μπορεί 

και το κάνει; Να το κάνει και γι αυτό, λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, δε διεκδικώ ρόλο παντογνώστη.  

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει νομικό πρόσωπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το νομικό πρόσωπο υπάρχει, αλλά από όσο ξέρω, μπορεί να 

επιχορηγήσει.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσάς σας πειράζει πώς θα πάρουν τα παιδιά τα λεφτά;  

 Θεωρεί η Υπηρεσία και εμείς, ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να πάρει 

το χιλιάρικο είναι μέσω της Σχολικής Επιτροπής. Γιατί; Γιατί είναι παιδιά τα 

οποία δεν έχουν τιμολόγιο να κόψουν κλπ. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δεν ανήκει στους Συλλόγους, που λέει ότι επιδοτούμε και μπορούμε να 

πάρουμε απόφαση. Επομένως, το έχει λύσει ο Αντιδήμαρχος από νωρίς το 

πρόβλημα με τη Σχολική Επιτροπή, δεν το ξέραμε και εμείς.  

........: Μα δε διαφωνούμε σε αυτό. Τη φόρμουλα ψάχνουμε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαζί με το Ζαφείρη, μαζί, για να δώσουν το χιλιάρικο, να 

τελειώνουμε. Το πρόβλημα είναι από πού θα πάρουμε το χιλιάρικο; Από την 

ίδια τσέπη θα πάει. 

(παρεμβάσεις) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οποτε μου δώσετε το λόγο, θα μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο ο κ. Λίτσας. 

 Ορίστε, κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχετε μπερδέψει τα πράγματα. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα, που δεν 

μπορεί να συμπεριφέρεστε απέναντι σε αυτό όπως θέλετε εσείς. Λυπάμαι, αν 

το έχει πει αυτό η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να περάσει έτσι. Υπάρχει 

συγκεκριμένη διαδικασία, γι αυτό υπάρχουν και τα νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με τον πολιτισμό, που ασχολούνται με τις εκδηλώσεις. Θέλετε να 

μου πείτε δηλαδή, ότι το νομικό... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Δε σας διακόπτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, να δούμε την πρόταση του κ. Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η πρόταση είναι συγκεκριμένη, ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο 

που ασχολείται με τον πολιτισμό... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, αφήστε. Θα το δούμε αυτό. Μη διακόπτετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και το ράλλυ δεν είχε προϋπολογισμό και έγινε και μας φέρνετε να 

νομιμοποιήσουμε μία δαπάνη εδώ πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, συνεχίστε, σας παρακαλώ.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή σας ενοχλεί η διαδικασία να γίνει όπως πρέπει να γίνει; 

Θέλετε να την κάνετε από τη μία τσέπη στην άλλη; Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πείτε τη διαδικασία, κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Θα πρέπει να γίνει η εκδήλωση και 

να πληρωθεί από το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ενα είναι το νομικό 

πρόσωπο για τον πολιτισμό. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, μας λέτε το εξής, ότι στον προϋπολογισμό 

που ψηφίζουμε σήμερα, δεν μπορούμε να βάλουμε έναν κωδικό άλλα 1.000 

ευρώ, να το ψηφίσουμε σήμερα, ενώ μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό που 

κάνατε χθες. 

 Εγώ, λοιπόν, λέω το εξής. Το χρήμα το δημόσιο θα το διαχειρίζεστε, αν 

θέλετε και εμείς να ψηφίζουμε θετικά, με σεβασμό και όπως αρμόζει. 

Αποκλείεται να λέει ο ένας, θα τα δώσει η μία Υπηρεσία στην άλλη, που αυτά 

δε γίνονται ούτε στο σινεμά. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Πάντως για αμμοβολή σχολείου δε θα δώσουμε 5.000, κύριε 

Λίτσα. Θα δώσουμε 1.000 ευρώ για τα παιδιά που χορεύουν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε ακατάλληλος, όταν δεν προφυλάσσετε, να λέει 

λαϊκισμούς, ποιος; ο Στέφανος ο Ζαφείρης. Ποιος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να τα προλαβαίνει όλα. 

ΛΙΤΣΑΣ:  Ποιος; Ακούσατε ποιος; Δηλαδή είναι ανέκδοτρο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να φιμώνει το στόμα κανενός αμέσως. 

Εντάξει;  
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ΛΙΤΣΑΣ: Και επειδή δε θα μείνουν εντυπώσεις, να πας στο Μήλεσι, να 

ξεστραβωθείς λίγο τι έγινε, αλλά όταν θα ελέγξουμε τα δικά σου, κύριε 

Στέφανε, θα κρύβεσαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, τώρα γιατί εκτροχιάζεστε, να το πω έτσι, εσείς και 

χρησιμοποιείτε... 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Για να τα ελέγξεις, πρέπει να εκλεγείς, κύριε Λίτσα. Για να τα 

ελέγξεις. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφήσατε το Γεωργαλά του "Ωρωπός Αύριο" να μου κάνει επίθεση. Το 

Γεωργαλά του "Ωρωπός Αύριο".  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τώρα. Κύριε Λίτσα, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Τώρα 

θα αρχίσουμε και μαθήματα δημοκρατίας; 

 Κύριε Χρήστου, μπορεί να γίνει αυτό που λέει; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι δαπάνη την οποία  μπορούν να καλύψουν οι Σχολικές 

Επιτροπές, με απόφασή τους. Αφορά σχολική εκδήλωση και νομίζω ότι 

νομιμοποιούνται απόλυτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, σας ακούμε.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορώ να πω μία κουβέντα; 

 Αν η Σχολική η Β'βάθμια είχε τα χρήματα. Απλώς αυτή τη στιγμή έχουμε 

μεγάλο έλλειμμα χρημάτων. Τι να κάνουμε; Θα τα δίναμε στους ανθρώπους. 

Βέβαια, ο στόχος της Σχολικής Επιτροπής, της Β'βάθμιας τουλάχιστον, είναι να 

φτιάξουμε το βεστιάριο και να έχουμε αυτές τις στολές, ούτως ώστε να μην τις 

νοικιάζουμε συνέχεια και ό,τι έχουμε πάρει ως τώρα, το έχουμε αγοράσει. Δεν 

το νοικιάζουμε. Σπάνια νοικιάζουμε. Προβλέπεται από το νόμο να 

επιχορηγούμε. Απλώς το συγκεκριμένο κονδύλι αυτή τη στιγμή αδυνατώ να το 
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πληρώσω. Σαν Πρόεδρος, αν έλεγα ναι, να τα δώσουμε στους ανθρώπους τα 

1.000 ευρώ, δεν υπάρχουν και δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα πληρώσουμε σε 

αυτούς τους ανθρώπους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως επειδή ακολουθούν οι επιχορηγήσεις στις Σχολικές 

Επιτροπές, σφίξουμε τα δόντια και βγάλουμε 1.000 ευρώ για τα παιδιά; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οι επιχορηγήσειες αυτές δε φτάνουν για να πληρώσουμε. Αν 

ήταν 100.000 οι επιχορηγήσεις, μπορεί να φτάναμε να πληρώσουμε τα χρέη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως ο κ. Ζαφείρης δεσμεύθηκε, ότι μπορεί να τα δώσει.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ακόμα, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε ξεχρεώσει τον ΟΤΕ, δεν 

έχουμε ξεχρεώσει το ΙΚΑ. Ελεος! Πού θα τα βρούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κυρία Οικονόμου. Μισό λεπτό. Να ακουσουμε την κ. 

Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Ηθελα να ρωτήσω το 

εξής. Εχω κάνει ένα αίτημα σαν Τοπικό Συμβούλιο προς το νομικό πρόσωπο και 

προς εσάς, Πρόεδρε. Πώς γίνεται να ακούω τώρα μέσα στην αίθουσα εδώ τον 

Αντιδήμαρχο να λέει, ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα και να μην είμαι καθόλου 

ενήμερη για τον τρόπο. Ποια διαδικασία είναι αυτή, δεν την καταλαβαίνω. 

Νιώθω ότι έχω ακυρωθεί τελείως. Δεν κατάλαβα τι έγινε απόψε. Η Α'βάθμια 

έχει  συνεννοηθεί με τον Αντιδήμαρχο απ' έξω δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα το πρόβλημα δεν είναι ο Αντιδήμαρχος. Είναι να λύσουμε 

το θέμα. Σας παρακαλώ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Είναι σοβαρό το 

πρόβλημα, Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα που έχετε με τον Αντιδήμαρχο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Βεβαίως. Δεν είναι η 

πρώτη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι το θέμα να λυθεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Εχω κατεβάσει 13 

αποφάσεις, 13 Κοινοτικά Συμβούλια και δεν έχω πάρει μία απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μας αφορά, κυρία Οικονόμου. Είστε εκτός θέματος. Σας 

παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας λέω, ότι δεν έχετε το λόγο. Είστε εκτός θέματος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Ακυρώνεται το Συμβούλιο το 

Τοπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, σας παρακαλώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη γράφεται τίποτα στα πρακτικά. 

 Φροντίστε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, σας παρακαλώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Για να δώσω μία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα νομίζω ότι τελείωσε το θέμα τώρα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μία λύση. 

 Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Για να γίνει αυτό το παραδοσιακό, η 

εκδήλωση η παραδοσιακή, προτείνω να βάλουμε 25 ευρώ ατομικά ο καθένας 

από εδώ μέσα για να ξεμπερδεύει το θέμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του κ. Τσάκωνα; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχουν και διαδικασίες, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχουν και διαδικασίες. Αναφέρει τώρα εδώ η Πρόεδρος 

του Καπανδριτίου, ότι έχει κάνει αίτημα προς  το Δήμο και προς το νομικό 

πρόσωπο. Νομίζω, ότι το νομικό πρόσωπο μπορεί να καλύψει αυτή τη δαπάνη. 

Καλά κάνει ο κ. Ζαφείρης και προθυμοποιείται να την καλύψει, αλλά υπάρχει 

νομικό πρόσωπο, το οποίο νομιμοποιείται κιόλας να την καλύψει. Ο 

προϋπολογισμός περνάει τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ας αναλάβει την 

υποχρέωση το νομικό πρόσωπο. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Ζαφείρη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τρελαθώ τώρα εδώ μέσα; Μιλάμε για ασέβεια, μιλάμε για 

σεβασμό του δημόσιου χρήματος, αν θα δοθεί από το ένα νομικό πρόσωπο ή 

το άλλο. Θα τρελαθώ; Ακούω στα αφτιά μου; Αν δοθούν από τη Σχολική 

Επιτροπή ή από το άλλο νομικό πρόσωπο τα 1.000 ευρώ του Δήμου, έχουν 

διαφορετικό χρώμα ή διαφορετικό ποσό;  

........: Μίλησα για νομιμοποίηση, Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βλέπετε καμία ασέβεια του δημόσιου χρήματος; 1.000 ευρώ 

παραμένει από εκεί, 1.000 ευρώ. Αυτοί επιδοτούνται από το Δήμο και οι δύο. 

Ακούω καλά; Συζητάμε μία ώρα τώρα αυτό το πράγμα; Θα συνέλθουμε εδώ 

μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Ζαφείρη.  
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ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Επειδή μιλάμε για 

διαδικασίες, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω την αγαπημένη μου φίλη τη 

Ντίνα. Οπως έκανε αίτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Δε μιλάνε τα Νέα 

Παλάτια.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οπως έκανε αίτημα προς το Δήμο και προς το νομικό πρόσωπο, 

θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει αίτημα και στη Σχολική Επιτροπή, της οποίας 

μάλιστα είναι και μέλος. Ηταν τόσο απλό.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ): Κύριε Ζαφείρη, μια και 

το λέτε αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν τον 

έχετε, κυρία Οικονόμου. Λυπάμαι. Παρακαλώ, κυρία Οικονόμου. Δεν έχετε 

δικαίωμα δευτερολογίας, κυρία Οικονόμου. Σας παρακαλώ.  

 Υπάρχει αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι, για τη χρηματοδότηση της 

συγκεκριμένης εκδήλωσης από τη Σχολική Επιτροπή; 

........: Δε θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι θα κάνει η 

Σχολική Επιτροπή. Δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. 

........: Είναι θέμα Σχολικής Επιτροπής. Μη μας ρωτάτε, όμως, αν εγκρίνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το θέμα έχει λήξει, λοιπόν.  

 Οσον αφορά το πραγματικό θέμα του Συμβουλίου, που αφορά τον 

προγραμματισμό των εκδηλώσεων και την εισήγηση που έχει διανεμηθεί, 

υπάρχουν αντιρρήσεις εδώ, κύριοι συνάδελφοι;  

 Κύριε Κιούση. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να πω το εξής. Νομίζω, ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο 

γενικότερα τις εορτές τις εθνικές. Οχι ημερομηνία, γιατί θα με "φάει" ο 

Στέφανος. Να αλλάξουμε το όλο σύστημα, χωρίς να ακυρώνουμε καμία 

Κοινότητα. Η Κοινότητα Μαρκοπούλου θα πληρώσει 400 ευρώ, ενώ πριν δεν 

πλήρωνε τίποτα. Ο κ. Αρμυριώτης λέει και ηχητικά. Ετσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στεφάνια. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και η Μαλακάσα. Δηλαδή με αυτά τα ηχητικά,  δεν ξέρω, θα μας 

απαντήσει και ο κ. Αντιδήμαρχος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα στις 28 Οκτωβρίου. Δεν είναι 

απαραίτητο ότι θα δοθούν τα ποσά αυτά. Μπορεί να μη χρειαστεί. Εγκρίνεται η 

δαπάνη, αν προκύψει πρόβλημα, αν χαλάσει ένα μηχάνημα. Αν και θα 

απαντήσει ο αρμόδιος εισηγητής. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και μια και μιλάμε γι αυτή τη γιορτή, θα μπορούσε αυτή η γιορτή 

σε κάποιο σημείο, αυτή η παρέλαση να δοθεί με μεγαλύτερο, χωρίς να 

ακυρώσουμε τις τοπικές, κάπου εδώ σε ένα σημείο, να μαζέψουμε όλα τα 

σχολεία εδώ. Αυτό είναι μία πρόταση, που πρέπει να γίνει. Εφ' όσον κάνουν τις 

γιορτές, να μην ακυρώσουμε το Μαρκόπουλο, τον Αυλώνα, στις δώδεκα να 

μαζευτούν όλοι για να υπάρχει και ενιαίος Δήμος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, που θα ασχοληθείτε με την τελετή, αυτή 

είναι και πρόταση δική μου. Μία αντιπροσωπεία από κάθε Δημοτική Κοινότητα, 

καλό είναι να έρθει μετά να παρελάσει κάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δε στέκει αυτό που λέτε, που ανέφερε 

ο κ. Πρόεδρος, ότι εμείς το βάζουμε και άμα χρειαστεί, γιατί εφ' όσον 

υπάρχουν τα ηχητικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην προγραμματίσουμε δηλαδή; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εντάξει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Από τη μικρή εμπειρία που έχουμε και εμείς, όταν είχαμε δύο και τρία 

μηχανήματα, αν τύχαινε κάτι, έβγαζες το ένα και έβαζες το άλλο και ειδικά 

όταν δε  γίνεται πια στο Μήλεσι, έχουμε επιπλέον μηχανήματα και γίνονται και 

να ξέρετε πάντα, κύριε Πρόεδρε, δοκιμαστικές πριν. Αρα, δεν είναι λογικό να 

είναι όλα αυτά και θέλω να πω το εξής.  

 Βλέπω εδώ και το δάσκαλο, τον κ. Πάντο. Μην ξεχάσετε πάλι τον 

Ωρωπό, να το βάλετε πρώτο αυτή τη φορά, μην το ξεχάσετε πάλι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι 

συνάδελφοι; 

ΒΛΑΧΟΣ: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε; Πολύ σύντομα. 

 Την προηγούμενη φορά, στην 28η Οκτωβρίου, είχαμε περάσει ακριβώς 

την ίδια έγκριση δαπάνης. Γνωρίζουμε, ότι κάποιες Κοινότητες έχουν όντως 

ηχητική κάλυψη, όπως το Μαρκόπουλο, μου φαίνεται, οι Αφίδνες και αν δεν 

κάνω λάθος ίσως και η Μαλακάσα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος,  

μου φαίνεται στις Αφίδνες, όμως, παρουσιάστηκε το πρόβλημα, τα 

μηχανήματα χάλασαν και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δαπάνη. 

Είναι αυτό πρόβλεψη και προγραμματισμός. Μακάρι να μην τα 

χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει, λοιπόν, κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Παρούσα η κ. Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Το επόμενο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: 
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 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει διανεμηθεί η εισήγηση σε όλους τους Δημ. Συμβούλους για το 

συγκεκριμένο θέμα, αναλυτικά για κάθε δαπάνη, η οποία αφορά κάθε Δημοτική 

Κοινότητα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση για να μην επαναλαμβάνουμε. Δεν 

υπάρχει καμία μεταβολή. Ως έχει η εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία συμπλήρωση στην εισήγηση, επειδή πρέπει να συμφωνεί και 

με την προηγούμενη απόφαση που πήραμε για τον προγραμματισμό αυτών 

των εκδηλώσεων. 

 Στη σελίδα 3 λέει για την ηχητική κάλυψη, εστίαση, αμοιβή μουσικών 

κλπ για τον εορτασμό της τοπικής εορτής  του Αγίου Τιμοθέου, στις 16/8/2012 

και των Αγίων Αποστόλων, στις 30/6/2012. Να γίνει αυτή η συμπλήρωση, 

κατόπιν της απόφασης υπ' αριθμ. 12/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 

προγραμματισμό των εκδηλώσεων. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει προγραμματίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τη 12 απόφασή 

του του 2012 και τώρα εγκρίνεται και ψηφίζεται η διάθεση των πιστώσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά μπαίνουν συγκεκριμένες δαπάνες που είχαμε αποφασίσει σε 

κωδικούς. 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις, κύριοι συνάδελφοι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής. Ειδικά για τις εποχές που ζούμε σήμερα,  το να 

χαλάσουμε 55.000 και 24.000 = 79.000 ευρώ περίπου, δε θα πω πανηγυράκια, 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

134 

γιατί σας ενοχλεί, όμως για εκδηλώσεις, οι οποίες δεν είχαν ίσως και το θεμιτό 

αποτέλεσμα, όπως το χριστουγεννιάτικο... 

(παρέμβαση) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πανηγυράκια, πάντως, αν θέλεις, να το πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, αφήστε τον κ. Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με διακόπτει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εχετε δίκιο, κύριε Λίτσα.  

 Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Φοργιάρη, την προηγούμενη φορά στο Μαρκόπουλο υπήρχε 

μία ατυχής  συμπεριφορά από κάποιους. Πετάξανε γιαούρτια. 

 Να προσέχετε, κύριε Βασίλη, λοιπόν, σε αυτά τα πανηγυράκια, που δε 

θέλετε να τα λέω έτσι, ότι όταν πάνε να φάνε οι χορτάτοι και υπάρχουν πολλοί 

πεινασμένοι γύρω, άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, νομίζω ότι ήταν πολύ πιο 

σημαντικό τα χρήματα αυτά να δοθούν πραγματικά για να βοηθήσουν 

ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. 

 Λέω πάλι το εξής. Ολα αυτά τα χρήματα είναι προτιμότερο να δοθούν 

εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη από το να γίνουν φιέστες και 

τραπεζώματα ημετέρων. Θα σας παρακαλέσω... 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. 

Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα σας παρακαλέσω να το αποφύγετε αυτό. Ακόμα και με τις ενορίες 

μπορείτε να μιλήσετε. Υπάρχουν εκεί δυνατότητες, σε Επιτροπές, να δώσετε τα 

χρήματα και να πάνε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτές τις φιέστες, τη 

σημερινή εποχή, ο κόσμος δεν τις έχει ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν να 
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ξανατραπεζώνετε ανθρώπους, που δεν το έχουν ανάγκη, τη στιγμή που δίπλα 

άλλοι πεινάνε, πραγματικά πεινάνε και μάλιστα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα επι της ψηφοφορίας, κύριε Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να αναφέρω και κάτι. Κάνετε και διαχωρισμό στους αγίους. 

Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, άγιος με άγιο, γιατί ο ένας παίρνει παραπάνω 

και ο άλλος λιγότερα, δηλαδή είναι απίθανο αυτό. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι άγιοι 

παίρνουν ή οι Τοπικές Κοινότητες; 

 Αρα επί της ψηφοφορίας κατάλαβα, ότι ψηφίζετε όχι. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στον κωδικό 6443.0005. Η περιγραφή  αφορά συνεχιζόμενη 

σύμβαση με λήξη 1/1/12 για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

του Δήμου έτους 2011. 

 Τι αφορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Είναι η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που κάναμε στο κέντρο των 

Νέων Παλατίων. Είναι συνεχιζόμενο. Δεν πρόλαβε, επειδή ο προϋπολογισμός 

είχε λήξει και ψηφίζεται για να πληρωθεί στο νέο προϋπολογισμό.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το 24.600 είναι το όριο της απ' ευθείας ανάθεσης; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ. Γιασημάκης. 

 Οχι ο κ. Λίτσας.  

 Οχι, λοιπόν, η αντιπολίτευση σύσσωμη. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι, είναι: 
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 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια επάθλων για το 24ο Ράλλυ 

Σπριντ Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Επειδή το 24ο Ράλλυ Σπριντ Ωρωπού συμβάλλει στην τουριστική 

ανάπτυξη - ανάδειξη του Δήμου Ωρωπού και προάγει τα οικονομικά 

συμφέροντα των πολιτών, προτείνουμε να επιχορηγήσει ο Δήμος τα έπαθλα, 

τα οποία αιτείται η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου. Για την προμήθεια των 

επάθλων αυτών, δύο κυπέλλων μεγέθους 51 εκατοστών, 18 κυπέλλων 

μεγέθους 31-36 εκατοστών και 30 κυπέλλων μεγέθους 27-32 εκατοστών, 

απαιτείται η δαπάνη του ποσού των 1.000 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ, δηλαδή 

συνολικό ποσό 1.230 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που νομίζω είναι κατακριτέο, είναι ότι κατόπιν εορτής, 

ερχόμαστε εδώ να νομιμοποιήσουμε μία δαπάνη που έγινε.  Εμείς δεν έχουμε 

πρόβλημα, όμως. Νομίζουμε, ότι τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να δώσουν κάτι 

στην περιοχή του Ωρωπού. Θα το ψηφίσουμε θετικά, απλώς με ένα σκεπτικό 

και μόνο, ότι ναι σε εκδηλώσεις... Αυτά γίνονταν και παλαιότερα και τα έκανε 

μία  

επιχείρηση όλα δωρεά. Τα έκανε τα έξοδα μία επιχείρηση, ένας - δύο 

επαγγελματίες. Τώρα θα πληρώνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που έχει 

σημασία, όμως, είναι, ότι δεν ξέρω, αν έλαβε και της ανάλογης προβολής, ώστε 
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να φέρει και λίγο κόσμο στον Ωρωπό, ώστε να κάνει και αυτό που δίνεις κάποια 

χρήματα και περιμένεις να τα πάρεις πίσω στους πολίτες σου.  Εμείς θεωρούμε, 

ότι δεν είναι κακό πάντως να γίνεται στο Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά ήρθε λίγο καθυστερημένα, από ό,τι μου είπε και ο κ. 

Χρήστου, το αίτημα και γι αυτό... 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Το αίτημα έχει έρθει στις 14/3 στο Δήμο από την Αγωνιστική 

Λέσχη Αυτοκινήτου. Οπότε δεν υπήρχε δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να 

λάβει σχετική απόφαση, προκειμένου να προεγκρίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Ορίστε, κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θέλω να πω γι αυτό το θέμα, ότι ήρθε εκπρόθεσμα, αλλά δεν 

πειράζει. Το συγκεκριμένο ράλλο, χωρίς εγώ να είμαι φαν αυτού του 

αθλήματος, έκανε διαφήμιση στον Ωρωπό. Ξαφνικά, βοήθησε λίγο και καιρός, 

βοήθησε λίγο αυτό και ξαφνικά γέμισε η παραλία του Ωρωπού από κόσμο και 

όλοι ψάχνουν να δουν γιατί γέμισε. Αρα είναι - λείπει τώρα ο κ.  Οικονόμου - 

τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται. 

 Ευχαριστώ.  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Και όχι μόνο. Και και τα καταστήματα δούλεψαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε Λάμπρου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω, ότι δεν το δημοσιεύσαμε ιδιαίτερα. Κάναμε και το 

αθλητικό ψάρεμα, με Πρόεδρο την κ. Βγενοπούλου, την αδελφή του γνωστού 

Βγενόπουλου του Παναθηναϊκού. Δεν το είπαμε. Θα το δημοσιεύσουμε. Θα 

μπούμε σε φωτογραφίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πονεμένη ιστορία ο Παναθηναϊκός.  

 Κύριοι συνάδελφοι, επί της ψηφοφορίας, υπάρχει κάποια αντίρρηση; 
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 Η κ. Στεργίου. Οχι η κ. Στεργίου.  

 Οχι ο κ. Τσάκωνας. 

 Ο κ. Κιούσης είπε ναι. Πάλι διαφωνία στην παράταξη. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Μα δεν αμφισβήτησε κανείς την παράταξη. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι,  είναι: 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση της αριθμ. 9/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: "Εγκριση προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2012". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα σας. 

 Εχετε όλοι μπροστά σας τον προϋπολογισμό. Είναι μία απόφαση που 

έχει παρθεί ομόφωνα από το νομικό πρόσωπο. Αν θέλετε κάποια ερωτήματα 

προς εμένα και βεβαίως και τον κ. Καντερέ, που έχει βοηθήσει στη σύνταξη 

αυτού του προϋπολογισμού, είμαι στη διάθεσή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Λίτσας. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει η δυνατότητα  εδώ μέσα να μπει κωδικός ενοικίασης στολών 

για εκδηλώσεις; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οτι υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα. Το θέμα είναι, ότι η 

πολιτική βούληση του νομικού προσώπου είναι να αγοραστούν κάποιες στολές. 

Ηδη υπάρχουν κάποιες στολές που θα δοθούν. Δε με άφησε πριν ο Πρόεδρος 

να τοποθετηθώ. Εχουμε έντεκα νησιώτικες και 15 στολές ακόμα, οι οποίες θα 

δοθούν. Εχει γίνει αίτημα προς εμάς και έχουμε δώσει ήδη την έγκριση να 

δοθούν στο Γυμνάσιο, να χορέψει εκείνη την ημέρα και επίσης υπάρχουν και 

κάποιες στολές στο Πνευματικό Κέντρο Αυλώνα, που επίσης και αυτές θα 

δοθούν. Το υπόλοιπο τώρα των στολών που θα ζητηθούν, θα καλυφθούν, 

όπως είπαμε, από τη Σχολική Επιτροπή. Αρα, το να αγοραστούν κάποιες στολές 

είναι για εμάς μέλημα και όχι να μπούμε στη διαδικασία της ενοικίασης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ξαναλέω, λοιπόν. Αν θέλετε, λίγο να με ακούσετε καλύτερα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι μεγάλο το ποσό. Αν θέλουν όλα τα σχολεία, έχουμε 

πάρα πολλά παιδιά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι όλα τα σχολεία. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ποια; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγινε μία συγκεκριμένη πρόταση, με συγκεκριμένο ποσό: 1.000 

ευρώ. Αν μπορεί να μπει ένας κωδικός 1.000 συν ΦΠΑ για συγκεκριμένα να 

νοικιαστούν στολές.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Για τη συγκεκριμένη εορτή, λέτε, για την 25η Μαρτίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπράβο. Και από εκεί και πέρα καλά θα κάνετε, να αγοράσετε 

στολές, ώστε να υπάρχουν και να μη χρειάζεται να χαλάμε συνέχεια. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Υπάρχει "μισθώσεις ενδυμάτων": 3.000 ευρώ. 

(παρέμβαση) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι στα δικά σας χωράφια, κύριε Βασιλάκο. Περιμένετε. 

 Παρακαλώ, να απαντήσει η κ. Κοντογιάννη. Απαντάει.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εχουμε προβλέψει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αν, κυρία Κοντογιάννη, έχετε προβλέψει ένα τέτοιο ποσό, θα σας 

παρακαλέσω να αναλάβετε εσείς τη συγκεκριμένη δαπάνη, σε συνεννόηση από 

εκεί που θα νοικιαστούν, έχουν ξανασυνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση 

οι άνθρωποι, ξέρουν πώς είναι τα πράγματα και να κάνετε εσείς αυτή τη 

δαπάνη, όπως ορίζουν οι διαδικασίες και ο νόμος.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Θα το συζητήσουμε στο 

νομικό πρόσωπο, αν χρειαστεί και αν δεν πληρωθεί από τη Σχολική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την απάντηση, κυρία Κοντογιάννη.  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρώτη ερώτηση αφορά τα τροφεία, που βλέπω ότι υπάρχει 

αύξηση για το 2012. Διπλασιασμός. Είναι ο κωδικός 524000.  Στα έκτακτα 

έσοδα αναφέρει λοιπές επιχορηγήσεις: 70.000 ευρώ. Από πού θα προέλθουν 

αυτές; Είναι ο κωδικός 1214.0001. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτό είναι η έκτακτη επιχορήγηση που θα μας δώσει ο 

Δήμος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εδώ, όμως, θέλω να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή 

παρουσιάζεται χρηματικό υπόλοιπο για το 2012 μεγαλύτερο από ό,τι υπήρχε το 

2011. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται έκτακτη επιχορήγηση από το 

Δήμο, από τη στιγμή που ήδη υπάρχει μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε και άλλο ερώτημα; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, έχω αρκετά.  
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αυτός ο προϋπολογισμός, κύριε Γιασημάκη, ήταν για έξι 

μήνες, οπότε γι αυτό το λόγο περίσσεψαν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή ο 

προϋπολογισμός εγκρίθηκε, άρχισε να ισχύει από 2/6, που υπήρχε και το ΦΕΚ 

σύστασης. Οπότε ο επόμενος χρόνος μας βρίσκει με περισσότερες ανάγκες και 

δε δαπανήσαμε αυτό το ποσό για το λόγο ότι θέλαμε να υπάρχουν χρήματα 

στα ταμεία μας για να μπορούμε να πληρώνουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 

και διάφορες άλλες δράσεις που έχουμε, αν δείτε μέσα, όπου θα είχαν 

καταναλωθεί αυτά τα χρήματα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ βλέπω αυξημένα έξοδα, τα οποία δεν ξέρω αν θα 

καλυφθούν από τα έσοδα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα τα πληρώσετε εσείς; Ποιος; Ο Δήμος; Καλά θα κάνει ο 

Δήμος να πληρώσει, καλά θα  κάνει να μην υστερούμε σε... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βεβαίως, καλά θα κάνει. Εγώ μία δέσμευση θέλω, όμως. Αλλά 

να τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Τη δέσμευση θα την πω στο τέλος, τι θέλω. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να δώσω μία απάντηση για τα τροφεία; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτό. Σημείωσε το και θα μου τα πεις όλα μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στον κωδικό εξόδων έχει μπει 22.500 ευρώ για αποζημίωση 

και έξοδα κίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. Είναι μία πρόβλεψη. Το έχουμε ψηφίσει για τρία 

Συμβούλια το μήνα. Αν τελικά γίνουν τρία Συμβούλια το μήνα, τα μέλη θα 

πάρουν αυτό το ποσό συνολικά. Δε γίνονται, όμως. Εν - δύο γίνονται. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τακτικές αποδοχές μονίμων. Παρουσιάζουν μία αύξηση της 

τάξεως του 40%. Δηλαδή θα προσλάβετε μόνιμο προσωπικό; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Για όλο το χρόνο είναι αυτό. Αυτό μπερδεύεστε. Ο άλλος 

προϋπολογισμός που είχε γίνει, ήταν για έξι μήνες. Αυτός είναι το διπλάσιο. 

Είναι για 12 μήνες. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τότε παρουσιάζει μείωση. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά 

που έχουν δοθεί ήδη και αυτό θα συζητηθεί σε επόμενο Συμβούλιο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ βλέπω, παρουσιάζετε εδώ πέρα  αυξημένα τα έξοδα 

αρκετά. Ρώτησα και πριν. Μου είπε ο Δήμαρχος, ότι θα το καλύψει ο Δήμος 

αυτό. Αυτό που θέλω εγώ είναι τη διαβεβαίωση από την Πρόεδρο, ότι από τη 

στιγμή που θα υπερβούμε τις 800.000, δε θα ζητήσουν οι αιρετοί αυξημένους 

μισθούς. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οι αιρετοί δεν έχουν αυξημένο μισθό. Τον κατώτερο έχουν 

πάρει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπερβαίνοντας τις 800.000 έξοδα, ανεβαίνει η κλίμακα. Εγώ 

θέλω τη δέσμευση, ότι δε θα ανέβει. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ:  Δεν ανεβαίνει. Πάνω από τα 3.000.000 ευρώ ανεβαίνει η 

κλίμακα, όχι πάνω από τις 800.000 ευρώ. Τόσο είναι το ποσό.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τη δέσμευση την έχουμε; Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, αν θα 

είναι πάνω από 1, 2 ή 3... Πείτε μου. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να δεσμευθώ εγώ προσωπικά; Δεν μπορώ να δεσμευθώ για 

κάτι που δεν το γνωρίζω. Αυτό που μου λέτε δεν το έχω. Υπάρχει κάποια 

νομοθεσία που το λέει αυτό, ότι πάνω από 800.000 ευρώ υπάρχει αύξηση; τι 

λέτε; των αποδοχών; Αυτό είναι το πρόβλημα; Το ότι δεν έχει παρθεί καμία 
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απόφαση, χωρίς την ομόφωνη θέση του νομικού προσώπου, αυτό δε σας 

καλύπτει; Οτι όλα τα θέματα... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, δε με καλύπτει, διότι δεν έχω δει καμία απόφαση γραπτή. 

Δε με καλύπτει, διότι δεν έχουν έρθει παραστατικά μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να δούμε τι έχει συμβεί... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως, θα έρθουν. Εχουμε δικαίωμα εντός τριμήνου. θα 

έρθουν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε με καλύπτει τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ:  Θα έρθουν, θα έρθουν. Είναι όλες οι αποφάσεις,  

Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το Δ.Σ. Δεν έχω πάρει καμία απόφαση μόνη μου, 

καμία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλό θα ήταν να έχουν έρθει πριν. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καμία απ' ευθείας ανάθεση δεν έχει γίνει από την Πρόεδρο 

σε καμία απόφαση. Καμία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν εννοώ ότι έχει γινει από εσένα κατευθείαν, αλλά καλό θα 

ήταν τα παραστατικά και οι αποφάσεις να έχουν έρθει πριν περάσει ο 

προϋπολογισμός για να ξέρουμε τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει μία ερώτηση ακόμα ο κ. Λίτσας. Ορίστε, κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω την κ. Κοντογιάννη, την Πρόεδρο, τι θα γίνει με το 

βρεφονηπιακό, εκεί στο Συκάμινο. Δηλαδή να υπάρχει ένα κτίριο καινούριο... 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ:  Αυτό, κύριε Λίτσα, το κυνηγάμε καθημερινά. Δεν υπάρχει 

υπουργική απόφαση, που να μας λέει τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε 

για να βγει άδεια λειτουργίας. Τους είπαμε, ότι αν σε εύλογο χρονικό 

διάστημα... 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι.  
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν υπάρχει απόφαση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ολοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν στο Δήμο έχουν 

τέτοια απόφαση; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν έχουν, αλλά για να λειτουργήσεις καινούριο, πρέπει να 

βγάλεις άδεια λειτουργίας. Δεν έχει άδεια λειτουργίας αυτός ο παιδικός σταθμός 

από το Υπουργείο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγγνώμη λίγο. Θέλετε να μου πείτε, ότι ένα χρόνο και τρεις μήνες, 

δεν μπορούμε σε αυτό το θέμα να βρούμε τι δικαιολογητικά χρειάζονται;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ. Ρούσσης τα βρήκε δύο χρόνια που τον είχε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν εγώ λέγομαι Λίτσας. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ο κ. Ρούσσης, λέω, τον έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει εγκύκλιος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με λίγο, κυρία Κοντογιάννη. 

 Τώρα εντάξει, βλακείες μπορεί να λένε πολλοί. Θα μιλήσουμε σοβαρά. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Για εμένα το λέτε αυτό; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. Για άλλον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρόβλημα το έχει ο κ. Ρούσσης, κύριε Τσάκωνα, όχι εγώ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω το εξής, όμως.  

 Εχει και το Γεωργαλά, το "Ωρωπός Αύριο", να πει και άλλα. 

 Αλλά θέλω να συνεννοηθούμε για κάτι. 15 μήνες τώρα, είναι αδιανόητο 

να μην μπορείτε να βρείτε τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να καταθέσετε, να 

βγάλετε μία άδεια. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δε θα τα βρούμε εμείς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ενα έργο της Νομαρχίας εκατομμυρίων. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Θα μας τα δώσει το Υπουργείο. Εχω τηλέφωνα να σας 

δώσω, να πάρετε να μιλήσετε  και εσείς ο ίδιος. Δεν μπορούν να μας 

απαντήσουν. Εμείς τους είπαμε: Αν δε μας το ξεκαθαρίσετε, θα το ανοίξουμε 

από μόνοι μας. 

 Κατ' αρχήν αυτός ο παιδικός σταθμός για να λειτουργήσει, χρειάζεται και 

προσωπικό. Εχουμε κάνει πρόβλεψη στον ΟΕΥ, έχουμε στείλει τις θέσεις στην 

Περιφέρεια. Πώς θα τον ανοίξουμε; Θα πάτε εσείς να καθίσετε εκεί; Ποιος θα 

κρατήσει τα παιδιά; Τι μου λέτε τώρα; Θέλει μία διαδικασία. Ετσι ανοίγουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώστε τις ερωτήσεις σας, κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα τώρα, όμως, είναι 15 μήνες...  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οι θέσεις είμαστε μια χαρά. Οσοι ζήτησαν να είναι στους 

παιδικούς σταθμούς, είμαστε καλυμένοι πλήρως, αυτή τη στιγμή. Του χρόνου, 

σας είπα, θα λειτουργήσει ο σταθμός. 

ΛΙΤΣΑΣ: Του χρόνου;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Το Σεπτέμβριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγιναν πολλές ερωτήσεις τώρα για κάτι που είναι και εκτός 

θέματος. Σας έρθουμε στον προϋπολογισμό και στην ψηφοφορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να κάθεται 

ένα δημόσιο κτίριο, ακούστε, ήμαρτον, πού έχει φτάσει η γραφειοκρατία.  Να 

έχουμε ένα έτοιμο κτίριο επιπλωμένο, κομπλέ, με τους πίνακες, με τις κιμωλίες, 

όλα, πανέτοιμο και να μην μπορούμε να βρούμε τρόπο να το λειτουργήσουμε. 

Η πρώτη εντολή που έδωσα στο νομικό πρόσωπο και συμβουλή: "Παιδιά, δε 

θέλω τίποτα άλλο να κάνετε, πρέπει να ανοίξει ο σταθμός αυτός". Από πέρυσι 

τον Ιούνιο. "Και θα μου λέτε καθημερινώς τι ενέργειες  έχετε κάνει γι αυτό". 

Δύο ειδικοί συνεργάτες, όλο το νομικό πρόσωπο  τρέχει και δεν έχουμε 

καταφέρει να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία, αυτό το απίστευτο χαοκράτος. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

146 

Ακριβώς όπως το λέω. Ενα χρόνο το κυνηγάμε, πόσο πάει, μήνες τώρα και δεν 

έχουμε καταφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το περίφημο κτίριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε στο θέμα μας.  

 Οσον αφορά τον προϋπολογισμό, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν 

αντιρρήσεις;  

 Ερωτήσεις για τον προϋπολογισμό; 

 Ορίστε, κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω. Είναι σχετικό με τον προϋπολογισμό. 

Αν έχετε, Πρόεδρε, υπολογίσει το προσωπικό που θα πρέπει να προσληφθεί για 

το Καπανδρίτι, που θα λειτουργήσει φέτος σε πλήρη δύναμη, που θα 

αποχωρήσει το 2ο Νηπιαγωγείο που κατασκευάζεται.  

 Και το δεύτερο. Μία συμβουλή, μία σκέψη. Στο θέμα της άδειας 

λειιτουργίας του παιδικού σταθμού, μήπως πρέπει να δούμε τι δικαιολογητικά 

χρειάζεται ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός. Φέτος άνοιξαν δύο στο Καπανδρίτι.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τους το προτείναμε αυτό. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να τους πάμε αυτά τα δικαιολογητικά και να τους 

υποχρεώσουμε να βγάλουν την άδεια. Πολύ απλά. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ενα είναι το θέμα. Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων, έχουν 

μπερδέψει, να μην πω τι έχουν μπερδέψει οι άνθρωποι. Εγώ έχω 

επικοινωνήσει... στην Αντιπεριφερειάρχη, το αρμόδιο Τμήμα που εκδίδει τις 

άδειες δεν ξέρει πώς θα βγει η άδεια για Δημοτικό Δημόσιο Παιδικό Σταθμό. 

Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, με αυτές τις αρμοδιότητες που έχουν περάσει 

από τη μία Υπηρεσία στην άλλη. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε τώρα στον 

προϋπολογισμό, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Ηλιάσκο. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο την κ. Χατζηανδρέου την 

Ιφιγένεια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να βάλουμε θέμα αδειοδότησης παιδικών σταθμών άλλη φορά. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να πω και το όνομα το συγκεκριμένο για να το τσεκάρεις. Κώστα, 

άκουσε το, αν το θέλεις και εσύ: Ιφιγένεια Χατζηανδρέου. Πάρτην αύριο 

τηλέφωνο, να στο εξηγήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάτι εκτός θέματος στην προκειμένη περίπτωση. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να κάνω μερικές ερωτήσεις.  

 Κατ' αρχήν οι επιχορηγήσεις που έχετε βάλει στον προϋπολογισμό, γιατί 

ουσιαστικά τα έσοδα είναι ενίσχυση από το Δήμο και επιχορήγηση από την 

ΕΕΤΑΑ. Αυτά τα δύο ποσά που μπαίνουν σαν έκτακτα είναι 261.460 τα πρώτα 

και μετά είναι στα έσοδα ΠΟΕ άλλα 68.340. Εχετε δηλαδή περίπου 270.000 και 

70.000, 340.000 περίπου είναι τα... Θέλω να πω, αυτά, υπάρχει απόφαση ότι 

θα μας τα δώσουν; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι σίγουρα αυτά τα χρήματα ή είναι στα λόγια; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι. Εχουμε υπογράψει την εγγυητική. Είμαστε εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία. 

 Η δεύτερη ερώτηση. Σε κάποιο κωδικό, βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω, 

στα έσοδα και στα έξοδα μπαίνει και βγαίνει το ίδιο ποσό, είναι η εισφορά υπέρ 

του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. Είναι ο φόρος; 4111. 

Στη δεύτερη σελίδα  υπάρχει σαν έσοδο και αντίστοιχα υπάρχει και στα έξοδα.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Μπαίνουν στα έσοδα και μπαίνουν και στα έξοδα. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό, ρωτάω, είναι φόροι; τι είναι; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Φόροι δεν είναι αυτά;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι υπέρ του δημοσίου και αντίστοιχα υπάρχει στο 8211, στα 

έξοδα. Είναι το ίδιο ποσό. Εμφανίζεται σαν έσοδο. Είναι παρακρατούμενο, 

καταλαβαίνω.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παρακρατήσεις που γίνονται, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρακρατούμενο και αποδίδεται.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Και αποδίδεται, ναι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τι αφορά, όμως; Αυτό ρωτάω. Είναι φόρος; Τι είναι αυτό; Γιατί οι 

φόροι είναι παρακάτω. Αυτό το ποσό από τι είναι; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Πού ακριβώς είναι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στα έσοδα είναι στον κωδικό 4111: Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 

και τρίτων και στα έξοδα είναι  στον 8211: Απόδοση εισφοράς υπέρ του 

δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης. Είναι σίγουρα 

παρακρατούμενο κάτι, αλλά τι; ο φόρος είναι; Αν είναι φόρος, είναι μεγάλο 

ποσό 80.000. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο το ποσό.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είναι για όλο το προσωπικό. Είναι 17 άτομα προσωπικό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, αλλά το ξαναέχετε. Εχετε και αλλού. Υπάρχουν και αλλού 

φόροι. Δηλαδή στους  παρακρατούμενους φόρους υπάρχει και παρακάτω 

φόροι μισθωτών υπηρεσιών, στο 4121, άλλες 18.000. Δηλαδή είναι σχεδόν 

100.000 παρακρατούμενοι φόροι; Είναι πολύ 100.000 οι παρακρατούμενοι 

φόροι. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ:  Η μισθοδοσία είναι 400.000 ευρώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία. Είναι 18.000. Τα υπόλοιπα; 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: 2Χ4=8. Το 20% αν πάρουμε, είναι 80.000. Είναι 20%, 

Ιωάννα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σύμφωνοι, αλλά στις 400.00 μισθοδοσία όλα μαζί, είναι 100.000; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τόσο πάει. Εχουν υπολογιστεί, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα, λοιπόν, πρόκειται για φόρους. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. Απόδοση φόρων.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οσον αφορά τώρα τα έξοδα, μερικά πράγματα, να κάνω μία 

παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το θέμα δεν αφορά μόνο την κ. Κοντογιάννη 

και την κ. Στεργίου. Μας αφορά όλους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Πολύ που τους ενδιαφέρει. 

 Στον κωδικό, στα έξοδα, στο 62, υπάρχουν ενοίκια, 6232; Μισθώματα 

κτιρίων. Βεβαιωθέντα έχουμε 48.000 το 2011 και η πρόβλεψη είναι για 15.000. 

Δηλαδή πάμε σε ιδιόκτητα κτίρια και μειώνονται τα ενοίκια;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ηταν τα ΚΑΠΗ που είχαμε στη διαχείρισή μας όλο αυτό τον 

καιρό και φύγανε. Γι αυτό το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μισθώσεις ηχητικών συστημάτων παρακάτω: 10.000. Γιατί δεν τα 

αγοράζουμε αυτά;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εχουμε βάλει αγορά, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει για 

κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που δε δύναται, αν έρθει ένα μεγάλο σχήμα, 

αναγκαστικά θα πρέπει να παρέχουμε τα ηχητικά. Αλλά για μικρές εκδηλώσεις, 

θα πάρουμε δικά μας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επίσης, θέλω να πω, στο 6481, είναι στην τρίτη από το τέλος 

σελίδα: Προμήθεια για τη σίτιση των νηπίων: 80.000. Αυτό αφορά τα catering 

που έχετε; 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εχει υπολογιστεί το ποσό που δίνουμε με τον αριθμό των 

νηπίων και βγαίνει αυτός ο αριθμός.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επίσης, έχετε και μεταφορικά μέσα 20.000. Θα αγοράσετε κάποιο 

αυτοκίνητο; Υπάρχει πρόβλεψη; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ:  Αν χρειαστεί για τις ανάγκες του νομικού προσώπου, θα 

συζητηθεί και πιθανόν να αγοραστεί ένα αυτοκίνητο. Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Νικολάου, κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως μου κάνατε 

σύσταση, προηγουμένως που μιλάγαμε για την υπόθεση της οδού Μαρμαρά, 

ότι καθυστερούσα το Συμβούλιο. Αυτή η κατάσταση του Συμβουλίου σας 

αρέσει τώρα; Γιατί δε βάζετε φωνή; Είναι Συμβούλιο αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω κάνει επανειλημμένως παρατηρήσειςε, κυρία Στεργίου. 

Συνεχίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι Συμβούλιο; Σας έφταιγα εγώ που έκανα ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγιναν οι παρατηρήσεις. Υπάρχει μία κόπωση στους 

συναδέλφους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αν υπάρχει κόπωση, να σταματάτε τα Συμβούλια. Δε θα γίνεται 

αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σταματάμε το Συμβούλιο στη μέση; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο ερώτημα έχετε; 

 Επί της ψηφοφορίας, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποια 

αντίρρηση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ. Λίτσας.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ. Γιασημάκης.  

 Παρούσα η κ. Στεργίου. 

 Παρών ο κ. Λέκκας. 

 Ναι ο κ. Κιούσης. 

 Ναι ο κ. Βελτανιώτης. Από την παράταξη του κ. Λίτσα, ο κ. Βελτανιώτης 

ναι. 

 Ο κ. Τσάκωνας ναι. 

 Παρών ο κ. Γιασημάκης με τον κ. Αρμυριώτη και η κυρία Στεργίου. 

 Ναι η κ. Βαρνάβα. 

 Κύριε Λέκκα, ναι;   

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει, κύριοι συνάδελφοι. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένωου χρόνου 

2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων 

αναγκών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαναβέλη. Απλά να αναφέρουμε.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ, κύριοι συνάδελφοι; 
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 Η κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε διαφωνώ με το να προσληφθούν οι υπάλληλοι, αλλά είμαι κατά 

του ορισμένου χρόνου και της σύμβασης ορισμένόυ χρόνου. Είμαστε υπέρ της 

άποψης, ότι επειδή καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, να είναι μόνιμοι υπάλληλοι 

αορίστου χρόνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα ψηφίζετε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά η κ. Στεργίου. 

 Ορίστε, κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν  ξέρετε, κυρία Μαναβέλη, σε ποια φάση είναι η διαδικασία 

για τα οκτάμηνα.  

(απάντηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξηας είναι: 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ που έληξαν οι συμβάσεις 

τους 10/3/2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαναβέλη.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Αυτό αφορά τους υπαλλήλους, που ήταν με οκτάμηνο. Ηταν έξι 

υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και δύο χειριστές μηχανημάτων. επειδή και σε 

όλους τους προηγούμενους συμβασιούχους πήραμε απόφαση, ότι καλύπτουν 
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πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί όλοι πάνε δικαστικά τώρα, παίρνουμε και γι 

αυτούς τους υπαλλήλους για να τους δώσουμε την απόφαση, να  κινηθούν 

δικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Ορισμός / Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

"Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης 

Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μαναβέλη, να αναφέρουμε τα μέλη που αντικαθίστανται. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Με την 39/2011 απόφαση, που συγκροτήθηκε η Σχολική 

Επιτροπή Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, στο θέμα της διοίκησης συμμετείχε ένας 

Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία, δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι από τη 

μειοψηφία και δύο Διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών 

μονάδων Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Με το έγγραφο της Διεύθυνσης Β'βάθμιας 

Εκπαίδευσης, μας γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των Διευθυντών. Επειδή 

άλλαξαν οι Διευθυντές με τις κρίσεις που έγιναν και πλέον ο κ. Βασάκος δεν 

είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού, με τη σειρά που μας 

έστειλαν πάλι τους αρχαιότερους, αντικαθίσταται και στη θέση του μπαίνει ο 

Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Καπανδριτίου, ο κ. Μυλωνάς.  

 Επίσης, στη θέση του μαθητή, του κ. Κίσσα... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο οποίος απολύεται. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Τώρα αποφοιτεί και επειδή δεν μπορεί να συμμετέχει και στα 

Συμβούλια, θα μπει μία μαθήτρια, που είναι στο 15μελές, η Τσιτσώνη Ελένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι στην Α' Λυκείου. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι στην Α' Λυκείου, ούτως ώστε να μη χρειαστεί να 

αντικατασταθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 14ο 

 

Εκτακτη χρηματοδότηση της Α'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου Ωρωπού. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εκτακτη χρηματοδότηση της Β'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του 

Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο και 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριοι συνάδελφοι, 

αφορά τις χρηματοδοτήσεις της Α'βάθμιας και της Β'βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού με 35.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, η κάθε 

μία.  
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 Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Ερωτήσεις, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε θεσμικά. Ο κύριος Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο πόσα χρήματα πήρε η 

Σχολική Επιτροπή πέρυσι, πού δαπανήθηκαν, να δούμε τα παραστατικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για την Α'βάθμια πρώτα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πόση είναι η τακτική επιχορήγηση και γιατί ζητάμε έκτακτη, 

όταν ακόμα δεν έχουμε δει την τακτική. Αυτά είναι τα ερωτήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσατε το ερώτημα; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Γιασημάκη, νομίζω έχετε πάει ένα Συμβούλιο μπροστά. 

Αυτά είναι στον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής, που είναι στο επόμενο 

Συμβούλιο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλό θα ήταν, κύριε Ζαφείρη, να έχουν έρθει πριν από την 

έκτακτη επιχορήγηση αυτή. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Γιατί; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: "Γιατί η γάτα έχει ένα αφτί", λέει η κόρη μου. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε, αλλά η γάτα, όμως, τρώει 

και τη μούρη της καμιά φορά. Γιατί να γίνει αυτό; δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να 

σας πω πού ξοδεύει η Σχολική Επιτροπή τα λεφτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Είναι άλλο θέμα αυτό. Μην ξεφύγουμε τώρα. Πάει μακριά η 

βαλίτσα. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Αν θέλετε, να σας καλέσω και εσάς και τον κάθε εθελοντή, να 

έρθει να διαχειριστεί αυτός τα χρήματα, σε αυτή την κατάσταση, με 33 

σχολεία χάρβαλα. Αμα θέλει, όποιος θέλει, να έρθει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αυτό τώρα το θέμα μας. 
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 Κύριε Βελτανιώτη. 

 Συγγνώμη, κύριε Λίτσα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εχω πει στο παρελθόν και πάντα είμαι υπέρ των επισκευών 

των σχολείων και της συντήρησης, κάποιοι άλλοι δεν τα ακούγανε, όταν 

ακούγανε παλαιά τα νούμερα, ότι έχουμε δύο παράγοντες στα σχολεία μας. Ο 

ένας είναι ότι έχουμε παιδιά, παιδιά και ζωηρά και το δεύτερο είναι ότι έχουμε 

παλαιά σχολεία. Αλλά, όμως, για να συνεχίσω το ερώτημα που έθεσε ο κ. 

Γιασημάκης, γιατί αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, όταν 

υπάρχει μία επιχορήγηση για επισκευές σχολείων, θα πρέπει, πριν έρθει η 

επόμενη επιχορήγηση, να έρχεται ο απολογισμός του συγκεκριμένου 

κονδυλίου. Αυτό λέει η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. Ασχετα με τον 

απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής, που θα γίνει ετήσια. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Πού το λέει, κύριε Βελτανιώτη; Πού το λέει; Το λέει στον 

"Καλλικράτη", στον τρόπο λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, αυτό που 

λέτε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω και αν έχω λάθος, 

ενημερώστε με. 

 Οταν, λοιπόν, βγαίνει μία επιχορήγηση για επισκευές σχολείων, πρέπει 

να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Κοινοτικό Συμβούλιο παλαιότερα 

απόδοση λογαριασμού ή τέλος πάντων για να μην υπάρχουν και γκρίνιες, καλό 

θα ήταν, όταν έρχεται μία επιχορήγηση 35.000 ευρώ και είναι για συγκεκριμένα 

έργα, να υπήρχε μία ενημέρωση από τους Προέδρους, ότι θα φτιάξουμε τις 

τουαλέτες σε αυτό το σχολείο, θα βάψουμε το άλλο. Αν ήταν δυνατόν και 

γινόταν αυτό, θα ήταν καλύτερα. 

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση για το συνάδελφο; Ο κ. Δέδες θέλει να 

ρωτήσει κάτι. 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Βλέποντας την εισήγηση και 

για τις δύο  Επιτροπές, προκύπτει, ότι θα κάνετε εργασίες αποκατάστασης και 

επισκευής σε όλα τα σχολεία. Είναι τελείως αόριστο. Επρεπε να είχε έρθει κάτι 

πιο συγκεκριμένο, νομίζω. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μία πίστωση 35.000 

ευρώ και είναι ακριβώς 35.000 και 35.000; Αν μου επιτρέπετε, κύριοι και οι 

δύο, είναι δηλαδή ακριβώς 35.000 και στους δύο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, ερώτηση; Ορίστε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Ζαφείρη, μία ερώτηση, γιατί πρέπει να σας πω, ότι είμαι 

μέλος στη Β'βάθμια Επιτροπή. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Κατ' αρχήν νομίζω, 

ότι εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς οι δύο μιλάμε από ψυχής. Αρα 

θέλω και την απάντηση από ψυχής. Πώς είναι δυνατόν να έχετε 33 χάρβαλα 

σχολεία και να δίνετε 1.000 ευρώ, ενώ η Β'βάθμια δεν έχει να τα δώσει. Αυτή 

είναι η απλή ερώτηση, πώς έχετε 33 χάρβαλα σχολεία, παίρνουμε ελάχιστα 

χρήματα, στη Β'βάθμια πονάμε και εσείς που έχετε ακόμα περισσότερα σχολεία 

από εμάς, δίνετε 1.000 ευρώ. Θέλω από ψυχής, κύριε Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Θα τα δώσω τα χρήματα από τα ενοίκια που  εισπράττουμε, κύριε 

Κιούση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Αυτή η απάντηση δόθηκε τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κ. Οικονόμου καλά θα κάνει και όλο το σχολείο, να μας 

βαράει, εφ' όσον τα είχαν χρόνια, τα παιδιά κάνανε αυτή τη γιορτή, ντύνονταν, 

φεύγανε με χαμόγελο, πρόσφερε η περιοχή και το Καπανδρίτι στην τοπική 

κοινωνία αυτό το φαινόμενο το πολιτιστικό - εορταστικό και εμείς θα τους το 

κόψουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους το κόψουμε. Εγώ δεν μπορώ να κόψω 

το χαμόγελο. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Καπανδαρίτι δε λες, γιατί δώασμε 1.000 ευρώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε πώς βγαίνουν τα λεφτά από τη Σχολική Επιτροπή, τη στιγμή 

που οι ανάγκες της είναι τεράστιες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Να απαντήσω στις ερωτήσεις που γίνανε; Γίνανε κάποιες 

ερωτήσεις. Να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας απαντήσει ο κ. Ζαφείρης. Εντάξει.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Αγαπητοί φίλοι, εγώ θέλω να κάνω έναν απλό μηνιαίο 

απολογισμό παγίων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τώρα.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτό. Ενα λεπτό. Μα λένε πού πήγανε τα λεφτά. Ενα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο απολογισμός θα γίνει στο Συμβούλιο σας... 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτό, Πρόεδρε μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... και όταν γίνει, θα το φέρουμε στο Συμβούλιο. 

 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: 7.000 ευρώ χρειαζόμαστε κάθε μήνα για καθαρίστριες και 

συνοδούς.  

 Μη βιαστείς, Μίμη. Θα πω τι εννοώ. 

 2.000 - 3.000... 

 Το ξέρω, γιατί εσύ και ο Ζαχαρίας έχετε διαχειριστεί Σχολικές Επιτροπές 

και ξέρετε πόσο ιδιαίτερο είναι. Γι αυτό το λέω. 

 2.000 - 3.000 θέλουμε χαρτικά και καθαριστικά. 
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 2.000 - 3.000 θέλουμε γραφική ύλη και φωτοτυπικά. 

 10.000 πετρέλαιο, σε αυτό το σημείο. 

 Είμαστε η μοναδική Σχολική Επιτροπή, η Α'βάθμια και η Β'βάθμια του 

Ωρωπού, που πήρε έκπτωση 6% σε καύσιμα. Σας προκαλώ αυτή τη στιγμή, αν 

μου φέρετε  Σχολική Επιτροπή στην Ελλάδα, που  έχει πάρει έκπτωση 6% στο 

πετρέλαιο, θα παραιτηθώ. 6%. Διαγωνισμός αναρτημένος στο Διαύγεια.  

 2.000 περίπου για τον ΟΤΕ κλπ κλπ. 

 Λέω για τις καθαρίστριες, Μίμη, γιατί ναι μεν μας επιδοτεί το Εθνικό 

Ιδρυμα Νεότητας, αλλά τα λεφτά μας τα δίνει τον Ιούνη. Εμείς πρέπει να 

έχουμε πληρώσει τις γυναίκες, γιατί δουλεύουν.  

 Αρα, λοιπόν, μάνι - μάνι έχουμε 25.000 πάγια το μήνα. Πάει αυτό. 

 Δεύτερον, ένα απλό θα σας πω, παιδιά. Ασανσέρ  Ειδικού Σχολείου, 

Δημοτικού Σχολείου Χαλκουτσίου, γιατί υπάρχει παιδί με ειδικές ανάγκες: 4.800 

και καλοριφέρ Ειδικού Σχολείου Χαλκουτσίου 11.800. Μάνι μάνι 15.000. Δύο 

πράγματα, τα οποία είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν. Σχολεία είναι, παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Δεν είναι τώρα θέμα αυτό.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δε διαφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, δε σας έχει υποβληθεί κάποιο ερώτημα για τη 

Β'βάθμια, έτσι; 

 Κύριε Βελτανιώτη, τελειώσατε τώρα. Εντάξει.  

 Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. Λέω ότι τα ερωτήματα αφορούν και τις δύο Επιτροπές, 

διότι έβαλες τα θέματα και τα δύο μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή είδα ότι τις κάνατε τις ερωτησεις προς τον κ. Ζαφείρη.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από τη μεριά του κ. Ζαφείρη καλύφθηκα με αυτά που είπε, τα 

έξοδα τα μηνιαία και το τι γίνεται. Περιμένω να ακούσω και τα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνει μία ερώτηση ακόμα ο κ. Βελτανιώτης, να απαντήσει ο 

κ. Βασιλάκος. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι ερώτηση. Διευκρίνιση. 

 Κύριε Ζαφείρη, αν η χρηματοδότηση ήταν για λειτουργικές δαπάνες, δε 

λέω ότι έπρεπε να κάνετε απόδοση λογαριασμού. Αν ήταν για μικροεπισκευές, 

έκτακτες μικροεπισκευές, δε λέω ότι έπρεπε να γίνει απόδοση λογαριασμού. 

Οταν, όμως, έρχεται συγκεκριμένη εισήγηση για επισκευές σχολείων, σας είπα 

τι γινόταν με το παλαιό νομικό καθεστώς των Σχολικών Επιτροπών και σας 

είπα, ότι θα ήταν φρόνιμο να λέγατε, ότι με αυτά τα 35.000, θέλουμε να 

φτιάξουμε τις τουαλέτες σε αυτό το σχολείο, το καλοριφέρ του Χαλκουτσίου, 

που μου είπατε τώρα. Αυτό ζήτησα. Δε ζήτησα, ότι δεν έχετε έξοδα και κάνετε 

αποταμίευση με τα χρήματα. Τα ξέρω πριν. Τώρα τα βλέπετε και εσείς.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Πάντως, κύριε Βελτανιώτη, στον "Καλλικράτη", στον τρόπο 

λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, τον τηρούμε  μέχρι κεραίας, δεν υπάρχει 

πουθενά απολογισμός κάθε φορά που εξαντλείται η επιχορήγηση, έκτακτη ή 

τακτική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαεφίρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δεν υπάρχει πουθενά.  Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να πω κάτι για τα έκτακτα κλπ. Δεν προβλέπονται. Οι ζημιές 

είναι απρόβλεπτες σε ένα κτίριο. Αυτό είναι το ένα. 

 Το δεύτερο. Παράδειγμα τώρα, φέρνω το σχολείο του Καλάμου, ότι δε 

θέλει πολλά χρήματα στην επισκευή του ή στη συντήρησή του ή οτιδήποτε. 
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Γιατί; Γιατί είναι καινούριο. Το σχολείο του Καπανδριτίου, που είναι πιο παλαιό, 

θέλει, ας πούμε, ή το Γυμνάσιο εδώ. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε, ότι 

πάνε... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι. Είναι τα πιο παλαιά κτίρια. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ας αφήσουμε τον κ. Βασιλάκο να απαντήσει.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σπάσανε όλα μαζί. Τι να τα κάνω τώρα; Δε θα τα φτιάξουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κύριε Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οπότε  αφαιρούμε χρήματα. Αφαιρούμε; Δίνουμε λιγότερα 

χρήματα, για παράδειγμα, στο ΓΕΛ Ωρωπού ή στο ΓΕΛ Καλάμου και πάνε σε 

σχολεία προβληματικά. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να πούμε ότι αυτά θα 

πάνε για όλα τα σχολεία, όπως προβλέπεται από το νόμο, έτσι; Δε γίνεται. Το 

ένα σχολείο θέλει πολύ λιγότερα χρήματα από το άλλο. Τα παλαιά κτίρια έχουν 

προβλήματα. Τι να κάνουμε τώρα; Κάθε φορά, αν δικαιολογούμε το ποσό, δε 

βγαίνει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά και ξέρω, ότι το ξέρεις το 

θέμα, αλλά δε γίνεται. Δεν μπορούμε δηλαδή κάθε φορά να λέμε 1.000 ευρώ 

εκεί, 2.000 ευρώ εκεί και 5.000 εκεί. Δε γίνεται, δε βγαίνει. Δε θα λέμε και 

αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξαντλήθηκε το θέμα. 

 Κύριε Λίτσα, ζητήσατε να τοποθετηθείτε. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Στις χρηματοδοτήσεις που είναι για τα σχολεία, εμείς δεν έχουμε 

λόγο να πούμε όχι. Απλώς θα περιμένουμε να δούμε και το τι γίνονται τα 

χρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη χρηματοδότηση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είπα ότι καλύφθηκα από την τοποθέτηση του κ. Ζαφείρη. 

Βέβαια, από τον κ. Βασιλάκο δεν άκουσα τα ανάλογα, αλλά ψηφίζω, λόγω της 

κάλυψης που έχω από εκεί και θα περιμένω στο επόμενο Συμβούλιο... 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Είναι πολύ χειρότερα. Εμείς έχουμε 500 υπολογιστές περίπου. 

Οπότε φαντάσου τι έξοδα παραπάνω έχουμε.  

(παρέμβαση) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι. Αυτό θέλω να το απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Οχι. Εληξε το θέμα. Ψηφίσαμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πρέπει να το απαντήσω. Πρέπει. Πρέπει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε. Εληξε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εχει σημασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, άλλη φορά. Αλλη φορά.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. 

 Η Α'βάθμια Επιτροπή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είμαστε σε ψηφοφορία, κύριε Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι. Πρέπει να το απαντήσω. Είναι για το δεύτερο θέμα. 

 Η Α'βάθμια Σχολική Επιτροπή έχει παραπάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, ακούστε με. Ψηφίσαμε, έληξε το θέμα. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Καλά, εντάξει. Εστω για το Μόστρα. 

........: Στην Ιταλία πέρασες καλά; Δε μας τα είπες αυτά.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ελπίζω, τώρα που θα έρθουν οι άνθρωποι, να τους 

φιλοξενήσουμε χωρίς γιαούρτια και αβγά, γιατί θα παραστούν και στην 

παρέλαση, ελπίζω. 

 Επειδή μεθαύριο στη σχολική εορτή, που λέγαμε τώρα για τις στολές. Οι 

στολές αυτές του Καπανδριτίου θα πάρουν μέρος, οι ίδιες στολές θα πάρουν 

μέρος και στο χορό, που  θα έρθουν οι Ιταλοί.  

 Σε παρακαλώ. Πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα. 

 Οπως και μεθαύριο στην παρέλαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε το θέμα αυτό.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Στη μεθαυριανή παρέλαση, αυτούς τους ανθρώπους που θα 

έρθουν και θα είναι από το Υπ. Παιδείας της Ιταλίας κλπ και να τους 

φιλοξενήσουμε και να τους συμπεριφερθούμε σαν φιλόξενοι άνθρωποι, όπως 

είμαστε. Αυτό ήθελα, μία παράκληση, τίποτα άλλο. Το αυτονόητο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πού θα βρούμε τα λεφτά; Τζάμπα.  

........: Κύριε Βασιλάκο, να μας ειδοποιείτε και εμάς τους Συμβούλους, όταν 

γίνονται εκδηλώσεις, γιατί εμείς δεν τα μαθαίνουμε. Τώρα το λέτε, όμως. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συγγνώμη. Επειδή είχαμε πρόβλημα με το ΝΑΤ, με την απεργία, 

συγγνώμη που δεν το ανέφερα προηγουμένως, θα καλεστείτε έτσι και αλλιώς. 

Είναι σίγουρο. Βέβαια. Ολο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καλεσμένο στο ..., 

που θα γίνει η αδελφοποίηση, ναι, αλλά θα καλεστείτε επίσημα. Τώρα μην το 

πούμε εδώ μέσα. Και βέβαια θα είστε καλεσμένοι, εννοείται. 
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 ΘΕΜΑ 16ο 

 

Μεταβολές σχολικών μονάδων και επαναπροσδιορισμός ορίων αυτών 

για το σχολικό έτος 2012-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αφορά τις μεταβολές σχολικών μονάδων και επαναπροσδιορισμό ορίων αυτών 

για το σχολικό έτος 2012-2013. 

 Κυρία Κολιαστάση, περιληπτικά τις μεταβολές που έχουν συμβεί. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ενημερώσω το  Σώμα, ότι 

η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με τους 

Διευθυντές όλων των σχολείων του Δήμου μας και τους Προέδρους των δύο 

Σχολικών Επιτροπών για να συζητήσουμε το θέμα που έχει προκύψει. Βέβαια, 

όλους μας βρήκε αντίθετους με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των 

σχολικών μονάδωνα. Ζητήθηκε από τους Διευθυντές να μας δώσουν τις 

προτάσεις τους, ώστε με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουμε τα σχολεία του 

Δήμου μας για τη καλύτερη λειτουργία τους. Ετσι, θα  αποσυμφορήσουμε τα 

σχολεία, τα οποία έχουν μεγάλο μαθητικό δυναμικό και θα ενισχύσουμε κάποια 

άλλα, που το έχουν ανάγκη. 

 Την εισήγηση την έχετε πάρει όλοι. Αυτές είναι οι προτάσεις, αν θέλετε 

να ρωτήσετε κάτι. Μόνο θα ήθελα να προσθέσω για τρία σχολεία τις προτάσεις 

των Διευθυντών, που δεν είναι μέσα στην εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να  καταγραφούν αυτά, ναι. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Για το σχολείο της Μαλακάσας η Διευθύντρια πρότεινε, ότι 

μπορεί να δεχθεί άλλα 50 παιδιά από τη Νέα Πολιτεία και από άλλα διάφορα 
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σημεία του Δήμου, που να έχουν εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο. Για 

το 1ο Λύκειο της Σκάλας η Διευθύντρια προτείνει οι 39 μαθητές που φοιτούν 

και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, που μένουν στο Μαρκόπουλο και στην 

παραλία Μαρκοπούλου, ότι θα μπορούσαν να φοιτήσουν στο Γενικό Λύκειο 

Καλάμου, γιατί οι μαθητές εκεί συνολικά είναι 320 και για το ΕΠΑΛ η 

Διευθύντρια προτείνει να ιδρυθούν και νέες ειδικότητες, ώστε να 

απορροφηθούν περισσότεροι μαθητές, βοηθώντας έτσι στην αποσυμφόρηση 

άλλων σχολείων, που έχουν αγγίξει τα όρια του  μαθητικού δυναμικού, που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν. Να τονίσω, ότι δε θα χωρίσουμε αδέλφια μεταξύ 

τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπω συναδέλφους: 

Ο κ. Λίτσας. 

Ο κ. Αρμυριώτης. 

Ο κ. Βελτανιώτης βέβαια προηγείται. 

 Ο κ. Κιούσης. 

 Ο κ. Λέκκας. 

 Ο κ. Βασιλάκος. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Διακρίνω πάλι δύο προβλήματα  και είναι συγκεκριμένα. Το ένα 

πρόβλημα είναι στο Μαρκόπουλο. Δεν είναι δυνατόν να μένουν δίπλα από τα 

σχολεία στην παραλία και να τους πηγαίνουν στον Κάλαμο. Είναι απίθανο. 

Οπως και το δεύτερο πρόβλημα είναι, ότι δεν είναι δυνατόν τα παιδιά από τη 

Μαλακάσα, ενώ μια ζωή πηγαίνανε στον Αυλώνα, ξαφνικά να υποχρεώνονται... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν είναι λάθος... 
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ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Αυτό, κύριε Λίτσα, είναι λάθος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν είναι λάθος, λυπάμαι για την εισήγηση που στείλατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το πούμε, να το διορθώσουμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να μας φέρνετε μία εισήγηση και να μας λέτε είναι 

λάθος. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Είναι τυπογραφικό λάθος. Να σας εξηγήσω λιγάκι; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα, σας παρακαλώ. Θα μιλήσετε, κύριε Λέκκα. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Κύριε Λέκκα, με σειρά των χαρτιών που έχω μπροστά μου θα 

το πω.  

 Το συγκεκριμένο αυτό κομμάτι είναι λάθος, όσον αφορά: Η Διευθύντρια 

έχει προτείνει τη συνέχιση της κανονικής λειτουργίας του σχολείου, με 

ενίσχυση του αριθμού των μαθητών, κατόπιν δικαιότερης κατανομής του 

μαθητικού δυναμικού της περιοχής, χωρίς να λέει από ποια σημεία να παίρνει. 

Του 2ου Γυμνάσιου Σκάλας Ωρωπού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Χαλκούτσι δηλαδή. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Ναι. Που είναι στο Χαλκούτσι. 

 Η Μαλακάσα δηλαδή μένει ως έχει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Αυτό δε λέτε, στο τελευταίο φύλλο που είναι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Ναι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Της Μαλακάσας, είπατε, θα μπορούν να πάνε στον Αυλώνα. Του 

Μαρκοπούλου τα παιδιά; 
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ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Του Μαρκοπούλου, το ζητάει η Γυμνασιάρχης και ο Λυκειάρχης 

του Καλάμου, είναι πρότασή του και η πρόταση της Λυκειάρχη του Ωρωπού, 

προτείνει και εκείνη το ίδιο, ώστε να ανεβούν τα παιδιά του Μαρκοπούλου 

πάνω στον Κάλαμο. Είναι προτάσεις Διευθυντών, δεν είναι δικές μας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχούν και οι δικές μας οι προτάσεις, οι 

οποίες έχουν να κάνουν με την κοινωνία των πολιτών και με τους πολίτες, που 

το πρωί θα πρέπει να πάνε τα παιδιά σε ένα δρομολόγιο που δεν υπάρχει. Το 

δρομολόγιο να φύγεις από το Μαρκόπουλο, να πας στον Κάλαμο, δεν υπάρχει. 

Κανένας πολίτης. Είναι κάτι το οποίο δε γίνεται καθημερινά, ενώ το να πάνε οι 

Μαρκοπουλαίοι... 

........: Γίνεται ήδη εδώ και μήνες. 

ΛΙΤΣΑΣ: ... οι Μαρκοπουλαίοι να πάνε στον Ωρωπό, είναι αυτό που κάνουν 

κάθε ημέρα.  

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Ναι. Το λεωφορείο αυτό θα μπει από το Σεπτέμβρη. Από εκεί 

και πέρα, τα παιδιά που κατεβαίνουν στον Ωρωπό από το Μαρκόπουλο, ήδη 

υπάρχει λεωφορείο. Απλά το λεωφορείο αυτό αντί να κατέβει στον Ωρωπό, 

πηγαίνει... 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι άλλο πράγμα η μεταφορά των μαθητών και άλλο πράγμα 

αυτό που λέμε τώρα. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς ή τώρα η Περιφέρεια, σε 

οποιαδήποτε νέα δομή του σχολείου, με τους κανονισμούς που υπάρχουν, να 

μεταφέρει τα παιδιά ούτως ή άλλως. Επομένως, αν πάνε τα παιδιά του 

Μαρκοπούλου στον Κάλαμο ή πάνε στη Μαλακάσα ή οπουδήποτε, είμαστε 

υποχρεωμένοι, θα είμαστε, εκτός αν αλλάξει, με την καινούρια περίοδο,να τα 

πηγαίνουμε τα παιδιά, κόβοντας και το κεφάλι μας. Πρέπει να τα πάμε τα 

παιδιά.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω, ότι τις προτεραιότητες, σαφώς έχει η Επιτροπή το λόγο. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν το λόγο, εννοείται, γιατί δεν μπορεί ένα σχολείο να είναι 

κλειστό και ένα άλλο ανοιχτό. Ομως... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τελειώσω.  

 Ξέρετε, να βάλω το δίλημμα το πραγματικό ποιο είναι. Αν  καταφέρουμε 

να πείσουμε τους Μαρκοπουλαίους να πάνε στο Λύκειο Καλάμου, μπορεί να 

σώσουμε ένα σχολείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σχολείο και σαν κτίριο και σαν 

στελέχωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το οποίο αν παραμείνει με το σημερινό αριθμό μαθητών, είναι 

βέβαιο, με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα κλείσει και ήδη που παραμένει, δεν έχει 

τα αντίστοιχα αριθμητικά κριτήρια. Πόσο θα κρατηθεί... Δεν μπορεί να είναι να 

Λύκειο, ξέρω εγώ, με πενήντα άτομα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε, όμως και να τιμωρούμε και τον κόσμο, 

που μένει δίπλα σε ένα σχολείο, να τον στέλνουμε σε ένα σχολείο που είναι 

πέντε - έξι - επτά - οκτώ - δέκα χιλιόμετρα μακριά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι. 

 Κάποιον θα τιμωρήσουμε κάποια στιγμή. Ποιον θα τιμωρήσουμε 

λιγότερο είναι. Θέλω να σε βάλω στο δίλημμα αυτό. Να κλείσουμε ένα σχολείο 

ή να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε, πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, εσείς το Μήλεσι  το κλείσατε, χαλαρά τη καρδία, 

γιατί έτσι έπρεπε να γίνει και δε λέω προφανώς να γίνει κάτι αντίστοιχο. Το 

αντίθετο, να μείνετε σε αυτό το σκεπτικό, να επιμείνετε στο να κρατήσετε και 

το άλλο ανοιχτό. Αλλά σας ξαναλέω, ότι εσείς είστε αυτός που είπατε "δεν 

πειράζει" και κλείσατε το Μήλεσι με τη μία. Γι αυτό σας λέω να μείνουν τα 
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σχολεία ανοιχτά, αλλά να δούμε λίγο τη δυνατότητα να μην ταλαιπωρείται ο 

κόσμος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι η ώρα πολύ αργά για τόσο μεγάλα ψέματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι δική σας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολύ αργά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εκτός ημερησίας σας το ανέφερα και δεν απαντήσατε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ψηφίσει γι αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εκτός ημερησίας σας το ανέφερα κιόλας για άλλα που είπατε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ψηφίσει να παραμείνει του Μηλεσίου το σχολείο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφού έκλεισε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ψηφίσει να παραμείνει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφού έκλεισε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ψηφίσει να παραμείνει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφού έκλεισε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κλείνω εγώ και το ανοίγω.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το ξεχνάτε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αυτό που κάνουμε σήμερα, είστε άσχετος, είναι 

γνωμοδότηση προς την Εκπαίδευση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε σημαίνει, ότι αν το ψηφίσουμε εδώ, θα περάσει στην 

Εκπαίδευση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφού δε διεκδικήσατε... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το καταλάβατε, κύριε; Εγώ αποφάσισα να κάνω πρόταση στην 

Περιφέρεια να παραμείνει του Μηλεσίου. Είναι πολύ αργά για ψέματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Οικονομάκο, αυτό είναι δικό σας προτέρημα. Δεν είναι του 

χαρακτήρα μου, ενώ εσείς έχετε εκεί παγκόσμιο ρεκόρ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να σας το επισυνάψω, ότι ψήφισα να παραμείνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας επανέλθουμε στην ουσία πλέον.  

 Τι να κάνουμε τώρα; Πρέπει να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να 

συνεχίσουμε. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, γιατί και ο κ. Αρμυριώτης, καταλαβαίνω, έχει σοβαρό 

λόγο, αγωνιά για το Μαρκόπουλο και δικαίως αγωνιά.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το θέμα του Μαρκοπούλου και το δίλημμα που ανέφερε ο 

Δήμαρχος είναι υπαρκτό και το ξέρουμε, ότι κινδυνεύει να κλείσει το σχολείο 

του Καλάμου, λόγω έλλειψης αριθμού μαθητών. Ομως, θα ήθελα να θέσω μία 

άλλη διάσταση. Του οικισμού Μαρκοπούλου τα παιδιά να πάνε στον Κάλαμο. 

Ομως, από την οδό Ειρήνης, εδώ της παραλίας, αυτό το κομμάτι, από εδώ και 

μέχρι τα Παλάτια, να πάνε στον Κάλαμο και της παραλίας γενικότερα, που είναι 

κοντά και θα σας πω το εξής παράδειγμα... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Λέω, να πάνε στον Κάλαμο, είναι πρόβλημα με την εξής 

έννοια. Γνωρίζουμε όλοι, ότι τα σχολεία σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα 

έχουν κενά. Αν, λοιπόν, δημιουργηθεί ένα κενό τριών ωρών, τελευταίων ωρών, 

θα περιμένει το παιδί στον Κάλαμο, να πάει το λεωφορείο, να το πάρει, να το 
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φέρει εδώ; Ενώ στον Ωρωπό και οι γονείς έρχονται εύκολα και τα παιδιά έχουν 

πρόσβαση να γυρίσουν στο σπίτι τους και να μην περιμένουν στο σχολείο. 

 Τι εννοώ, Δήμαρχε. Τι είναι εκείνο που δεν κατάλαβες; Οτι αν 

δημιουργηθει κενό στις σχολικές ώρες στο σχολείο, που είναι υπαρκτό το θέμα 

και συμβαίνει, τα παιδιά θα περιμένουν τρεις ώρες στον Κάλαμο, να πάει το 

λεωφορείο να τα πάρει, ενώ εδώ υπάρχει προσβασιμότητα και δε μιλάω για τα 

παιδιά του Μαρκοπούλου του χωριού. Μιλάω για της παραλίας, που πάνε με τα 

πόδια και έρχονται. Είναι ένα θέμα, να το δούμε σε αυτή τη βάση. Οχι να μην 

πάνε τα παιδιά του Μαρκοπούλου στον Κάλαμο. Δε λέω αυτό. Λέω, χωροταξικά 

τα παιδιά της παραλίας, που είναι 200 μέτρα από το σχολείο και 500, να το 

δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι θέλει να μας πει ο κ. Βασιλάκος. Κύριε Βασιλάκο, μισό 

λεπτό, να ολοκληρώσει. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω. 

 Και κάτι άλλο σε αυτή τη βάση. Είναι σίγουρο, ότι αν ένας γονιός δε 

δεχθεί να το πάει στο σχολείο, που εμείς προτείνουμε, ότι θα υποχρεωθεί να το 

πάει; Δεν το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέμα Διευθυντή πλέον μετά.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να σας πω δύο - τρία πραγματάκια, που δε γνωρίζετε. 

Συγγνώμη, Δημήτρη, εσύ τα ξέρεις. Οι υπόλοιποι δεν τα ξέρουν. 

 Να πω  κάτι. Κατ' αρχήν αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκοινωνία. Το 

Μαρκόπουλο ανεβαίνει στον Κάλαμο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μεγαλύτερο 

πούλμαν, γιατί θέλουν καμιά εικοσαριά ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, τα 

περισσότερα παιδιά θέλουν να ανέβουν στον Κάλαμο, στο Μαρκόπουλο. Το 

πρόβλημα ποιο είναι. Να σας πω κάτι άλλο. Πέρυσι κάποιος εδώ Διευθυντής 
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είπε, ότι είναι ουτοπία να ανέβει το Μαρκόπουλο στον Κάλαμο, ο κ. 

Τσιριγώτης, ο οποίος φρόντισε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Βασιλάκο, μην το ξανακάνετε αυτό 

για ανθρώπους που δε βρίσκονται στο χώρο αυτό.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ωραία. Συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. 

 Κάποιος Διευθυντής θεώρησε ουτοπία, ότι θα ανέβουν τα παιδιά στον 

Κάλαμο του Μαρκοπούλου. Είναι γεγονός. Φέτος φρόντισε η εισήγησή του να 

είναι ίδια με την περσινή, ουτοπία δηλαδή. Είχε λάθος στην εισήγησή του. Τα 

παιδιά ανεβαίνουν στον Κάλαμο από το Μαρκόπουλο. Μέχρι και από τη Νέα 

Πολιτεία ανεβαίνουν στον Κάλαμο, το ξέρετε; Από τη Νέα Πολιτεία. Ανεβαίνουν 

από τη Νέα Πολιτεία, ανεβαίνουν από τα Παλάτια, ανεβαίνουν και από άλλα 

σχολεία. Το Μαρκόπουλο θέλει να ανέβει στον Κάλαμο.  

 Το πρόβλημα  δεν είναι αν θέλει ή τα νάζια των παιδιών, γιατί το 

σχολείο του Καλάμου δεν κινδυνεύει να κλείσει. Το ΕΠΑΛ κινδυνεύει να κλείσει. 

Το πρόβλημα ποιο είναι: ότι έχουμε δύο υπέρβαρα σχολεία και αυτό τα αδικεί. 

Το 1ο Γυμνάσιο Σκάλας  Ωρωπού, το οποίο έχει πλεονάζοντα αριθμό, 60-70 

παιδιά και το ΓΕΛ Ωρωπού, το οποίο επίσης έχει πολλά παιδιά, ενώ αν ανέβουν 

αυτά τα παιδιά πάνω, ισορροπούν κάπως τα στοιχεία. Βέβαια, βαραίνει πολύ ο 

Κάλαμος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να ολοκληρώσω και μετά θα μου πείτε. 

 Αυτή τη στιγμή η μεταφορά υπάρχει. Γίνεται. Αν είχαμε μεγαλύτερο 

πούλμαν στη διάθεσή μας, θα μεταφέρονταν άλλα 20-30 παιδιά που θέλουν 

άμεσα να φύγουν. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μα θα το κάνουμε το Σεπτέμβρη αυτό. Η πρόταση, λοιπόν, είναι 

της ΔΕΠ και των Διευθυντών αυτή. Να ανέβουν τα παιδιά του Μαρκοπούλου 

πάνω και να τελειώσει η ιστορία. Οχι γιατί είναι καλύτερο το σχολείο του 

Καλάμου. Απλά οι δάσκαλοι, που εργάζονται σε αυτά τα δύο σχολεία, δε θα 

μπορούν να αποδώσουν με 30 παιδιά στην τάξη, όταν μάλιστα στο 1ο 

Γυμνάσιο Σκάλας έχει πλαστικές αίθουσες. Είναι για τα παιδιά, έτσι; Δεν είναι 

χωροταξικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε Βασιλάκο. Να ακούσουμε και τον κ. Κιούση λίγο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οσο για το ερώτημα που έθεσε: "Κλείνει το σχολείο και τι 

κάνουν τα παιδιά, πώς θα κατεβούν Μαρκόπουλο;", να απαντήσω, κύριε 

Πρόεδρε. Τα παιδιά παραμένουν στο χώρο του σχολείου. Οταν δεν έχουν 

μάθημα, τα παιδιά παραμένουν στο χώρο του σχολείου. Δε βγαίνουν έξω από 

το σχολείο, στον Κάλαμο τουλάχιστον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βασιλάκο. 

 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θέλω να πω γι αυτό το θέμα, είχα τοποθετηθεί με τον ίδιο τρόπο 

και πέρυσι. Εγώ, μπορεί να το βεβαιώσει αυτό ο κ. Βασιλάκος, ήμουν ένας Δημ. 

Σύμβουλος που έτρεχα και προσπαθούσα να πείσω τους γονείς να πάνε στον 

Κάλαμο, αλλά προσέξτε: Προσπαθούσα να τους πείσω. Τους έλεγα 

επιχειρήματα, τους έλεγα ότι έχουμε καινούριο σχολείο, έχουμε καλούς 

καθηγητές, έχουμε αυτό. Θεωρώ λάθος να υποχρεώσουμε - γνώμη μου - 

όλους τους μαθητές του Μαρκόπουλου να πάνε στον Κάλαμο, γιατί υπάρχει 

αυτή η ψυχολογία, ότι το Μαρκόπουλο έχει επαφή εδώ και υπάρχει και μία 

πραγματικότητα, Δήμαρχε. Δεν ξέρω, οι εκπαιδευτικοί εδώ θα μας το πουν. 

Από το Αίθριο, που ξεκινάει το Μαρκόπουλο, μέχρι τα σχολεία,  είναι λιγότερο 

από ένα χιλιόμετρο. Αν πάει ένας γονιός και πει "δεν μπορείς εμένα να με 
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στέλνεις 10 χιλιόμετρα, ενώ υπάρχει σχολείο στο ένα χιλιόμετρο και μάλιστα 

μέσα στον ίδιο Δήμο". Αν υπάρχει και τέτοιο θέμα, βέβαια, θα το δει η 

Β'βάθμια. 

Εγώ εκείνο που προτείνω είναι οι εισηγήσεις μας να μην επιβάλλονται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι. Οι εισηγήσει μπορούν να επιβληθούν κιόλας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν νομίζω, ότι κάνουμε ένα λάθος, που ναι μεν πήρατε τις 

απόψεις των Διευθυντών των σχολείων, αλλά υπάρχουν και οι σύλλογοι 

γονέων και κηδεμόνων. Δε θα έπρεπε να κάνετε μία συζήτηση και με τους 

γονείς, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τι θέση έχουν γι αυτή την 

αλλαγή που προτείνουμε; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αυτοί είναι απόλυτα σύμφωνοι. Οι πιο σίγουροι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  Ποιος απάντησε, ότι είναι σύμφωνοι; Δεν το αναφέρατε, ότι 

συναντηθήκατε με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ενα αυτό.  

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Δε συναντηθήκαμε με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. 

Απλά είναι το έγγραφο το ένα, που  μας ήρθε από το Υπ. Παιδείας, το οποίο 

ζητάει από τους Διευθυντές τις προτάσεις τους και αυτό κάναμε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εσείς κάνατε αυτό που σας λέει το Υπουργείο, αλλά το Υπουργείο 

εφαρμόζει μία πολιτική συρρίκνωσης των σχολείων, μία πολιτική στα πλαίσια 

των μνημονίων και όλα αυτά και εμείς, λοιπόν, δε θα πρέπει... 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Αυτό, όμως, είναι καθαρά να το κάνουν οι Διευθυντές.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, ναι. 
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 Εμείς, λοιπόν, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, εκλεγμένοι  και λογοδοτώντας 

στον κόσμο και στο λαό, δε λογοδοτούμε στο Υπουργείο, αλλά στον κόσμο και 

θα πρέπει οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε να έχει σχέση με το συμφέρον του 

κόσμου, που  μας έχει ψηφίσει και μας έχει βάλει σε αυτή τη θέση.  

 Αρα, λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό που λέει ο Δήμαρχος να σώσουμε το 

σχολείο, το σχολείο πρέπει να σωθεί, όχι γιατί - ας έχει λιγότερους  μαθητές. 

Είναι υποχρεωμένο να υπάρχει το σχολείο, ας έχει λιγότερους μαθητές. Με 

ποια λογική το κράτος  κλείνει τα σχολεία; Με ποια λογική κλείνει τα σχολεία; 

Και με 30 και με 20 και με 10 μαθητές, θα πρέπει να υπάρχει σχολείο, όπου και 

αν υπάρχει. Από εκεί και πέρα εθελοντικά, αν οι γονείς θέλουν να στείλουν τα 

παιδιά τους και αν τους πείσουμε να πάνε, για τους λόγους που λέμε, 

σύμφωνοι, αλλά όχι κάτω από την απειλή να μην κλείσει το σχολείο, να 

κάνουμε αυτές τις αλλαγές.  Αυτή είναι η διαφορά, που εγώ πιστεύω ότι 

πρέπει, ως Συμβούλιο, να δώσουμε το μήνυμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν ένα Λύκειο έχει 15 παιδιά ή 20, πρέπει να μείνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σίγουρο, ότι δε θα πληρώσει η τρόικα, να το πω έτσι, 15 

καθηγητές.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μία τακτική... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ακούσω δηλαδή την αποψή σας. Αν ένα Λύκειο του Καλάμου 

έχει 50 άτομα, αν μείνουν 30 ή 20, το Λύκειο, το Τριθέσιο Λύκειο θα 

παραμείνει; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βεβαίως να παραμείνει. Αυτό λέμε, να παραμείνει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έχει όλες τις ειδικότητες, όλους τους καθηγητές και όλα τα 

μαθήματα με 20 παιδιά; 20 καθηγητές; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε. Η πρόοδος αυτό είναι. Να υπάρχει σχολείο σε 

κάθε χωριό, όχι να κλείσουμε τα σχολεία. Αυτή είναι η πρόοδος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά ζούμε και σε μία εποχή, που υπολογίζετια πάνω από 

όλα το λειτουργικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακριβώς αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θα τα πληρώσει; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εμείς ακολουθούμε μία πολιτική, η οποία 

μας επιβάλλεται. Στα σχολεία, στην πρόνοια και στην υγεία δεν πρέπει να 

υπάρχουν εκπτώσεις, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λέω εγώ κάτι άλλο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εδώ κάνουμε εκπτώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά έχουμε μαθητικό δυναμικό και μπορούμε να σώσουμε όλα 

τα σχολεία μας.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό σας είπα και πάλι. Να πείσουμε τον κόσμο, να υπάρχει μία 

κατανομή για το συμφέρον των παιδιών. Οχι για το συμφέρον οποιασδήποτε 

κυβέρνησης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν πάρουμε δεδομένο, κυρία Στεργίου, την ανατροπή των 

νόμων, ότι και με λίγα παιδιά θα έχουμε σχολείο, δε θα είχαμε θέμα τώρα.  

 Καταλάβατε τι είπα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά κοιτάξτε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν παίρναμε δεδομένο, ότι και με λίγα παιδιά θα υπήρχαν τα 

σχολεία και δε θα κινδυνεύαμε να μας τα κλείσουν, δε θα είχαμε θέμα σήμερα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εκεί είναι το πρόβλημα. Κινδυνεύουμε να μας τα κλείσουν. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν το φέρνουμε το θέμα εμείς. Μας το ζητάνε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δήμαρχε, η διαφορά μας είναι πολιτική. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αν αφήσουμε στην άκρη και τα μνημόνια και τα ΔΝΤ και τις 

οικονομικές κρίσεις, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο, επειδή είμαι 20 χρόνια και ο 

Χρήστος το ίδιο, στα σχολεία, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο δεν μπορεί να 

λειτουργήσει με 20 και με 30 μαθητές, γιατί δε συμπληρώνουν ωράριο οι 

καθηγητές και δεν πάνε να δουλέψουν, γιατί ένας καθηγητής που θα έχει τρεις 

και τέσσερις ώρες μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει και κάπου αλλού και αν 

έχει υποβαθμιστεί κατά κάποιο τρόπο το Γυμνάσιο του Χαλκουτσίου, είναι γι 

αυτό το λόγο. Γιατί ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο πρέπει να έχει έναν αριθμό 

γύρω στους 160-180 μαθητές για να συμπληρώνουν ωράριο οι καθηγητές και 

να είναι καθηγητές του σχολείου αυτού και όχι να είναι γυρολόγοι σε τέσσερα - 

πέντε σχολεία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα.  Ενα Γυμνάσιο, λοιπόν, που έχει 60 μαθητές ή 40 ή 50, δύσκολα 

βρίσκει καθηγητή ωρομίσθιο ή αναπληρωτή για να πάει να δουλέψει, γιατί δεν 

πάει κανείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν κάνει παραπάνω από οκτώ ώρες τη βδομάδα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υποχρεωτικό ωράριο να είναι 21. 

 Ο κ. Γιασημάκης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Το θέμα είναι από τη μεριά των 

καθηγητών, των μαθητών, των γονιών, των κατοίκων. Είναι διαφορετικό. Είναι 

πολύπλευρο. Δεν είναι μονομερές, όπως λέει ο κ. Ηλιάσκος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το σίγουρο είναι ότι δε λειτουργεί, κυρία Στεργίου, το σχολείο. 

 Κύριε Γιασημάκη. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό, όσον αφορά στα παιδιά 

του Μαρκοπούλου που θα πάνε στον Κάλαμο. Πρέπει να διαχωρίσουμε τα 

παιδιά της παραλίας Μαρκοπούλου από τον οικισμό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το είπε; Με έχει καλύψει, αν το είπε. 

 Να διαχωριστούν η παραλία Μαρκοπούλου από τον οικισμό και να μην 

είναι υποχρεωτικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βελτανιώτης. 

 Λίγη υπομονή, κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δύο είναι τα θέματα που θέλω να θίξω. 

 Κυρία Στεργίου, σας ακούσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, στα θέματα, όχι απάντηση στην κ. Στεργίου 

τώρα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θέλω να πω μία πρόταση και να ακουστώ και περιμένω τόση 

ώρα. 

 Πρώτα από όλα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, θα πρέπει 

να γίνει μία σοβαρή καμπάνια από την Επιτροπή Παιδείας και από τις Σχολικές 

Επιτροπές, ώστε να κατευθυνθούν γονείς, να πάνε σε σχολεία που έχουν 

μικρότερο αριθμό, που τους εξυπηρετεί και επαγγελματικά, είτε είναι στη 

Μαλακάσα το  Δημοτικό είτε είναι στον Αυλώνα είτε στο Γυμνάσιο είτε στον 

Κάλαμο. 

 Επίσης, η ίδια καμπάνια πρέπει να περιλαμβάνει και το πώς θα 

κατευθυνθούν μαθητές από τα χωριά τα πάνω, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και 

Κιούρκα, προς το ΕΠΑΛ Ωρωπού.  
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 Θα πρέπει, λοιπόν, έγκαιρα να προγραμματιστεί γαι την επόμενη 

σχολική χρονιά δρομολόγιο, που να μεταφέρει μαθητές, που το έχουν ανάγκη, 

γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το Γενικό Λύκειο, αλλά πάνε, γιατί δεν 

έχουν πού να πάνε αλλού, από το Καπανδρίτι, Κιούρκα, Πολυδένδρι προς το 

ΕΠΑΛ Ωρωπού. 

 Επίσης, θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να δούμε και το θέμα με τα 

μεταφορικά. Υπάρχει μία ανησυχία στη μαθητική κοινότητα, έχω εκφράσει, 

σχετικά με τα ποσά που διαθέτει η Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είναι στο θέμα μας, Πρόεδρε και οι οικονομικοί λόγοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα είναι και είναι και εποικοδομητικές οι προτάσεις σας.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οικονομικό κριτήριο. 

 Επειδή από ό,τι πληροφορήθηκα, με τη χιλιομετρική απόσταση θα 

επιδοτηθεί ο Δήμος για τις μετακινήσεις των μαθητών, καλό, λοιπόν, είναι να 

αξιοποιήσουμε τα χρήματα που εξοικονομούμε από τα δικά μας μεταφορικά 

μέσα, του Δήμου τα λεωφορεία, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις 

διαδρομές, όλους τους μαθητές και προς το ΕΠΑΛ από τα πάνω χωριά, αλλά και 

στις άλλες μετακινήσεις των μαθητών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη. 

 Κύριε Λέκκα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είναι μεγάλο το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, έχω 

ασχοληθεί και ο ίδιος, κύριε Βελτανιώτη, θα σας απαντήσω αλλη φορά 

λεπτομερώς για τη μεταφορά των μαθητών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 Θέλω να ρωτήσω την κ. Κολιαστάση ποιος έκανε την πρόταση για να 

μεταφερθούν οι μαθητές της Μαλακάσας και του Συκαμίνου στο Χαλκούτσι. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Οπως σας είπα, έχει γίνει λάθος. Το Γυμνάσιο του Χαλκουτσίου 

απλά προτείνει να συνεχιστεί η λειτουργία του σχολείου ως έχει και να 

ενισχυθεί με περισσότερους μαθητές, χωρίς να λέει, όμως, από πού. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ναι, αλλά εσείς το γράφετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διορθώθηκε. Δεν ισχύει αυτό. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Διορθώθηκε αυτό. Σας απάντησα.  

ΛΕΚΚΑΣ: Διαγράφεται. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, όσον αφορά, η εισήγηση έχει ως έχει, με τη μόνη 

προσθήκη, ότι τα παιδιά της παραλίας Μαρκοπούλου θα μπορούν να μεταβούν 

προαιρετικά στον Κάλαμο. 

 Ομόφωνα, λοιπόν, το Συμβούλιο... 

 Εγκρίνει η κ. Στεργίου; Υπάρχει αντίρρηση εδώ; 

(απάντηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κ. Στεργίου. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

 --------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 -------------------------- 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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