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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον 

αθλητή Ευθύμιο Μίτα. 

2 ΕΗΔ. Λήψη απόφασης για άμεση 

παρέμβαση στη Β’ Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Επίλυσης Δασικών 

Αμφισβητήσεων όσον αφορά όσον 

αφορά τη γνωμοδότηση για τον 

Οικισμό Καλάμου. 

3 ΕΗΔ. Εγκριση παράτασης μίσθωσης 

ακινήτου (οικοπέδου) για εγκατάσταση 

λυόμενων αιθουσών για την στέγαση 

Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου 

Ωρωπού. 

4 ΕΗΔ. Εγκριση χορήγηση άδειας τομής 

οδοστρώματος του οδικού άξονα 

Μαλακάσας – Μαρκοπούλου Ωρωπού 

Σκάλας Ωρωπού (παραλία), για την 

εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση 

Δικτύου Υδρευσης Οικισμού και 

παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

5. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 43/2012 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Εγκριση αγοράς εκτάσεων για 

υλοποίηση του έργου: Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και 

Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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7. Εγκριση Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας για την εκπόνηση 

ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο 

"Ανέργερση παιδικού - βρεφονηπιακού 

σταθμού Αγ.Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων 

Παλατίων". 

8. Εγκριση Μελέτης Γεωτεχνικής 

Καταλληλότητας για την εκπόνηση 

ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο 

"Ανέγερση παιδικού - βρεφονηπιακού 

σταθμού Αγ.Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων 

Παλατίων". 

9. Εγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου: "Δίκτυο 

ομβρίων υδάτων και έργων 

διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στην 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου 

Δήμου Διονύσου Αττικής". 

10. Εγκριση ολοκλήρωσης του έργου 

"Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου". 

11. Εγκριση Υπεργολαβίας του έργου 

"Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης 

Οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου 

Ωρωπού". 

12. Ορισμός Επιτροπής δημοπρασιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

270/1981, για το έτος 2012. 

13. Ορισμός Επιτροπής για την 

καταστροφή αντικειμένων για το έτος 

2012. 
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14. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας 

Κοιμητηρίων. 

15. Εγκριση απολογισμού οικονομικού 

έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ωρωπού. 

16. Εγκριση απολογισμού οικονομικού 

έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: .. παρεβρίσκονται ο κ.Μακρυγιάννης, ο κ.Μακρυγιάννης από 

τον Ωρωπό, ο κ.Ζαφείρης από τα Νέα Παλάτια, ο κ.Κιούσης από τον Κάλαμο, ο 

κ.Παπαντωνίου από το Μαρκόπουλο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι 

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

Είμαστε έτοιμοι; Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, από αρχηγούς παρατάξεων. Ο 

κ.Δέδες, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Καλύβας και η κα Βαρνάβα.  

 Θέλετε να κάνετε ανακοίνωση κ. Δήμαρχε; 
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ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ 

 

Απονομή τιμητικής διάκρισης στον αθλητή Ευθύμιο Μίτα. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητέ .. Ανακοίνωση, τέλος πάντων, ανακοίνωση και να 

ζητήσω και κάτι από το Σώμα. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχω 

να σας πω ένα πολύ ευχάριστο για τον τόπο μας. Προ ημερών ο Μίτας ο 

Ευθύμιος, παιδί από τη Σκάλα Ωρωπού, γιος του Σώτου Μίτα, Ζώζου Μίτα, 

τίμησε τον τόπο μας, τίμησε τον Ωρωπό. Εγινε Παγκόσμιος Χρυσός 

Πρωταθλητής στη σκοποβολή. Το γνωρίζω το παιδί από μικρό. Εχει δώσει όλο 

τον εαυτό του, όλη τη ζωή του γι' αυτό τον άθλο για τον τόπο μας και για τον 

εαυτό του. Είναι γνωστό ότι για να γίνει κάποιος πρωταθλητής κόσμου, ότι 

πρέπει να δώσει όλο του το είναι, όλη την ύπαρξη του, να ζει μόνο γι' αυτό. 

Πολλοί το κάνουν όμως, πολλοί προσπαθούν αλλά παγκόσμιοι πρωταθλητές δε 

γίνονται όλοι. Και αυτός και η οικογένεια του τιμά την περιοχή μας, τον Ωρωπό 

και την Ελλάδα, γιατί είναι Παγκόσμιος Χρυσός Πρωαθλητής. Προτείνω και 

επειδή ξέρω τα ζητούμενα, να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να 

κάνουμε μια επιχορήγηση στον πρωταθλητή μας αυτό, 3.000 ευρώ, αφού 

ευχαριστήσω το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, την κα Κοντογιάννη, το 

Ναυτικό Ομιλο Παλατίων και όλους τους πολίτες που πήγαν στο αεροδρόμιο, 

τον υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.  

 Εχουμε συνεννοηθεί και τη Δευτέρα να έρθουν στο Δήμο, όποιος θέλει 

να παρεβρεθεί, και επίσημα στο Δήμο να τον υποδεχτούμε σαν Παγκόσμιο 

Πρωταθλητή. Προτείνω να δώσουμε 3.000 ευρώ το Δημοτικό Συμβούλιο, να 

εγκρίνει 3.000 ευρώ το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχει δρόμο μπροστά του. Θα 

πάει στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, έχει πάρα πολλά έξοδα, δεν τον καλύπτει 
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το κράτος ούτε τα στοιχειώδη έξοδα του, ούτε τη βενζίνα του. Είναι σίγουρο 

αυτό που σας λέω .. Δίνει στη νεολαία και στα παιδιά μας το δρόμο, τον δείχνει 

και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προσθέσουν κάτι; 

 Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από την πρώτη στιγμή που το μάθαμε και εμείς δώσαμε τα 

συγχαρητήρια στον ίδιο προσωπικά τον αθλητή, στους γονείς του. Είναι πολύ 

όμορφο να έχουμε και τέτοιες, τέτοια παραδείγματα στον τόπο μας και να 

έχουμε τέτοιες χαρές. Ειδικά σ' αυτήν την περιοχή που αυτή την εποχή μόνο 

χαρές δε δεχόμαστε. Βεβαίως και να βοηθήσουμε αυτό τον αθλητή. Εμείς 

έχουμε ανακοινώσει και σε δελτίο τύπου ένα σκεπτικό που έχουμε, ότι υπάρχει 

η δυνατότητα να συνεχίσει η περιοχή μας να έχει στο συγκεκριμένο άθλημα 

ανάπτυξη. Το έχουμε αναλύσει κιόλας λίγο, αν θέλετε να το φέρετε σαν θέμα 

να το αναλύσουμε περισσότερο. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να, όχι να 

επιβραβεύσουμε μόνο έτσι ευκαιριακά τώρα με κάποια χρήματα, που δε νομίζω 

ότι είναι τόσο σημαντικό, όσο σημαντικό είναι αν μπορεί ο Δήμος να εξετάσει 

και εδώ τουλάχιστον τη δυνατότητα να γίνει χορηγός σ' αυτή την προσπάθεια 

που θα κάνει ο αθλητής, της προετοιμασίας για τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, 

γιατί να το δούμε αν γίνεται κανονικά, νόμιμα να έχει τη δυνατότητα να είναι 

χορηγός και ο Δήμος του αθλητή, ο Δήμος Ωρωπού. 

 Βεβαίως και συμφωνούμε απόλυτα και αν θεωρείτε ότι αυτό το ποσό, 

τουλάχιστον τώρα, καλύπτει, θεωρούμε ότι κάθε μέρα δε γίνονται τέτοιες 

επιδόσεις, οπότε επικροτούμε και ακόμα και ό,τι άλλο νομίζετε γι' αυτούς που 

πραγματικά αξίζουν. Είναι μια ωραία στιγμή για το Δήμο, ευχάριστη στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η ανακοίνωση η οποία ήθελα να κάνω και εγώ μετά ήταν 

αυτή, σχετικά με τον Παγκόσμιο Πρωαθλητή, τον Μάκη τον Μίτα. Πραγματικά 

μας κάνει υπερήφανους. Θέλω και εγώ να του δώσω συγχαρητήρια γι' αυτή 

του την επίδοση. Οντως δε βγάζεις καθημερινά Πακόσμιους Πρωταθλητές, 

ούτε σαν χώρα, ούτε σαν πόλη. Να μην ξεχνάμε και εύχομαι να έχει και άλλες 

τέτοιες επιτυχίες, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν που είχε 

επιτυχίες, αναφέρομαι στο 2011, πάλι εδώ πέρα μέσα είχαμε δεσμευτεί 

κ.Δήμαρχε, ότι θα τον τιμήσουμε, θα τον φωνάξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

να τον τιμήσουμε, ότι θα τον βοηθήσουμε στην προσπάθεια του και 

οικονομικά, πράγμα που δεν έγινε. Αναφέρομαι για τον Ιούλιο του '11. Ελπίζω 

τώρα να μη μείνουμε στις φωτογραφίες και στις ευχές, να προχωρήσουμε 

έμπρακτα στη βοήθεια αυτή και πιστεύω ότι τα 3.000 ευρώ που λέτε είναι λίγα. 

Για προετοιμασία Παγκόσμιου Πρωταθλητή για ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 3.000 

ευρώ είναι λίγα, όταν για οποιονδήποτε Σύλλογο δίνουμε πολύ περισσότερα. 

Θα πρέπει να το δούμε ώστε να βοηθηθεί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος γιατί 

το αξίζει.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα αυτό θέλω να πω ότι δεν πλειοδοτούμε, δεν 

κάνουμε .. τέλος πάντων, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε πρότυπα τέτοια, 

σεμνότητος και πρωταθλητισμού. Εγώ είμαι στη διάθεση σας να το 

συζητήσουμε. Μ' αρέσει η λέξη χορηγός ο Δήμος. Να το δούμε Γιώργο για 

χορηγός μήπως μπορούμε Γιώργο για χορηγός, μήπως μπορέσουμε να βρούμε 

επίσημα τη διαδικασία. Μένουμε στο 3.000 και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, 

συμφωνούμε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δήμαρχε, ούτως ή άλλως ο Δήμος γίνεται χορηγός μ' αυτήν την 

πράξη. Μ' αυτήν την πράξη ούτως ή άλλως ο Δήμος γίνεται χορηγός. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ας το κάνουμε από τώρα το ποσό λίγο μεγαλύτερο. Να 
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τελειώνουμε, να μην έχουμε πρόβλημα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το θέμα των χρημάτων εγώ το συζήτησα με τον κ.Σπύρου 

προηγουμένως, με τον Χρήστο τον Σπύρου, να δούμε σε ποιον κωδικό.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με τον κ.Χρήστου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με τον κ.Χρήστου. Ναι. Το συζήτησα για να δούμε σε ποιον 

κωδικό έχουμε τι λεφτά και με ποιον τρόπο θα το κάνουμε και αυτό θα το 

δούμε για το θέμα του ποσού και καλό θα είναι .. Κώστα κοίταξε, ο Μάκης είναι 

ανιψιός μου και βαφτιστήρι μου. Αν κάποιος νοιάζεται περισσότερο, μάλλον .. 

Θα το δούμε και θα δούμε και τον τρόπο που μπορούμε .. Θα δούμε και τον 

τρόπο που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάτι για να.. Αυτό θα το δούμε 

Δήμαρχε, θα το δούμε με την Οικονομική. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η πρόταση του Δημάρχου τώρα για 3.000 ευρώ δεν ισχύει; 

Δεν είναι..; Ισχύει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ισχύει. Θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε και κάποια 

παραπάνω... 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπράβο. Αφού έχουμε τη δυνατότητα Βαγγέλη να δώσουμε 

3, μπορούμε αυτήν τη στιγμή να δώσουμε 5 και να τελειώσει το θέμα και να 

βοηθηθεί ο άνθρωπος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν ξέρουμε όμως αν υπάρχουνε ρε συ Γιώργο, αυτό λέμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να κάνουμε μια αναμόρφωση ρε Βαγγέλη. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ωραία, αυτό λέω. Να το δούμε και 5 και 10 να δώσουμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παίρνουμε την απόφαση τώρα για το ποσό που λέμε .. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα' ρθούμε και σε συνεννόηση μαζί του για να δούμε και τι 

ανάγκες έχει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε. Εντάξει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το έχουμε συζητήσει Βαγγέλη. Δεν το λέω τυχαία το νούμερο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, δεν με κατάλαβες. Θα' ρθούμε σε συνεννόηση με τον ίδιο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Με τον ίδιο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. για να δούμε τι ανάγκες υπάρχουνε. Μπορεί να θέλει να του 

πάρουμε κάποια πράγματα. Μπορεί να θέλει κάτι άλλο. Θα τα δούμε, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. 

 Η κα Στεργίου θέλει να προσθέσει κάτι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, με καλύψανε βέβαια οι προηγούμενοι συνάδελφοι που 

μιλήσανε. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο μας και μην ξεχνάτε ότι 

μπορεί να είναι και Ολυμπιονίκης αυτό το παιδί. Ηδη έχει κάνει πολλά ρεκόρ και 

πανελλαδικά και βαλκανικά και πολλά ρεκόρ και θα έλεγα να κάνουμε, αυτή 

που λέτε η εκδήλωση στο Δήμο φαντάζομαι θα είναι σε πολύ στενό πλαίσιο, θα 

ήτανε καλύτερα να την κάνουμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο να του απονείμει μια πλακέτα, ένα .. Εδώ θα γίνει; Να γίνει μια 

πανηγυρική εκδήλωση κάπου, δηλαδή να αναδειχθεί το θέμα. Αλλωστε τους 

πρωταθλητές στην αρχαιότητα γκρεμίζανε τα τοίχοι. Ετσι δεν είναι; Για να 

μπούνε οι πρωταθλητές .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, παρόμοιο είναι.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το σκέφτηκα Αννα, αλλά τα τοίχοι τα γκρεμίσαμε στις φυλακές. 

Δεν έχει. Αν είχε κανένα κομμάτι θα το ρίχναμε, αλλά .. 

(γέλιο) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Η πρόταση 

κ.Γιασημάκη είναι στις 3.000. 

..: Υπάρχει άλλη πρόταση. Να ανέβει το ποσό στις 5.000. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν μπορούμε να το κάνουμε .. 

..: Αν μπορούμε να το κάνουμε ας πάρουμε απόφαση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και αυτό που λέει η κα Στεργίου. Αν μπορεί να γίνει .. 

..: Μιλάμε για Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλο θέμα αυτό ρε παιδιά. Τώρα το φέραμε θέμα αυτό, φέραμε 

θέμα την επιχορήγηση και .. Να το ανεβάσουμε; Τι θέλετε; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ανεβάσουμε το ποσόν μια και καλή να τελειώνουμε από 

πλευράς χορηγίας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε διαφωνούμε. Απλώς δεν κάνουμε εδώ πλειοδοσία. Αυτό που έχει 

σημασία είναι το σκεπτικό και το παράδειγμα που θα δώσουμε σε τρίτους. 

Επίσης αυτό που σας είπα κ.Δήμαρχε εγώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Λίτσας. Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλει διερεύνηση ξεκινώντας από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ του, από το 

Σύλλογο του, με τον ίδιον για κάποια πράγματα που στην πορεία μπορεί να 

γίνουν και πιστεύω ότι είναι σημαντικό έστω και στο ελάχιστο και το πέρασμα 

του Ωρωπού προς τα έξω, γιατί είναι μια διαφήμιση για τον τόπο ένας αθλητής 

για κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουνε διαδικασίες .. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουνε 

συγκεκριμένες διαδικασίες. Δηλαδή δεν είναι τόσο αυθαίρετο. Υπάρχει η ομάδα 

του, υπάρχει η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ του, υπάρχει η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, υπάρχουν 

όλα αυτά. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο όμως λοιπόν επειδή το γνωρίζω και από 
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άλλους αθλητές, υπάρχει η διαδικασία που μπορεί ο αθλητής να βοηθηθεί από 

την ιδιαίτερη πατρίδα του που είναι ο Ωρωπός.  

 Στη διάθεση σας. Εγώ ό,τι θέλετε. Δε θα διαφωνήσουμε γι' αυτό το 

θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα απ' ότι φαίνεται διάθεση υπάρχει ο Δήμος να βοηθήσει. 

Το θέμα δεν κλείνει.  

 Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οντως διαπιστώνω και εγώ ότι διάθεση υπάρχει και καλώς 

υπάρχει. Πλειοδοσίες δεν κάνουμε και πολύ σωστά το αναφέρετε. Απλά 

ψηφίζουμε την πρόταση όπως την ψηφίζουμε. Να ξανάρθει. Θεωρώ πολύ 

σωστή την πρόταση της κας Στεργίου η εκδήλωση να είναι λίγο πιο επίσημη, 

να μην είναι απλά στο Δημαρχείο μεταξύ μας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, εντάξει, έρχεται στον τόπο του. Ας τον τιμήσουμε εδώ, 

ας γίνει εδώ πέρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ας γίνει κάτι πιο 

επίσημο και να μη μείνουμε ξανά στα λόγια γιατί αναβολή στην αναβολή και 

εγώ θα παρακαλούσα τον Βαγγέλη τον Ηλιάσκο ο οποίος είναι και η δουλειά 

του, είναι και ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι και νονός. Λοιπόν, ας το 

κοιτάξει ο Βαγγέλης το θέμα τι ακριβώς ανάγκες υπάρχουνε και τι πρέπει να 

γίνει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ Δήμαρχε να προτείνω και κάτι ακόμα. Ο Μάκης θα πάει 

στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ στην Αγγλία. Να χρηματοδοτήσουμε μια αποστολή που 

θα πάει μαζί του στην Αγγλία. Εγώ δεν κάνω πλάκα, το εννοώ αυτό. Να 

χρηματοδοτήσουμε μια αποστολή από τον Ωρωπό που θα πάει μαζί του στην 

Αγγλία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο λοιπόν ομόφωνα εγκρίνει την αναγνώριση και την 
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απόδοση των τιμών στον αθλητή, Πρωταθλητή και την ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ' ότι είπε .. Δήμαρχε, τη Δευτέρα δε είπατε ότι ..; Μπορεί να 

επανέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το ξαναδούμε κ.Γιασημάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 Ξεφύγαμε λιγάκι από τη διαδικασία των ανακοινώσεων. Τι ώρα είναι, τι 

ώρα έχει προγραμματιστεί; 13:00 η ώρα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι προέκυψε το θέμα κ.Αρμυριώτη. Εντάξει. Αν κάποιος 

συνάδελφος έχει κάτι ουσιώδες να προτείνει στο Συμβούλιο δεν κλείνουμε τα 

αυτιά μας, ούτε βάζουμε φραγμούς. Συνεχίζουμε.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ 

 

Λήψη απόφασης για άμεση παρέμβαση στη Β’ Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων όσον αφορά όσον 

αφορά τη γνωμοδότηση για τον Οικισμό Καλάμου. 

 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπατε τελευταίο, το κρατάω αλλά δεν το 

βλέπω. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιώδες για την περιοχή μας μια 

πρόταση που σας έφερα για λήψη απόφασης εκτός ημερησίας διάταξης. Η 
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πρόταση λοιπόν που εισηγούμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η εξής: 

Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει μια απόφαση για άμεση παρέμβαση και 

εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο, εντολή στην ουσία στο Δήμαρχο, να γίνει 

παρέμβαση επίσημη του Δήμου στην Επιτροπή, τη Β' βάθμια Επιτροπή 

Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, όσον αφορά τη γνωμοδότηση για τον 

οικισμό Καλάμου. Αυτή είναι η απόφαση. Εάν .. Σε ένα λεπτό μόνο να σας 

αναπτύξω τι ακριβώς λέμε. Λέμε το εξής, ότι σήμερα μέσα στο χωριό, στον 

Κάλαμο, δεν μπορεί να βγάλει κάποιος άδεια και δυστυχώς αυτό δε συμβαίνει 

μόνο στον Κάλαμο. Απλώς στον Κάλαμο έγινε η πρώτη ένσταση, την κερδίσανε 

οι πολίτες που την κάνανε την ένσταση αλλά έγινε δεύτερη παρέμβαση, 

αντένσταση. Εμείς προσπαθήσαμε να σταματήσουμε σαν παράταξη το να γίνει 

αντένσταση. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς και γι' αυτόν το λόγο πρέπει 

θεσμικά τώρα να γίνει προσπάθεια επίσημα από το Δήμο να σταματήσει, να 

πάει πιο γρήγορα η εξέταση στη Β' βάθμια γιατί αυτό έχει και στις άλλες 

περιοχές να έχει, θα είναι σαν παράδειγμα. 

   Δηλαδή, περιοχές που είναι παρόμοιες με τον Κάλαμο, όπως το 

Μαρκόπουλο, όπως το Συκάμινο, το Πολυδένδρι. Μπορεί να κάνω κάποιο 

λάθος, να ξεχνάω κάτι. Σ' αυτές τις περιοχές είναι τραγικό, πραγματικά είναι 

τραγικό, να υπάρχουν άδειες που να τους λείπει μια υπογραφή για να 

ξεκινήσουν και να γίνουν στην περιοχή εργασίες και να μην μπορεί να γίνει, 

όπως επίσης είναι τραγικό κάποιος να έχει ένα οικόπεδο εντός σχεδίου μέσα 

στο χωριό του, χωριό εδώ και 100 χρόνια και, και να μην μπορεί να βγάλει 

άδεια σήμερα. Είναι τελείως παράλογο. Και κάθε μέρα που χάνεται φέρνει πίσω 

την περιουσία των συμπολιτών μας. Θεωρώ απαραίτητο λοιπόν να πάρουμε 

αυτή την απόφαση που είναι απλή, είναι 5 λέξειες. Η παρέμβαση επίσημα του 

Δήμου Ωρωπού στην Επιτροπή για να πάει μπροστά ένα θέμα το οποίο είναι 

τόσο σοβαρό και φανταστείτε ότι κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει καν. Δηλαδή 

στις άλλες περιοχές δεν το γνωρίζουν. Αλλά να πας σήμερα να βγάλεις στον 
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Κάλαμο μέσα στο χωριό άδεια, δίπλα από τα σπίτια και να σου λένε, όχι. Γιατί; 

Γιατί είναι αγροτική γη λέει.  

 Δε θα μπω στη διδικασία, το γνωρίζετε και σαν Καλαμιώτης, αλλά 

νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, δε μιλάω για τα δασικά. Μιλάω για τη γνωμοδότηση στην οποία 

.. Σας παρακαλώ κ.Πέππα. Λοιπόν, μιλάω για αυτά που λέμε εμείς εντός 

οικισμού, αν δεν κάνω λάθος στη διατύπωση κ.Δέδε. Λοιπόν, εντός οικισμού. 

Είναι στο όριο του οικισμού. Δεν υπάρχει διανομή, όπως στη Μαλακάσα, 

υπάρχει όμως το όριο του οικισμού. Αμφισβητείται λοιπόν αυτήν τη στιγμή η 

χρήση της γης στο εντός και θεωρείται ότι είναι αγροτική. Δηλαδή ότι δεν είναι 

χωριό, ότι είναι αγροτική γη.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή δεν έχει καθοριστεί αυτό κ.Ηλιάσκο. Γι' αυτόν το λόγο.  

..: Δε δίνει χαρτί το Δασαρχείο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μέχρι χθες, μέχρι χθες βγαίνανε κανονικά άδειες στην Πολεοδομία. 

Πήγαινες με ένα χαρτί από το Δασαρχείο που έλεγες ότι δεν είναι δασική γη, 

είναι χωριό Κάλαμος, χωριό Συκάμινο .. Λοιπόν, δεν το χρειαζόσουνα καν στο 

εντός σχεδίου, γιατί θεωρείται ότι ήτανε σαν εντός σχεδίου. Λοιπόν, αυτό όμως 

ξαφνικά παγώνει την οικοδομή, την ήδη τελειωμένη στην περιοχή μας, αλλά 

παγώνει και στην ουσία τις περιοχές αυτές και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να 

χάνεται μέρα. Να το πάρουμε απόφαση σήμερα, το εισηγήθηκα στον 

κ.Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε πριν λίγο ότι όταν υπάρχει μια πρόταση 

σοβαρή, που πιστεύουμε ότι είναι σοβαρή, να τη δεχθείτε να μπει, τουλάχιστον 

να ψηφίσουνε. Να ψηφίσουνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, μια και αναφέρεστε σε μένα, δεν υπάρχει πιστεύω 
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και απ' όλους τους συναδέλφους αντίρρηση. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν είμαι 

νομικός, αν εμείς μπορούμε να παρέμβουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο σε μια 

δικαστική επιτροπή ή θα μπορούσαμε σαν Δήμος, γι' αυτό σας είπα ότι μας 

βρίσκετε απροετοίμαστους. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σαν Δήμος. Εχω επεξεργαστεί, θα παρακαλέσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει αντίρρηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Θα παρακαλέσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι κατά πόσον θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα την 

υπόθεση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου απαντήσω μισό λεπτό; Μίλησα με τον κ.Δέδε 

προηγουμένως, μου το έθεσε εδώ πριν .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, ο κ.Δέδες το γνωρίζει ακόμα καλύτερα γιατί είναι και 

Καλαμιώτης, είναι και πολιτικός μηχανικός. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αμα θέλετε να σας το αναπτύξει ακόμη πιο διεξοδικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αντιδικία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ξέρω το θέμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και εμείς σας λέμε, έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ψάξει πάρα πολύ το 

θέμα. Προσπαθήσαμε να μη γίνει η ένσταση, προσπαθήσαμε να μη γίνει, 

πιέσαμε καταστάσεις, αλλά εντάξει, στο βαθμό που μπορέσαμε να 

ασχοληθούμε δεν πετύχαμε το να μη γίνει. Εγινε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο 

αποτελεσματικοί. Μ' αυτήν την έννοια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αποτελεσματικοί λοιπόν σαν Δήμος, επιτρέψτε μου κ.Πρόεδρε, ότι 
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εμείς τουλάχιστον αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Λοιπόν, 

δεν μπαίνω στη διαδικασία τι κάνανε άλλοι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι 

τώρα να παρθεί απόφαση, εξουσιοδοτείται η Δημοτική Αρχή να παρέμβει.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πως δεν τα ξέρουμε. Στον Πρόεδρο θα τη στείλουμε, στον 

Γραμματέα κοινοποίηση. Θα σας μιλήσει ο κ.Δέδες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοηθήστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατόπιν αυτής της εξέλιξης σήμερα πήγα στο 

Δασαρχείο. Λοιπόν, βρήκα τον κ.Δασάρχη και τον κ.Σωτηρόπουλο. Λοιπόν και 

συζητήσαμε το θέμα. Από μόνος μου, με δική μου πρωτοβουλία. Λοιπόν και 

έθεσα το εξής απλό ερώτημα στο τελείωμα: τι πρέπει να κάνει ο Δήμος και μου 

είπαν, αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι μια αίτηση στην Επιτροπή, η 

οποία αίτηση καλό θα είναι να προέλθει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, να 

είναι πιο ισχυρή, έτσι ώστε να προωθηθεί πιο γρήγορα, διότι συντρέχουν και 

κοινωνικοί ακόμα λόγοι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε δεσμευτεί στον κόσμο αυτόν, εγώ σαν Δήμαρχος, έχει 

έρθει, το αίτημα έχει τεθεί στο Δήμο και έχω δεσμευτεί να πάω και ο ίδιος 

όποτε μάθουνε τα μέλη της Επιτροπής και να κάνω και αίτημα σαν Δήμος να 

ανασταλεί. Το έχω δεσμευτεί. Αν είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν το 

ξέρω, γιατί ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος Εφετών και είναι Δικαστική Επιτροπή. 

Δεν ξέρω αν το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να παρεμβαίνει για 

οποιονδήποτε λόγο σε Επιτροπές που είναι δικαστικής φύσεως. Το φοβάμαι 

αυτό το πράγμα. Εχω ένα ερώτημα. Πρέπει να ρωτήσω Νομικό Σύμβουλο γι' 

αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το χρόνο. Δεν έχει σημασία, παρέμβαση είναι. Δηλαδή σαν 
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να επεμβαίνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο Επικρατείας, 

επισπεύστε το χρόνο.... Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. 

Κατάλαβες Αρμυριώτη; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πενταμελής Επιτροπή με Πρόεδρο Εφετών. Είναι 

δικαστικής .. Δεν έχει σημασία. Επέχει δικαστικής απόφασης. 

ΔΕΔΕΣ: Να κάνουμε μια παράλληλη παρέμβαση, δηλαδή για επίσπευση της 

διαδικασίας.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα παρέμβουμε λέμε. Δεν το συζητάμε. Πάμε παρέα να 

παρέμβουμε και αίτημα του Δήμου, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να 

παίρνει αποφάσεις να παρεμβαίνει .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρει και το Συμβούλιο απόφαση αν χρειαστεί, επειδή 

ακριβώς αυτή .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, να ρωτήσω κάτι; Η Επιτροπή αυτή .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω δεσμευτεί να πάω να παρεβρεθώ και στον Πρόεδρο, 

μάλιστα μου είπαν το πρόσωπο. Τέλος πάντων .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η Επιτροπή αυτή εξετάζει το γεγονός συνολικά ή για κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτήν τη στιγμή συζητείται η περίπτωση του Καλάμου, για το 

συγκεκεριμένο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μόνο του Καλάμου. 

ΔΕΔΕΣ: Μπράβο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μόνο για τον Κάλαμο. 
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ΔΕΔΕΣ: Το οποίο, το οποίο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στο σύνολο του Καλάμου. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, το οποίο όμως θα ακολουθήσει σαν δεδικασμένο και για τις 

υπόλοιπες περιοχές. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν υπάρχει άλλο δεδικασμένο σε άλλον οικισμό; 

ΔΕΔΕΣ: Και επειδή .. Ενα λεπτό. Και επειδή μιλάμε για τον ίδιο Δήμο, καλό θα 

είναι .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, άλλο δεδικασμένο για άλλο οικισμό δεν υπάρχει; 

ΔΕΔΕΣ: Οχι, όχι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν μπορεί. 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό, όλη η διαδικασία έχει προκύψει από τον Οκτώβρη του '10 μετά 

το Νόμο της Μπιρμπίλη. Η Μπιρμπίλη μέσα σε μια διάταξη έβαλε αυτό το 

πράγμα και έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο σάλος και αυτή η κωλυσιεργία και 

ψάχνει μετά .. Το Δασαρχείο Καπανδριτίου γνωμοδότησε θετικά. Προήρθε 

όμως η πρώτη ένσταση και ήρθε και η δεύτερη τώρα. Εμείς, αυτό που λέμε 

είναι απλά να σπρώξουμε κάπως τη διαδικασία.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Την ένσταση ποιος την έκανε; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Την ένσταση ποιος την έκανε; 

ΔΕΔΕΣ: Ο Καζάζης, ο Δ/ντης Δασών.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Και η δεύτερη ένσταση από που ήρθε; 

ΔΕΔΕΣ: Από τον ίδιο. Κερδήθηκε η πρώτη και έχει δικαίωμα να ξανακάνει για 

να πάει, για να πάει στην ίδια, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, στη β' 

Δευτεροβάθμια. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Γιατί δεν κοιτάμε και το άλλο .. Συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, ξεφεύγουμε. Δε γίνεται η 

διαδικασία έτσι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση και την παίρνουμε, μια 

επίσπευση λόγω κοινωνικού προβλήματος .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Να μιλήσουν οι Καλαμιώτες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και με μια .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Να μιλήσουν οι Καλαμιώτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητήστε το λόγο κ.Πέππα. Δεν σας το στερεί κανείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. εάν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε. Ενα ερώτημα. Δεν 

έχουμε πρόβλημα. Εντάξει; Με ένα ερώτημα τους Νομικούς Συμβούλους εάν 

μπορούμε να το προχωρήσουμε έτσι. Ετσι; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό κ.Οικονομάκο.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσπευση λόγω κοινωνικού μεγάλου προβλήματος του 

Καλάμου.. Ναι, έλα μίλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο θέμα είναι η επέκταση του οικισμού .. Κωνσταντίνε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι εκεί στην είσοδο. Γίνεται θόρυβος αρκετός και 

δεν ακούγονται οι συνάδελφοι. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ο παλιός οικισμός είναι 550 στρέμματα. Απ' ότι ξέρω και ξέρεις 

Κωνσταντίνε, έγινε επέκταση του οικισμού συν 400 πέριξ του παλιού, 440 

στρέμματα. Ζητήσαμε να δούμε που έχει φτάσει το θέμα αυτό. Είπανε ότι είναι 

στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κ.Αντιδήμαρχος, ο 

κ.Ηλιάσκος ή ο κ.Δήμαρχος το θέμα, πάντως εγώ που έχω πληροφορηθεί, μου 
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είπε ο κ.Δημόπουλος που ανέλαβε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Καλάμου 

ότι πήγε και έχει προχωρήσει την επέκταση του οικισμού συν τα 440 

στρέμματα. Εάν αυτό περάσει στο Συμβούλιο Επικρατείας, τότε θα 

νομιμοποιηθεί και ο παλιός οικισμός. Εχουμε μείνει εκεί. Τώρα, νομικά .. Ναι, 

συγνώμη. Τώρα νομικά θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει στις πλάτες του τον 

οικισμό του Καλάμου. Νομικά όμως, να βάλει έναν Νομικό Σύμβουλο να 

ασχοληθεί με το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου, αν θέλετε κλείνετε την είσοδο γιατί κρυώνουν 

κιόλας οι συνάδελφοι, κρυώνουμε μάλλον. 

ΠΕΠΠΑΣ: Πολύ σωστή η παρέμβαση κ.Δέδε και κ.Λίτσα. Σας ευχαριστούμε 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

 Ο κ.Αρμυριώτης έχει να προσθέσει κάτι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που ισχύει στον Κάλαμο 

με τη διάταξη της Μπιρμπίλη, όπως αναφέρθηκε, ισχύει για όλους τους 

οικισμούς που καθορίζονται ως προ του '23 και δεν είναι ενταγμένοι σε σχέδιο 

πόλης και δεν είναι μόνο ο Κάλαμος. Δήμαρχε, είναι όλοι οι οικισμοί του Δήμου. 

Μαρκόπουλο, δεν ξέρω τα Κιούρκα αν έχουν, το χωριό, θεωρώ ότι είναι 

οικισμός προ του '23, το Συκάμινο, το Πολυδένδρι, όλοι οι οικισμοί. Επομένως 

θα πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι μόνο για τον Κάλαμο. Βέβαια ο 

Κάλαμος επειδή έχει προηγηθεί ως ένσταση θα είναι πρόκριμα και για τους 

άλλους, αλλά να αναφερθεί για όλους τους Δήμους, έτσι; Αυτό ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η συγκεκριμένη απόφαση της Β' βάθμιας Επιτροπής θα 

αποτελέσει νομολογία για όλους τους οικισμούς της περιοχής μας. Δηλαδή μετά 

το Δασαρχείο Καπανδριτίου θα μπορεί να γνωμοδοτεί. Γι' αυτό ζητάμε να 
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ασχοληθούμε λίγο. Οσο γι' αυτό που είπατε κ.Δήμαρχε, ότι δεν μπορούμε να 

κάνουμε παρέμβαση, σας ενημερώνω ότι για την εκδίκαση στο Συμβούλιο 

Επικρατείας των αντιρρήσεων των εργολάβων για τον Παιδικό Σταθμό του 

Καπανδριτίου, με παρέμβαση, με παρέμβαση της Προέδρου εκδικάσθηκε σε μια 

βδομάδα. Οταν λοιπόν υπάρχει λόγος σοβαρός γιατί τότε υπήρχε λόγος να 

χαθούν τα χρήματα από το 3ο Γ.Π.Σ. και το Συμβούλιο Επικρατείας ακούει και 

προχωράει τις διαδικασίες, ακόμα και το Συμβούλιο Επικρατείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Κυρίως κατόπιν της συζήτησης, θα επανέλθω και θα σας πω ότι το 

επιχείρημα, οι κοινωνικοί λόγοι νομίζω είναι το σημαντικότερο και θα πρέπει να 

τεθεί πάνω απ' όλα. Συμβουλευτείτε και τους Νομικούς Συμβούλους να το 

δούμε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα συμφωνούμε όλοι, ομόφωνη είναι η απόφαση, με το 

ερώτημα της νομικής ενημέρωσης.  

ΔΕΔΕΣ: Μπράβο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κατ' αρχήν και στον Κάλαμο δεν έχουμε κανένα δασικό, που λέει ο 

κ.Πετρογιάννης. Ο κ.Πετρογιάννης, ο Δασάρχης εδώ στο Καπανδρίτι ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι, δεν έχουμε κανένα δασικό, κανένα δασικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Είναι θέμα του Δήμου. Αμα ο Δήμος θέλει να είναι Δήμος μαζί με 

τον Κάλαμο, θα παίρνει την απόφαση. Θα παίρνει την απόφαση για όλα τα 

χωριά. Δε θα βγαίνει απ' έξω, θα είναι μέσα στους αγώνες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να 

γίνει παρέμβαση, με το ερώτημα της νομικής ενημέρωσης. Ο κ.Γιασημάκης έχει 
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αποχωρήσει.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνατε ανακοίνωση; Ξεφύγαμε εντελώς. Εντάξει, ορίστε. 

Κάντε και την ανακοίνωση σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σαν παράταξη όταν κάτι 

λέμε το εννοούμε και προσπαθούμε να το κάνουμε και πράξη, σήμερα το 

μεσημέρι για το θέμα το Ειρηνοδικείου που εδρεύει στο Καπανδρίτι, κάναμε μια 

συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κ.Κανελλόπουλο. Του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, ναι. Στη συνάντηση λοιπόν που είχαμε με τον 

κ.Κανελλόπουλο υπάρχει το ένα, η θέση του ότι μέχρι τις εκλογές δεν μπορεί 

να γίνει τίποτε, δεν προλαβαίνουν να το κάνουνε με τίποτα, υπάρχει μια θέση 

που δε μας άρεσε τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο τιμητική για το Δήμο, ότι από το 

Δήμο το δικό μας δεν έχει καμία αρνητική παρέμβαση, ενώ αλλού υπήρχανε 

κόκκινα από τις διεκδικήσεις, ίσως γιατί δεν υπήρχε η καλύτερη ενημέρωση 

ίσως, τέλος πάντων, σημασία έχει λοιπόν να κάνουμε εμείς ουσία την 

παρέμβαση μας, την απόφαση μας την προχθεσινή γιατί ήμασταν η πρώτη 

φορά που του πήγε κάποιος από το Δήμο και του είπε ότι εμείς δε θέλουμε να 

αλλάξει αυτό το πράγμα, ενώ από άλλες περιοχές έχει γίνει ο σχετικός χαμός. 

Ενημερώνουμε λοιπόν .. Αρα η απόφαση δεν έχει πάει καν κάτω, γιατί δεν, 

ίσως δεν την έχετε γράψει ακόμα, αν έχει γραφτεί να πάει άμεσα, να είναι με 

πρωτόκολλο, να πάει παντού, να κοινοποιηθεί να έχουνε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Λοιπόν και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουνε και 

προτάσεις και αντιπροτάσεις για το σχεδιασμό, γιατί αν υπάρξει κάποιος άλλος 

σχεδιασμός στο μέλλον εκεί να υπάρχει και αντιπρόταση από το Δήμο που θα 

πρέπει πιστεύω να περάσει και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς 
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εμμένουμε στην προσπάθεια ότι πρέπει να γίνει, απλώς ενημερώνω το Σώμα 

ότι δεν υπήρχε η αντίδραση και ότι θα πρέπει να γίνει έντονη. Εγινε από μας 

μια προσπάθεια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει πιο τεκμηριωμένα από τη 

Δημοτική Αρχή εξουσιοδοτούμενη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. Εχετε γραφτεί στον κατάλογο. Προηγείτε ο 

κ.Βελτανιώτης. Εχετε δίκιο. Αλλάξτε τη σειρά. Αλλάξτε τη σειρά. Εσείς 

αυτοϋπονομεύεστε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας .. Μπαίνουν τα σχόλια, συγχωνεύσεις συνδυασμών και 

εμείς τι να κάνουμε; Παίζουμε στο παιχνίδι αυτό. Θα ήθελα να συνεχίσω στο 

θέμα του Ειρηνοδικείου ότι θα πρέπει να το έχουμε από κοντά γιατί αφορά 

εκτός από τις παρεμβάσεις που υπάρχουν από το Δήμο Μαραθώνος, αφορά και 

το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των Ειρηνοδικείων 

και τη μείωση αυτών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι μας, απ' όλες τις 

παρατάξεις και με όσες παρεμβάσεις έχουμε, να δεσμεύσουμε και τους 

πολιτικούς που θα έρθουν να μας ζητήσουν την ψήφο, αλλά και αμέσως μετά 

τις εκλογές εκτός από τις .. που θα κάνουμε τώρα, στο νέο σχήμα που τυχόν 

θα προκύψει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις για 

να μην υποβαθμιστεί άλλο ο Δήμος μας και μη χάσουμε άλλη μια Υπηρεσία.  

 Θα ήθελα να επανέλθω όμως .. Εάν δεν ενδιαφέρει τους συναδέλφους 

να βγούνε έξω να συζητήσουνε όμως. Κάποιοι ενδιαφέρονται να ακούσουνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι στην είσοδο, θορυβείτε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στις 27 Γενάρη του 2011 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στις 27 Γενάρη .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Βελτανιώτης. Παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στις 27 Γενάρη του 2011 η πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας 

Καπανδριτίου, κα Κελίδου, είχε ενημερώσει το Δήμαρχο και όλους τους 

αρχηγούς των παρατάξεων για ένα θέμα το οποίο αφορά το Γ.Π.Σ. του 

Καπανδριτίου και το ποσό των 24.000.000 δρχ., 24.723.850 δρχ., το οποίο έχει 

παρακρατηθεί από την εταιρεία που είχε αναλάβει να εκπονήσει το Γ.Π.Σ. 

παρανόμως. Πέρασε ένας χρόνος και δεν έγινε καμία ενέργεια. Το θέμα αυτό 

έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος που αφορά το ποινικό μέρος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από ποιον δεν έγινε ενέργεια; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Από το Δήμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που ξέρετε εσείς τι έχουμε κάνει; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το έχω ξανακάνει πάλι ερώτημα και δεν έχω πάρει καμία 

ενημέρωση, γι' αυτό το θέτω πάλι σήμερα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε την ανακοίνωση σας κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά δε με κάλυψε η απάντησ αυτή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαν ενέργεια έχουμε κάνει και σοβαρή. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, την ενέργεια που έχετε κάνει εσείς .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλο το ψεύδος, άλλο η παραπλάνηση που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε κάνει σοβαρή ενέργεια και πάρα πολύ μεγάλη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ψεύδος, το ψεύδος δεν είναι δικό μου προσόν. Το ψεύδος 

και η συκοφαντία δεν είναι δικό μου προσόν. Εγώ σας λέω λοιπόν, ότι το θέμα 
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αυτό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα έχουμε κάνει ενέργεια σοβαρή και μεγάλη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τι έχετε κάνει; Εχετε καταθέσει αγωγή κατά .. Εχετε 

καταθέσει αγωγή.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια είναι ψευδές.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εχετε καταθέσει .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. ακριβώς δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καμία ενέργεια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξέρετε τι λέτε.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, μη διακόπτετε πάλι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ ξέρω και σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ, σας 

παρακαλώ πολύ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ψεύδη αλλού. Στην .. , στο χωριό σας, εκεί που περνάνε, όχι 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, ο Δήμος δεν είναι τσιφλίκι σου. Σε παρακαλώ πολύ 

να ανακαλέσεις τις εκφράσεις αυτές. Εγώ δεν απηύθυνα τέτοιες εκφράσεις. Να 

ανακαλέσετε όμως τις εκφράσεις αυτές, ότι λέω ψεύδη. Σας παρακαλώ πολύ. 

Σας παρακαλώ πολύ με προσβάλλετε.  

 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσει η διαδικασία. Να μη δυναμιτίζουμε το Συμβούλιο. 

Θα δώσετε την απάντηση μετά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να λέει ψέματα μπροστά μου και να το δέχομαι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώστε όσο καυστική απάντηση θέλετε κ.Δήμαρχε. Αφήστε να 

προχωρήσει ο κ.Βελτανιώτης.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, εάν δεν μου αποδείξετε ότι λέω ψέματα, εγώ αν 

μου το αποδείξετε, θα σας ζητήσω συγνώμη, αλλά εσείς εάν δεν μου 

αποδείξετε ότι λέω ψέματα .. Να ολοκληρώσω. Θα μου ζητήσετε συγνώμη και 

εσείς. Λοιπόν, λέω εγώ, εγώ λέω .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ασε, αυτό είναι εύκολη λύση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει κ.Δήμαρχε. Θα δώσετε την απάντηση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα να το αποδείξω λέει. Να το αποδείξω αμέσως.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ λοιπόν λέω ότι θα πρέπει .. Το θέμα αυτό έχει δύο 

σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά το ποινικό μέρος για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η 

προκαταρκτική εξέταση και βρίσκεται στον Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος ο οποίος και θα αποφασίσει για την άσκηση ή μη της ποινικής 

δίωξης. Το δεύτερο θέμα όμως που αφορά εμάς το Δήμο είναι η διασφάλιση 

των συμφερόντων της Κοινότητας τότε και σήμερα του Δήμου και η κατάθεση 

αγωγής από το Δήμο εναντίον των υπευθύνων. Εάν έχει γίνει αυτή η κατάθεση 

αγωγής από το Δήμο, όχι από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τότε εγώ θα σας ζητήσω 

συγνώμη. Εάν δεν έχει γίνει κατάθεση από το Δήμο, σας παρακαλώ πολύ να 

ανακαλέσετε και να μου ζητήσετε συγνώμη για το ότι με είπατε ψεύτη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Το λόγο έχει ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα αναφερθώ σε 

δύο θέματα, θα αναφερθώ σε δύο θέματα που αφορούν την επίσκεψη μας στο 
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Υπουργείο Υποδομών, στον κ.Βορίδη. Το ένα αφορά τα διόδια, το άλλο και το 

άλλο είναι συναφές. Επειδή στο προηγούμενο Συμβούλιο συζητήσαμε το θέμα 

και αποφασίσαμε ομόφωνα τις αποφάσεις για τα διόδια, ήμουν και εγώ ένας απ' 

αυτούς που επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Υποδομών. Κάποια πράγματα όμως 

δεν ειπώθηκαν. Πρόθεση της σημερινής κυβέρνησης, μας είπε ο Υπουργός, τα 

γνωρίζουμε αυτά, ειπώθηκαν εδώ, να μην καταγγέλει τη σύμβαση για λόγους 

απασχόλησης εργαζομένων, ολοκλήρωση των έργων, πρόδρομο ανάπτυξης, 

διευκόλυνση συγκοινωνίας κλπ. Επίσης ότι αν καταγγελθεί η σύμβαση θα 

πληρώνει το δημόσιο τα έξοδα που χάνει και αυτά που υπολοίπονται και θα 

πληρώσει το δημόσιο μετά από δικαστικές διαμάχες πολλά εκατομμύρια ευρώ. 

Βέβαια με όλα αυτά δε συμφωνώ εγώ προσωπικά. Ομως θα πρέπει ο κόσμος να 

γνωρίζει αυτά που εμείς λέμε εκεί στο σύνολο τους για να βγάζει τα όποια 

συμπεράσματα του. Στο αίτημα μας να σταματήσει η εταιρεία να στέλνει τα 

επαχθή πρόστιμα, ο Υπουργός είπε ότι μπορεί να μεσολαβήσει να σταματήσει 

την αποστολή των προστίμων και τις διώξεις και θα το πετύχει, αλλά από την 

άλλη πλευρά θα πρέπει και εμείς ως πολίτες και η Επιτροπή Αγώνα να 

σταματήσει να μην πληρώνει τα διόδια και να κλείνει το δρόμο.  

 Αυτό.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό είπε. Εγώ μεταφέρω τι είπε ο Υπουργός. Δεν είπα ότι 

συμφωνώ με αυτό, απλά το αναφέρω. Αυτά δεν τα είπαμε όλα. Επίσης είπε ότι 

πρόθεση του είναι η μείωση των διοδίων για τους κατοίκους του Ωρωπού, όχι 

βέβαια ο μηδενισμός του τιμήματος. Επειδή όμως του έβαλαν χέρι για 

παροχολογία λόγω των επικείμενων εκλογών, θα το αφήσει για αργότερα. Αυτά 

όσον αφορά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Θα σας δοθεί ο 

λόγος μετά αν το θελήσετε. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πέππα, άσε να τα πει, άσε να τα πει. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ αναφέρω τι είπε. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Το 

άλλο θέμα που θα ήθελα να σας ανακοινώσω είναι ότι έγινε πρόταση στον 

Υπουργό από μένα να ενεργοποιηθεί και επαναλειτουργήσει ο πρώην σταθμός 

Πολυδενδρίου στην έξοδο του Μαρκοπούλου με την εθνική οδό για τη χρήση 

του στον Προαστιακό Αθήνας - Θήβας - Χαλκίδας. Αντελήφθη αμέσως την 

αναγκαιότητα και σπουδαιότητα του έργου, έδωσε εντολή στον ειδικό 

Σύμβουλο, τον κ.Γρούτσα, να το προωθήσει. Ομως Δήμαρχε, αγαπητοί 

συνάδελφοι, επειδή από το '96 υπάρχει βέβαια αίτηση για αυτό το θέμα θα 

προτείνω να πάρουμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία γραπτώς 

και επισήμως θα ενισχύσει τι θέση μας γιατί δε νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση 

σ' αυτό το θέμα, να σταλεί στον Υπουργό για να υπάρχει και κάτι γραπτό, γιατί 

ο κ.Βορίδης σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Επίκειται εκλογές, τουλάχιστον να 

υπάρχει και γραπτώς το αίτημα του Δήμου συνολικά να ενεργοποιηθεί ο 

σταθμός του Πολυδενδρίου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Πέραν από τα πολύ σημαντικά θέματα που 

συζητάμε από την αρχή της συνεδρίασης, εγώ θα ήθελα να επανέλθω στα πιο 

μικρά καθημερινά προβλήματα τα οποία όμως βλέπω με μεγάλη μου λύπη ότι 

παραμένουν άλυτα και σαν Δήμος και σαν νέος Δήμος δεν κάνουμε καμία 

κίνηση βελτίωσης προς αυτόν τον τομέα. Σε λιγότερο από 10 μέρες έχουμε την 

πρόβα τζενεράλε για τη νέα περίοδο που όλοι περιμένουμε. Είναι η περίοδος 

του Πάσχα και δυστυχώς βλέπω ότι δεν έχουμε κάνει καμία μα καμία 

πρόβλεψη και καμία μα καμία ενέργεια για να υποδεχθούμε όλον αυτόν τον 
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κόσμο που ελπίζουμε ότι θα έχουμε στην περιοχή μας. Περίμενα περισσότερα 

αυτή τη χρονιά, την περασμένη χρονιά τα είχα ξαναπεί, ανέτρεξα στις 

προηγούμενες ανακοινώσεις μου και δυστυχώς επανέρχομαι να 

επαναλαμβάνομαι και να πω τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω τι προτίθεστε να 

κάνετε και τι σκέπτεστε να κάνετε, αλλά καθότι η οικονομική κρίση βαθαίνει 

ολοένα και περισσότερο, θα πρέπει ο Δήμος να σταθεί πραγματικά αρωγός στο 

δημότη και να προσφέρει. Ολα τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει, κανένα 

μα κανένα δεν έχει δοθεί λύση και αν θέλετε είμαι στη διάθεση σας να τα 

απαριθμήσω, να τα συζητήσουμε και αν ακόμα ακόμα θέλετε να συζητήσουμε 

και τις λύσεις που εμείς σαν παράταξη είχαμε σκεφτεί για το Δήμο Ωρωπού να 

κάνουμε και να υλοποιήσουμε. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Ο κ.Καλύβας έχει το λόγο. Καλυφθήκατε κ.Καλύβα; 

 Κύρια Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ενημερώσω πρώτα για την επέτειο 

της 1ης Απριλίου που πραγματοποιήθηκε. Υπήρχε υψηλόβαθμο στέλεχος της 

Κυπριακής Πρεσβείας, τόσο ο εκπρόσωπος όσο και ο Πρόεδρος της .. έμειναν 

ικανοποιημένοι, το ίδιο μπορώ να πω ικανοποιημένος ήταν και ο κόσμος που 

παρακολούθησε, ιδιαίτερα με την μαρτυρία του θανατοποινήτη που ήταν εδώ 

και μας μίλησε για τη ζωή μέσα στις κεντρικές φυλακές την περίοδο του 

αγώνα. Ακούστηκαν ωστόσο, τουλάχιστον εγώ έγινα δέκτης πολλών 

παραπόνων, όσον αφορά την ενημέρωση που υπήρχε προς τα έξω. Θα ήθελα 

να πω ότι πραγματικά αν δεν υπάρχει καλή ενημέρωση, τότε δεν μπορεί να 

επιτευχθεί και ο στόχος για τον οποίο γίνεται μια επέτειος, μάλιστα ιστορικής 

μνήμης και μπορώ να πω ακόμα ότι είναι σημαντική για την προβολή του 
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Δήμου. Οσον αφορά τον Μίτα, βέβαια όλοι ξέρουμε ότι είναι και γόνος 

Κυπριακής καταγωγής, γι' αυτό εγώ χαίρομαι ακόμα ιδιαίτερα για την επιτυχία 

του. Μια ακόμα ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης προσκαλεί 

τους "Καλλικρατικούς" Δήμους σε συνεργασία για την ίδρυση και λειτουργία 

των κέντρων Δια Βίου Μάθησης για να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων 

γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οπότε προτείνω στο Δήμαρχο και στο Δήμο μας 

να μπει σ' αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα είναι επωφελές τόσο γιατί θα δώσει σε 

εκπαιδευτές .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Επειδή εγώ, συγνώμη, γελάτε, αλλά εγώ δούλεψα στα κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα οποία έχουνε κλείσει και μεταφέρονται στους 

"Καλλικρατικούς" Δήμους, έχω γνώση επί του θέματος και .. Α, τότε εντάξει. 

Επομένως αυτό θα βοηθήσει και την ανάπτυξη, μισό λεπτό να τελειώσω σε 

παρακαλώ, λοιπόν, αυτό θα βοηθήσει και τους δημότες να αναπτύξουν και να 

βελτιώσουν τις ικανότητες τους γιατί παίρνουνε και βεβαιώσεις απ' αυτήν τη 

συμμετοχή τους που μπορούν να τους βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας.  

 Λοιπόν, ευχαριστώ. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, ναι, πρωτού .. Ορίστε, έχετε το λόγο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αυτό το πρόγραμμα προσπαθώ εδώ και 2 μήνες να το περάσω 

στα σχολεία να υπάρχει εκπαίδευση μέσω σχολείων. Οχι, όχι, υπάρχει ένα 

παράθυρο ακόμα, έχει λήξει, ναι, αλλά υπάρχει ένα παράθυρο, έχει δοθεί μια 

παράταση, απλώς είμαι σε συνεννόηση μαζί τους για να το ξεκινήσουμε και να 

λειτουργήσει στους χώρους των σχολείων, των Γυμνασίων - Λυκείων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτό το πρόγραμμα τώρα ξεκινάει. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Το ξέρω. Συγκεκριμένα το είχα το Σαββατοκύριακο σε 

συζήτηση. Προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι. Αν παρόλα αυτά θέλετε να το 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

36 

περάσουμε Δημοτικό Συμβούλιο εγώ συμφωνώ, δεν έχω κανέναν λόγο, ίσα ίσα 

που θα μας βοηθήσει κιόλας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, ο χώρος ορίζεται. Μπορεί να είναι το σχολείο, μπορεί 

να είναι και άλλοι χώροι. Χρειάζεται όμως και μια στελέχωση ανθρώπων οι 

οποίοι θα αναλάβουνε. Υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν έντυπα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τη γνωρίζω, τη γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, ευχαριστούμε για την παρέμβαση για το 

Ειρηνοδικείο. Κάθε βοήθεια σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο Υπουργείο είναι 

δεκτή. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μακάρι να είχαμε όλοι οι Σύμβουλοι 

να τρέχανε και να βοηθούσανε απ' όπου μπορούσε, απ' όποια γωνία ο καθένας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ήξερα. Και ο κ.Βελτανιώτης μαζί. Ο κ.Βελτανιώτης 

ξεκινάει την κουβέντα του και λέει για ένα θέμα, μιλάω ακριβώς και μιλάω τις 

ελληνικές λέξεις ακριβώς, οι οποίες έχουμε τη δυνατότητα να συνεννοηθούμε. 

Δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια για το θέμα που είπατε. Ακριβώς έτσι είπατε 

και σας λέω ότι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, το δώσαμε σε δικηγόρους, το 

μελετήσανε και αποφασίσαμε ότι η πρέπουσα ενέργεια, ο Δήμος αποφάσισε, 

δεν έχει σημασία αν καλώς ή κακώς, κάναμε ενέργεια όμως και το στείλαμε 

στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης το θέμα αυτό και ζητήσαμε απάντηση 

και είμαστε και σε επαφή και σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια ενέργεια. Αν δε σας 

καλύπτει και θέλετε Εισαγγελέα, που εμείς απευθείας σε Εισαγγελέα δεν το 

θεωρήσαμε σκόπιμο αυτό εκεί, περιμέναμε τον έλεγχο από τους Επιθεωρητές 

Δημόσιας Διοίκησης να μας πει αν είναι για Εισαγγελέα το θέμα ή όχι τέλος 

πάντων, είναι μια άλλη ιστορία αν διαφωνείτε. Αλλά ενέργεια, γι' αυτό λέω ότι 

λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουνε. Κάναμε και ασχοληθήκαμε με το θέμα 
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και το στείλαμε. Εκεί διαφωνήσαμε. Στο είδος της ενέργειας έχουμε δικαίωμα 

να διαφωνούμε. Οτι δεν κάναμε ενέργεια όμως όπως είπατε, είναι σίγουρο και 

τελειωμένο ότι ο Δήμος δούλεψε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν θεωρείτε 

εσείς απευθείας Εισαγγελέα ή εμείς Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, άλλο 

θέμα, είναι διαφωνία μας. Αλλά ενέργεια κάναμε.  

 Αρα, άρα ξεκινώντας την ομιλία σας δεν τοποθετηθήκατε σωστά, να μην 

εκφραστώ αλλιώς πάλι. Είναι αποδεδειγμένο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι κ.Βελτανιώτη. Είναι αποδεδειγμένο αυτό που λέω. Είναι 

αποδεδειγμένο. Κάναμε ενέργειες. Το έχουμε στείλει, ελάτε στο Δήμο να 

πάρετε τα πρωτόκολλα, τις επιστολές στον Ρακιντζή κλπ., έχουμε δουλέψει. Το 

ότι δεν κάναμε καμία ενέργεια δεν ισχύει.  

 Ο Προαστιακός που λέει ο φίλος μου ο Αρμυριώτης δεν είναι άσχημο να 

πάρουμε και μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να ενισχύσουμε τη θέση 

μας, ότι όλοι το θέλουμε, αλλά και εννοείται, αφού πήγαμε 20 άτομα και όλοι 

το είπαμε, εντάξει. Και άκουσα επειδή ξαναεπικοινώνησα για το θέμα αυτό, το 

βλέπουνε θετικά και το, με έναν Σύμβουλο εκεί πέρα τέλος πάντων ο οποίος το 

βλέπει θετικά και υπόσχεται ότι θα το προχωρήσει. Βέβαια τώρα πριν τις 

εκλογές τι θα προλάβουνε να κάνουνε. Οποιος .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν το συζητώ. Πράγματι η ιστορία με τους φίλους 

Κυπρίους εδώ πέρα και αδελφούς ήτανε φανταστική. Ητανε συγκινητικότατη, 

ήτανε ένας άνθρωπος στις φυλακές και περιέγραψε ακριβώς το τι πέρασε και 

πολλά άλλα τα οποία όποιος δεν ήτανε νομίζω έχασε. Και δια Βίου Μάθηση το 

προχωράει ο κ.Βασιλάκος, θα συνεργαστούμε με τον κ.Βασιλάκο ο οποίος σ' 

αυτά τα θέματα είναι, έχει προχωρήσει τώρα σε ενέργειες, για να μπορέσουμε 
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να το κάνουμε το Δια Βίου Μάθησης. Ο,τι μπορούμε στο Δήμο μας, ό,τι 

πρόγραμμα, ό,τι υπάρχει, ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα κύριοι συνάδελφοι προσήλθαν ο κ.Κιούσης και ο 

κ.Σωτήρχος. Μου διαφεύγει άλλος συνάδελφος; 

  

 

 ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου) για εγκατάσταση 

λυόμενων αιθουσών για την στέγαση Δημοτικού Σχολείου 

Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε 2 θέματα ακόμη προ ημερήσιας διάταξης κύριοι 

συνάδελφοι. Το 1ο θέμα αφορά την παράταση μίσθωσης ακινήτου, 

προκειμένου σε αυτό να αντικατασταθούν λυόμενες αίθουσες για το Δημοτικό 

Σχολείο Μαρκοπούλου.  

 Κύριε Βλάχο εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον και το θέμα αυτό 

καθ' αυτό.  

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Επειδή η σύμβαση που έχει υπογράψει το 

πρώην, η πρώην Δημοτική .. , η Κοινότητα Μαρκοπούλου, έληγε στις 

18.3.2012 και επειδή έχει παρέλθει η ημερομηνία θα πρέπει να πάρουμε 

απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι ώστε να προβούμε σε νέα σύμβαση με 

τον ιδιώτη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω επειδή απ' ότι έχω ακούσει, το 

Δημοτικό Σχολείο στο Μαρκόπουλο είχε δημοπρατηθεί, ήρθε ο εργολάβος να 

κάνει δουλειά, δεν μπόρεσε να συνεχίσει από τον ΟΣΚ, τον πρώην ΟΣΚ γιατί 

απ' ότι ξέρω έχει καταργηθεί, δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί, εν πάση περιπτώσει 

δεν μπόρεσε να δουλέψει γιατί δεν είχε μεταφερθεί το σχολείο στο επικείμενο 

οικόπεδο, δεν είχαν γίνει οι εγκαταστάσεις να μεταφερθούν τα παιδιά για να 

μπορεί να λειτουργεί, καθυστέρησε, πέσαμε στον "Καλλικράτη" και φτάσαμε 

στο σήμερα. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι εάν έχει ενταχθεί, σε τι 

στάδιο βρίσκεται για να μην πληρώνουμε οικόπεδα χωρίς να υπάρχει όφελος, 

έτσι; Μ' αυτήν την έννοια. Κατά τα άλλα συμφωνώ, δεν υπάρχει θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να δοθεί κάποια απάντηση; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μια διευκρίνιση όχι μόνο για μένα αλλά και για τους 

παρεβρισκομένους. Δεν το ξέρουνε το θέμα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, για το θέμα του Μαρκοπούλου, κατ' αρχήν έχουμε δύο 

σχολεία τα οποία ήταν προγραμματικές συμβάσεις πριν τον "Καλλικράτη", το 

ένα ήτανε του Καπανδριτίου και το άλλο του Μαρκοπούλου. Για το θέμα του 

Μαρκοπούλου το έργο, το σχολείο είναι ενταγμένο. Υπήρχε ένα πρόβλημα για 

τη μεταφορά του υπαρχόντος σχολείου με λυόμενες αίθουσες ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μετεγκατάσταση, ακριβώς. Λοιπόν και αυτό το πράγμα λύθηκε. 

Δυστυχώς ο ΟΣΚ τις προγραμματικές συμβάσεις δεν μπορούσε να τις 

υλοποιήσει και τις έχει πάει στο ΕΣΠΑ και δυστυχώς το ΕΣΠΑ ζητάει πάρα πάρα 

πολλά στοιχεία από τα έργα αυτά, με τον τρόπο που τα έφτιαχνε ο ΟΣΚ. 

Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι μελέτες, δεν έχουν 

καμία σχέση τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα, όλες αυτές οι διαδικασίες αλλάζουν 

στο ΕΣΠΑ και γι' αυτό και ζητάνε πάρα πολλά. Το Μαρκόπουλο όμως είναι 
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ενταγμένο. Απλά δεν έχει δημοπρατηθεί.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, να μας πεις και τον τρόπο ρε Γιώργο. Λοιπόν, με το 

Καπανδρίτι έχουμε κάποιο προβληματάκι το οποίο το λύνουμε όμως. Θα το 

ξεπεράσουμε. Δεν είναι τίποτα. Απλά δυστυχώς τα σχολεία στο ΕΣΠΑ έχουνε 

κολλήσει γενικώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όσον αφορά την παράταση της μίσθωσης κύριοι συνάδελφοι 

υπάρχει κάποια αντίρρηση;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος του οδικού άξονα 

Μαλακάσας – Μαρκοπούλου Ωρωπού Σκάλας Ωρωπού (παραλία), για 

την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης Οικισμού 

και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενα 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης αφορά: Χορήγηση άδειας 

τομής οδοστρώματος του οδικού άξονα Μαλακάσας - Μαρκόπουλου - Ωρωπού, 

Σκάλα Ωρωπού (παραλία) για την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση δικτύου 

ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου - Ωρωπού. 

 Κύριε Καρίνο. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας εξηγήσει ο κ.Καρίνος. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Σήμερα μας ήρθε η άδεια τομής από την αρμόδια Υπηρεσία η οποία 

είναι, Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 

Υποδομών, η .. δηλαδή και θα πρέπει προκειμένου να προχωρήσει να βγάλει η 

Τροχαία την άδεια, επειδή δεν έχει τον προσωρινό χαρακτήρα, βάσει της 

νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύεται και η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δηλαδή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να αρχίσει το έργο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή το βάλαμε προ ημερησίας για να πάρουμε και την 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε αύριο να το στείλουμε στην Τροχαία. 

Είναι το έργο που έχουμε στο ΕΣΠΑ για την ύδρευση του οικισμού και της 

παραλίας Μαρκοπούλου και είναι το κομμάτι του τροφοδοτικού από τη 

δεξαμενή το οποίο μπαίνει στον κεντρικό δρόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το έχουμε ξανακάνει, έχουμε ξαναφέρει τέτοιο θέμα για άλλα 

έργα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, ας κρατήσουμε τη σειρά.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Διαδικαστικά, ερώτηση κάνω. Δεν τοποθετούμαι. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τα υπόλοιπα;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μου φαίνεται ότι λόγω δικτύου, το είχα ψάξει τότε, δε χρειαζόταν 

στα υπόλοιπα. Δηλαδή στο συγκεκριμένο θέλει απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν .. 
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από πάνω από το Πολυδένδρι 

κάτω στον Ωρωπό. Σ' αυτόν το δρόμο είναι. Του Μαρκοπούλου. Εκεί ένα 

κομμάτι περίπου 400- 500 μέτρα περνάει ο τροφοδοτικός από τη δεξαμενή που 

κατεβάζει το νερό κάτω. Είναι για κατασκευή του τροφοδοτικού από τη 

δεξαμενή στο δίκτυο.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, σε ποιο σημείο είναι αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. σε ποιο σημείο είναι. Είναι στον κόμβο, στον κόμβο του 

Μαρκοπούλου τον επάνω. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Στον επάνω κόμβο είναι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στον επάνω κόμβο. Οχι ρε παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην είσοδο από Αθήνα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στον κόμβο του Μαρκοπούλου. Στον πρώτο κόμβο του 

Μαρκοπούλου.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο λόγος, ο λόγος που το τρέχουμε είναι για να τελειώσει πριν το 

καλοκαίρι. Είναι το κομμάτι, ήδη έχει, ήδη έχουν ξεκινήσει η εκσκαφές της 

δεξαμενής, να τρέξει και ο αγωγός για να προλάβουμε το καλοκαίρι. Δε θα 

κλείσει, είναι στην άκρη. Στην άκρη είναι. Στην άκρη είναι, στην άκρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δεν κλείνει ο δρόμος, εντάξει. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν κλείνει, δεν κλείνει ο δρόμος. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, συγνώμη. Αυτός ο δρόμος είναι επαρχιακός, 

περιφερειακός, ο κεντρικός. Μεσολαβούμε εμείς, χρειάζεται έγκριση από μας;  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, επαρχιακός είναι. Από το .. στη δεξαμενή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει σχέση με την υπεργολαβία λέει ο κ.Γιασημάκης. Οχι. Οχι. 

Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Ας ξεκινήσουμε από τον κ.Λίτσα. Εχει ζητήσει να ρωτήσει κάτι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο, στην αρχή, μπορείτε να μας ξαναπείτε λίγο το δρόμο 

πως τον αναφέρατε τον συγκεκριμένο;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι. Πότε θα ξεκινήσει το έργο και για πόσο χρονικό διάστημα 

θα δώσουμε άδεια.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ μέσα στο καλοκαίρι παιδιά δεν ψηφίζω. Σας το λέω να το 

ξέρετε. 23.7. είναι μέσα καλοκαιριού. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, το ίδιο λέγαμε και για την Γεννηματά και είναι ακόμα 

κλειστή εδώ και 1 χρόνο, για την Μικρά Ασίας η οποία είναι ακόμα κλειστή. Τα 

ίδια λέγαμε και τότε. Εναποθέσανε εκεί πέρα 3Α, ερχόντουσαν οι τσάπες να 

πάρουν το υλικό και κοντεύανε να σκοτώσουν τα παιδάκια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το πήρανε Βασίλη, δεν το πήρανε. Το έχουνε τραβήξει 

στην άκρη και το περιφράξανε όπως είχαν υποχρέωση γιατί .. η Τροχαία. Πότε; 

Σήμερα. Δηλαδή θα έπρεπε να φτάσουμε στην Τροχαία, να κάνουμε 

καταγγελίες, να φωνάξουμε για να το πάρουνε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, μια ερώτηση. Το συγκεκριμένο θέμα επειδή δεν έχουμε 

εισήγηση σ' αυτό γιατί είναι εκτός ημερησίας διάταξης, αφορά έγκριση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του έργου ή αίτημα του Δημοτικού 

Συμβουλίου στην Τροχαία για να δώσει την άδεια; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. από τη ΔΕΣΕ προκειμένου η Τροχαία να βγάλει την 

κυκλοφοριακή ρύθμιση του σημείου του στενέματος. Αύριο θα στείλουμε τα 

χαρτιά στην Τροχαία προκειμένου να βγάλει τη ρύθμιση. Δεν κλείνει ο δρόμος. 

Και το 23.7. δεν πρόκειται ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

Κύριοι συνάδελφοι επί της ψηφοφορίας υπάρχουν αντιρρήσεις;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να διευκρινίσουμε, αυτό σας λέω, ότι θα πρέπει να τελειώσει 

.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εντάξει, ο δρόμος να μην κλείσει, αυτό εννοείται, το 

συζητάμε, αλλά είπαμε να μην πάει μέχρι 23 Ιουλίου, να τελειώσουν όσο το 

δυνατόν πιο γρήγορα. Μπορούμε να τους πιέσουμε.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ δε νομίζω ότι θα πάει Ιούλιο. Αυτοί θέλουν να τελειώσουν 

γρήγορα πριν το καλοκαίρι. Είναι έργο του ΕΣΠΑ, έχει τη χρηματοδότηση, ήδη 

ξεκινήσανε και τις δεξαμενές κλπ., πιστεύω θα τα τρέξουν αυτά πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 5ο 

 

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 43/2012 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Κανελλόπουλε, μπορείτε να κάνετε την εισήγηση.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επειδή εγώ δε συμμετείχα, καταψήφισα τη δημιουργία Λιμενικού 

Ταμείου Δημοτικού και δε συμμετείχα στη διαδικασία εκλογής του όργανου δε 

θα συμμετέχω ούτε σ' αυτήν την κουβέντα. Δεν λογίζομαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κατεγράφη κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Κανελλόπουλε, έχετε το λόγο. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Οπως γνωρίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο 

είχε προβεί στην 43/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη 

σύσταση και δημοσίευση σε ΦΕΚ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η απόφαση μας αυτή προκάλεσε όπως είχαμε 

πει και έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που μας γνώρισε ότι τελικά υφίσταται και ισχύει το Προεδρικό 

Διάταγμα 72/2004 για το Λιμενικό Ταμείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ως εκ 

τούτου σήμερα προτείνουμε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την κατάργηση 

όσον αφορά τη σύσταση και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ σχετικά που πήραμε 

απόφαση με τη 43/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει τη 43/2012 

απόφαση του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα. Ο 
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κ.Λίτσας, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, η κα Στεργίου και ο 

κ.Δάβρης. 

 Ο κ.Λίτσας. Να επαναλάβουμε τα ονόματα. Ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Τσάκωνας, η κα Στεργίου, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες και ο κ.Δάβρης.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πραγματικά λυπάμαι όταν είδα, λυπήθηκα όταν πήρα τα θέματα και 

είδα αυτό το θέμα. Λυπάμαι που η Δημοτική Αρχή δε σέβεται πρώτα απ' όλα το 

Δήμο, το Δήμο Ωρωπού. Αυτόν τον μεγάλο Δήμο που λέτε τόσες πολλές 

φορές, ότι είναι μια Νομαρχία μόνος του, ότι είναι μια Περιφέρεια, έχετε 

φτάσει και στο κράτος. Λυπάμαι πραγματικά γιατί δεν έχετε καταλάβει ίσως και 

το ρόλο σας, ότι όταν θα έρχεται εδώ μια τέτοια εισήγηση που θα αφορά 

Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλάξετε τους Δημοτικούς 

Συμβούλους και όταν έχετε κατεβάσει τον πήχη τόσο χαμηλά, εντάξει, τι άλλο 

θα δούμε. Εμείς πήραμε μια απόφαση νομίζω και πήραμε μια απόφαση 

ομόφωνη, τη δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ομόφωνα την 

πήραμε και ξαφνικά ερχόμαστε σήμερα και λέμε να καταργήσουμε αυτή την 

απόφαση που πήραμε. Μα, νομίζω ότι είχαμε πει, είχαμε, πως να σας πω, σας 

είχαμε κάνει ένα τσεκάρισμα, ένα κοντρόλ, ότι αυτά που κάνετε είναι σωστά, 

είστε σίγουροι; Ναι, όλοι, αφού επιθυμούμε να γίνει αυτό το πράγμα. 

Πραγματικά λυπάμαι γιατί απ' ότι γνωρίζω, ο Δήμος έχει δύο Νομικούς. Εχει 

δύο Νομικούς και δεν μπορεί να λέει ο κ.Δήμαρχος ότι είναι δικοί του. Είναι, ο 

Δήμος πληρώνει, δεν τους πληρώνει ο κ.Δήμαρχος από την τσέπη του και δεν 

είναι και λαϊκισμός αυτό που λέω, είναι επί της ουσίας.  

 Δεν είναι δυνατόν και πραγματικά και για τους υπαλλήλους, τον 

αγαπητό τον κ.Κανελλόπουλο, ότι δεν είναι δυνατόν σε τέτοια θέματα να 

κάνουμε λάθη και να τον έχει προφυλάξει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Η 

Νομική του Δήμου. Δεν μπορεί να μας φέρνετε εδώ να ψηφίζουμε πράγματα 
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και μετά από λίγο να μας λέτε, τα παίρνουμε πίσω. Για μένα είστε κατώτεροι 

των περιστάσεων. Ο Δήμος έπρεπε να διεκδικήσει και να πάρει πράγματα. 

Αυτός ο μεγάλος ο Δήμος που εσείς ισχυρίζεστε και υπερασπίζεστε ότι έχει 

δημιουργηθεί, έπρεπε να είναι διεκδικητικός. Λυπάμαι πάρα πολύ και οι 

μετέπειτα πράξεις της Δημοτικής Αρχής δεν ήτανε πράξεις μιας Δημοτικής 

Αρχής που πρώτα απ' όλα σέβεται τους συμπολίτες της. Αλλά επί της ουσίας 

δείξατε έναν τεράστιο καημό γι' αυτό το Λιμενικό Ταμείο, μια αγάπη, δεν ξέρω, 

δηλαδή μεγάλο καημό. Θέλετε πραγματικά όμως να έχετε τη συμπαράσταση 

όλου του Δημοτικού Συμβουλίου σε ορισμένα θέματα. Εμείς ψηφίσαμε ναι να 

δημιουργηθεί και τώρα εσείς που φέρατε αυτή την εισήγηση μας λέτε να το 

πάρουμε πίσω. Μα πως είναι δυνατόν; Δηλαδή στο χαλαρό γίνονται οι 

διαδικασίες; Πως; Δηλαδή με ποια υπευθυνότητα; Και σέρνετε και Δημοτικούς 

Συμβούλους σε αποφάσεις. Εχετε κάνει και άλλα τέτοια; Να γυρίσουμε πίσω να 

ψάχνουμε; Να φοβόμαστε και αυτά που ψηφίζουμε; Οταν για ένα τέτοιο θέμα 

την Παρασκευή πήραμε απόφαση, τη Δευτέρα την είχατε κατεθέσει στην 

Περιφέρεια. Καημό μεγάλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λυπάμαι πάρα πολύ κ.Δήμαρχε, αλλά είναι δείγμα γραφής της δικής 

σας άποψης για την πόλη μας, για το Δήμο μας, για την περιοχή μας. Τελείως 

στο πόδι, προχειροδουλειά, κατώτερη, σας ξαναλέω πάλι, των περιστάσεων. 

Εμείς ψηφίσαμε στη δημιουργία του Λιμενικού Ταμείου του Δημοτικού και 

τώρα ξαφνικά ερχόσαστε και μας λέτε για κάποιες άλλες αποφάσεις που είχανε 

πάρει κάποιοι άλλοι, που, που, που. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν πίστευα ότι θα 

φτάναμε δηλαδή σ' αυτή την κατάντια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην υπερβαίνετε το χρόνο σας κ.Λίτσα. Αλλωστε 

επαναλαμβάνετε πάλι και .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε όχι θέλω να δώσω και .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα στον κ.Ρεμπελιά. Τι κάνετε κ.Ρεμπελιά. Α, συγνώμη είναι 

το καλλιτεχνικό σας. Ο κ.Πάντος. Λοιπόν, έτσι για να αλλάξουμε κλίμα. Αλλά 

έχω να σας πω κ.Δήμαρχε, πραγματικά ήσασταν κατώτεροι των περιστάσεων. 

Το ξαναλέω πάλι για να το κατάλαβετε. Δεν είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια 

πράγματα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. και να σέρνετε το Δημοτικό Συμβούλιο σε αποφάσεις τέτοιες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα.  

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε το δάσος 

και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι η δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου. Η 43/2012 απόφαση έχει καταργηθεί στην πράξη με τη νεότερη 

απόφαση που πήραμε για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου και τη δημιουργία 

του Ταμείου. Σήμερα το θέμα είναι καθαρά τυπικό και δε νομίζω ότι 

προσφέρεται για κάτι άλλο. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Κυρία Στεργίου. Συγνώμη, συγνώμη, ο κ.Τσάκωνας. Οχι, όχι, όχι. Οχι, 

εδώ, εντάξει ..  

 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα απευθυνθώ σε σας βασιζόμενος στα λόγια 

που είχατε πει εσείς στο προηγούμενο Συμβούλιο την ημέρα της αποφάσεως 

της υπ' αριθμ. 43, που ερχόμαστε σήμερα να ανακαλέσουμε. Σας είχα ρωτήσει, 

υπάρχει, υπάρχουν τα αντίστοιχα ΦΕΚ της παραχώρησης από το Υπουργείο 
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Ναυτιλίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το αντίστοιχο ΦΕΚ της αποδοχής 

από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι αποδέχεται την παραχώρηση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας; Είπατε και εσείς ναι, αλλά μάλλον παρασυρθήκατε από 

τον κ.Κανελλόπουλο, ο οποίος μάλιστα μας είπε και τους αριθμούς των ΦΕΚ 

που είχαν βγει το Γενάρη, προσφάτως τότε με το θέμα.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και υπάρχουν. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και υπάρχουν. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και υπάρχουν.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μάλιστα. Κύριε Κανελλόπουλε, μας είπατε απόψε ότι υπάρχει 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σας απαντά ότι πρέπει να 

ανακληθεί η απόφαση 43. Που είναι αυτό το έγγραφο; Δεν το έχουμε στις 

εισηγήσεις.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο κ.Τσάκωνα. Κάνετε λάθος.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Τι είπατε; Ξεκινήσατε την εισήγηση σας απόψε. Τι είπατε; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ανέφερα το εξής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας δοθεί, ας .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η 43 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκάλεσε 

έγγραφο του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έλεγε, σταματάει 

η διαδικασία του παλιού Κρατικού Λιμενικού Ταμείου και προχωράει στο 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το Δημοτικό.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Που είναι αυτό; Αυτό σας ζητάω. Ενα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Λίτσα, αν παίζετε κρυφτό εσείς, εγώ δεν παίζω. 

Σας παρακαλώ μιλήστε μου .. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

50 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Οχι, 

όχι κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα, δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Παρεμβαίνετε 

τώρα στη διαδικασία ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Κανελλόπουλε. Κύριε Κανελλόπουλε, ας 

μην ξεφεύγουμε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, είναι ευθύνη και δική σου διότι αφήνεις και 

απευθύνονται σε έναν υπάλληλο ο οποίος δεν έχει την ευθύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκανα την παρατήρηση στον κ.Λίτσα ο οποίος δε σταματάει 

κ.Γιασημάκη. Τώρα εντάξει, είμαστε .. Εντάξει; Υπάρχει ένας διάλογος όπου 

θέλει να διευκρινιστεί κάτι που αφορά το έγγραφο, μεταξύ του κ.Τσάκωνα και 

του κ.Κανελλόπουλου και παρεμβαίνετε κ.Λίτσα. Παρεμβαίνετε, δεν είχατε το 

λόγο. Τέλος πάντων, εντάξει, να προχωρήσει η διαδικασία.  

 Κύριε Τσάκωνα. Εληξε το θέμα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, ένα είναι το έγγραφο αυτό που θα θέλαμε 

να το δούμε. Να το διαβάσουμε και εμείς. Δεύτερο έγγραφο που θέλουμε να 

δούμε. Είναι το ΦΕΚ που επικαλείστε, το με αριθμό 72/2004, περί συστάσεως 

του τότε Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπίων. 

Αν τα λέω καλά. Θέλω να το δούμε, να το διαβάσουμε, γιατί για μια ανάκληση 

απόφασης νομίζω.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Νομίζω κύριε Δήμαρχε, να τελειώσω, να ολοκληρώσω και θα μου 

πείτε, ότι είναι αργά να το διαβάσεις τώρα. Εντάξει. Θα το δεχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αλλά αυτό θα έπρεπε αφού τα επικαλούμαστε, το είπα και την 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 10η 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

  51 

προηγούμενη φορά τον Γενάρη, ότι θα έπρεπε να τα έχουμε στις εισηγήσεις. 

Να τα έχουμε να τα δούμε τι λέει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δυνατόν η εισήγηση να έχει όλα αυτά τα έγγραφα; 

Μπορείτε να έρθετε στο Δήμο κ.Τσάκωνα να τα δείτε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ποιο Δήμο ρε παιδιά; Ποιο Δήμο; Δεν πήραμε απόφαση σε 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, ο κ.Τσάκωνας .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ολα αυτά που λέμε τώρα έπρεπε να έχουν ειπωθεί τότε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας ζητά τα συγκεκριμένα έγγραφα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το θέμα είναι καθαρά τυπικό και κακώς απευθύνονται συνεχώς 

στον κ.Κανελλόπουλο. Υπάρχει Δημοτική Αρχή. Δηλαδή βρίσκετε έναν 

άνθρωπο που δεν μπορεί να απαντήσει και λέτε ό,τι θέλετε να πείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Τσάκωνα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, δικηγόρος του Κανελλόπουλου είμαι. Εχεις κανένα 

πρόβλημα; Ποιος μισθός ρε Τσάκωνα; Τσάκωνα έπαιρνες εσύ μισθό από τις 

Επιτροπές γι' αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, τώρα .. Κύριε Γιασημάκη, παρακαλώ. Κύριε 

Γιασημάκη. Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τσάκωνα, Τσάκωνα, αυτά που ξέρεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κ.Κανελλόπουλε. Κύριε Γιασημάκη. Ολοκληρώσατε 

κ.Τσάκωνα; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για να μην ξεχνιόμαστε. Μισθούς επί Επιτροπές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Λέω λοιπόν, επανέρχομαι και λέω, ακόμα και αν είχε τηρηθεί 

κ.Δήμαρχε η διαδικασία που λέει ο κ.Κανελλόπουλος σήμερα ότι υπήρχε σε 

ισχύ το παλιό ΦΕΚ του 2004. Σύμφωνα με τον "Καλλικράτη", άρθρο 103, παρ. 

3, θα έπρεπε να γίνει επανασύσταση του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου 

με την απαρτία των 2/3. Θα την είχατε, την είχατε στο προηγούμενο θέμα 

100%. Δε διαφωνούμε στη διαδικασία, δε διαφωνούμε στην ουσία, 

διαφωνούμε στη διαδικασία, στον τύπο. Στον τύπο στον οποίο όπως σας είχα 

πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση μπορεί να σας εκθέσει για οποιονδήποτε 

κακόβουλο ή μη άνθρωπο θέλει να σας βάλλει εσάς προσωπικά κ.Δήμαρχε. 

Κληθήκαμε σαν Συμβούλιο, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, να αποφασίσουμε. 

Αποφασίσαμε ομόφωνα και τώρα μας λέτε ότι πρέπει να ανακαλέσουμε αυτό 

που αποφασίσαμε. Πότε θα πούμε στον κόσμο ότι είχαμε δίκιο; Τότε ή τώρα; 

Κατά συνέπεια, πότε είχατε δίκιο στην εισήγηση; Τότε ή τώρα; Τι θα βγούμε 

να πούμε στον κόσμο; Οτι ιδρύουμε ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας 

Ωρωπού; Ποιο είναι το Νομικό Πρόσωπο, φορέας σήμερα Σκάλας Ωρωπού;  

 Σήμερα υπάρχει ο φορέας Δήμος Ωρωπού. Είναι σαν να λέμε ότι ο 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς δεν ανήκει στο Δήμο Πειραιώς, αλλά ανήκει στην 

Καστέλλα. Είναι ξεχωριστή πόλη η Καστέλλα; Είναι ξεχωριστή πόλη η Σκάλα 

Ωρωπού από το Δήμο Ωρωπού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Νομίζω κ.Δήμαρχε, αυτό που σας είχα συστήσει και τότε και σε 

άλλα θέματα, η βιασύνη που δείχνετε μερικές φορές οδηγεί στο να χάνετε το 

δίκιο σας. Δίκιο έχετε. Πάμε όμως με σοβαρούς και στρωτούς ρυθμούς για να 

αποδείξετε ότι πράγματι αυτά που λέτε, αυτά ισχύουν. Με αυτές τις παλινωδίες 

ερχόμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση και δεν μπορούμε να λέμε τη μια φορά 

ναι, την άλλη φορά όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 
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 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. Συγνώμη κα Στεργίου, να ενημερώσουμε 

το Σώμα ότι προσήλθαν οι συνάδελφοι ο κ.Πάντος, ο κ.Ρούσσης. Αλλος 

συνάδελφος υπάρχει; Και ο κ.Μπατζάκας. Εχει αναγγελθεί ο κ.Σωτήρχος. Και ο 

κ.Τσάδαρης. 

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, στη συνέχεια αυτών που είπαν και οι συνάδελφοι και 

ιδιαίτερα ο κ.Τσάκωνας και έχοντας μπροστά μου και εγώ τα πρακτικά του 

προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, λέω και εγώ ακριβώς, επί λέξη, ότι: 

Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να έχετε λύσει όλα τα νομικά ζητήματα και μετά να το 

φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην παρασύρεται το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε αποφάσεις που πιθανόν να κριθούν παράνομες. Το διαβάζω από 

τα πρακτικά. Και απαντάτε εσείς απαντώντας σε μένα, στον κ.Τσάκωνα, στον 

κ.Λίτσα, όσοι είχανε βάλει τα θέματα, απαντάτε, δικά σας λόγια: Αν έχουμε 

γίνει όλοι νομικοί και επεξεργαζόμαστε τα νομικά μπορεί να έχουμε 

διαφορετικές απόψεις χωρίς να είμαστε νομικοί κανένας μας. Σας διαβεβαιώ ότι 

όμως 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 Δ/ντες μου, τον κ.Κανελλόπουλο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εσείς τον ονομάζετε, δεν το λέμε εμείς. Που ασχολείται 8 χρόνια 

με το Λιμενικό. Το διάβαζω από τα πρακτικά. Ολοι αυτοί οδήγησαν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορούν την ίδρυση ή τη σύσταση κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, αυτά που λέω είναι για την ίδρυση. Δεν είναι για 
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το θέμα που συζητάμε σήμερα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα για την ίδρυση μιλάμε. Τι μιλάμε τώρα; Εδώ καταργούμε την 

απόφαση...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, σήμερα μιλάμε για τη σύσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη σύσταση.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρώτο. Είναι άλλο Συμβούλιο .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το θέμα είναι το ίδιο. Αλλο Συμβούλιο .. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταργείται η απόφαση που αφορά τη σύσταση κα Στεργίου, όχι 

την ίδρυση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το ξέρω. Λέτε να μην καταλαβαίνω; Ακούστε, η παράταξη μας και 

προσωπικά εγώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. η άποψη μας είναι ότι το Λιμενικό Ταμείο πρέπει να είναι 

Δημοτικό. Αυτό δεν το συζητάμε. Ομως πιστεύουμε ότι παρασύρεται το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε αποφάσεις οι οποίες πραγματικά μπορεί κάποιοι απ' έξω 

να μας, να έρθουν και να ζητήσουν το λόγο από τους Δημοτικούς Συμβούλους 

που ψηφίσαμε. Μας βάζετε λοιπόν σε μια διαδικασία, ψηφίζουμε, ξεψηφίζουμε 

τώρα. Και η ερώτηση πάλι, εγώ ξανασυζητάω, μάλλον συμφωνώ μ' αυτό που 

λέει ο κ.Τσάκωνας και θέλουμε απαντήσεις σ' αυτό, όταν αυτό το ΦΕΚ το 

72/2004 αναφέρεται στο Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού του Δήμου 

Ωρωπίων, αυτό μας καλύπτει τώρα ή θα ξανάρθουμε πάλι και θα λέμε ότι αυτό 

δεν είναι σωστό;  

 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι. Μήπως χρειάζεται τροποποίηση. Το έχετε ψάξει ή θα μας 
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ξανάρθετε πάλι και θα λέτε, δεν ήταν σωστό αυτό που πήραμε; Δηλαδή, ο 

Δήμος, ο Κάλαμος που θα ανήκει; Με συγχωρείτε. Συγνώμη, ο Κάλαμος πως θα 

καλυφθεί από αυτό το ΦΕΚ; Να μας δώσετε απαντήσεις πριν να ψηφίσουμε. 

Νομίζω ότι τουλάχιστον είμαστε, είσαστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε 

εξηγήσεις και απαντήσεις και σωστές απαντήσεις, όχι βασιζόμενες δεν ξέρω 

που.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είχα πει στο προηγούμενο Συμβούλιο αγαπητοί συνάδελφοι 

ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ένα ταλέντο. Πραγματικά πρωτόγνωρο 

ταλέντο. Θέματα που συμφωνούμε όλοι, να τα καίμε. Πήραμε μια απόφαση για 

την ίδρυση του Λιμενικού Ταμείου. Ορίσαμε μετά σε επόμενο Συμβούλιο, χωρίς 

ως οφείλαμε να κάνουμε, να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση, Δ.Σ., 

Διοικητικό Συμβούλιο με το Νομικό Πρόσωπο που είχε συστήσει ο πρώην 

Δήμος Ωρωπίων και εδώ είμαστε Δήμαρχε, θα έρθουμε πολύ γρήγορα να 

πάρουμε και άλλη απόφαση, γιατί πάλι δε λειτουργήσαμε σωστά. Εδώ 

σταματάω, δε λέω τίποτε άλλο. Δυστυχώς είτε οι Νομικοί Σύμβουλοι, είτε οι 

εισηγητές, έχουν ευθύνη. Θα έρθουμε πολύ σύντομα να πάρουμε και άλλη 

απόφαση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Από την πρώτη συνεδρίαση είχα διατυπώσει τις 

επιφυλάξεις μου όσον αφορά τη διαδικασία και δυστυχώς επαληθεύτηκα. Εχω 

και την τύχη να είμαι και μέλος του νέου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ωρωπού, έγινε και μια συνεδρίαση, έγινε και η παράδοση - παραλαβή κατά 
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τρόπο κατά τον οποίο εμένα δυστυχώς αποτελεί κάτι άσχημο για το Δήμο. 

Ηταν, το πρώτο βήμα ήτανε κακό. Το δεύτερο ήταν εντάξει, κάπως πάει να 

έρθει σε μια ευθεία. Τέλος πάντων, διαβάζοντας το ΦΕΚ, έχω να κάνω την εξής 

ερώτηση στον κ.Κανελλόπουλο. Η Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη Δημοτική 

Αρχή, κατά το 2004 είχε συστήσει Δημοτική Λιμενική Επιτροπή;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι αρμοδιότητα της πρώην Δημαρχιακής Αρχής, 

Δημοτικής Αρχής, συγνώμη.  

ΔΕΔΕΣ: Συγνώμη, διαβάζοντας το ΦΕΚ, η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από 

τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού. Το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 

18 Φεβρουαρίου 2004. Είχε γίνει τότε κ.Κανελλόπουλε ορισμός Δημοτικής 

Λιμενικής Επιτροπής;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορούσε, δεν ήταν αρμοδιότητα της πριν βγει 

Προεδρικό Διάταγμα κατάργησης. 

ΔΕΔΕΣ: Μα μιλάμε για το ίδιο ΦΕΚ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Υπάρχει στην κατοχή σας το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; 

Και γιατί το λέω αυτό. Εμείς εδώ ούτε ερευνητές είμαστε, ούτε νομικοί 

είμαστε, εμείς εδώ πέρα είμαστε εκλεγμένοι από το λαό του Ωρωπού για ένα 

συγκεκριμένο λόγο. Να τον εκπροσωπούμε. Αυτό που θέλουμε είναι το 

καλύτερο για το λαό του Ωρωπού. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού έχει 

να διαχειριστεί μια τεράστια, ένα τεράστιο φόρτο. Εάν εμείς στο στήσιμο του, 

στο χτίσιμο του, η θεμελίωση του, να το πω με όρους πολιτικού μηχανικού, 

είναι σε σαθρό έδαφος, δυστυχώς το οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Στην 

πρώτη, στο πρώτο πρόβλημα που θα βρούμε μπροστά μας δε θα μπορούμε να 

ανταπεξέλθουμε. Γιατί; Γιατί δε θα έχουμε στέρεες και γερές βάσεις. Πήραμε 
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ΑΦΜ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Ολοκληρώστε μάλλον κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Οχι, είναι ερωτήσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε θα απαντηθούνε. 

ΔΕΔΕΣ: .. οι οποίες είναι, που πρέπει να απαντηθούν. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στην Επιτροπή, στην Διοικούσα Επιτροπή του Λιμενικού 

Ταμείου... 

ΔΕΔΕΣ: Ωραία. Δεν απευθύνομαι σε σας κ.Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είμαι Λιμενικό Ταμείο. 

ΔΕΔΕΣ: Συγνώμη, δεν απευθύνομαι σε σας, δεν απευθύνομαι σε σας. 

Απευθύνομαι στο σύνολο των συναδέλφων, στον κ.Οικονομάκο και σε όλους. 

Αυτό, αυτό που θέλω να πω, είναι το εξής: λείπουν μια σειρά από έγγραφα. 

Εγώ θα ήθελα να δω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επανέρχεστε. Τώρα ολοκληρώθηκε .. 

ΔΕΔΕΣ: .. τη γνωμοδότηση και των Νομικών Συμβούλων, των έμμισθων 

Νομικών Συμβούλων του Δήμου και επίσης και το έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το θέλουμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού. 

Αλλά ξέρετε πως το θέλουμε; Το θέλουμε ισχυρό, δυνατό, να εκπροσωπήσει 

τον Ωρωπό και να μπορέσει να σταθεί δίπλα και στο Δήμο και στο δημότη. Δεν 

το θέλουμε με πισωγυρίσματα και με αποφάσεις τις οποίες δεν ξέρουμε τη 

νομιμότητα τους, δεν ξέρουμε αν είναι ορθές και δεν ξέρουμε που θα μας 

βγάλουν. Και να σας πω και κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν έχω καμία διάθεση και σαν Δημοτικός Σύμβουλος και σαν μέλος 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού να πάω στον Εισαγγελέα για 
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οποιδήποτε θέμα προκύψει.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο συνάδελφος .. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο 

κ.Δάβρης. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω τον κ.Δήμαρχο ότι το Λιμενικό Ταμείο από τις 

16.3. μέχρι σήμερα δεν είναι ούτε Δημοτικό, ούτε κρατικό. Τίποτα δεν είναι. Δε 

λέω τίποτα άλλο. Θα έχουμε εξελίξεις και ψηφίζω όχι. 

 Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη. 

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, καλησπέρα, κύριοι συνάδελφοι, γιατί 

παίρνω πρώτη φορά το λόγο. Εγώ θα μιλήσω σαν Δημοτικός Σύμβουλος αλλά 

και σαν μέλος αυτού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. Επειδή λέμε 

πολλά λόγια, καλό είναι να σας διαβάσω τι λέει ο "Καλλικράτης". Ο 

"Καλλικράτης", άρθρο 103, που ανέφερε προηγουμένως ο κ.Τσάκωνας λέει για 

τη σύσταση και τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο 

Δήμο. Η παρ. 3 λέει, ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από αίτηση του 

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, από μας κ.Δήμαρχε, επιτρέπεται να 

διατηρηθούν ως αυτοτελή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Δήμων, εκείνα 

των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης 

εξειδικευμένου αντικειμένου μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης 

καταξίωσης της προσφοράς δικαιολογεί την ανωτέρα διατήρηση. Ο 

"Καλλικράτης" δηλαδή εδώ λέει κ.Δήμαρχε, ότι αν έχεις ένα Νομικό Πρόσωπο 

του 2004, άσχετα αν έχει συσταθεί, δεν έχει συσταθεί, πρέπει να το 

επανασυστήσεις και μάλιστα για να το αποδεχθεί αυτό δεν θα πρέπει να το 
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επανασυστήσεις με τη δικιά σου πλειοψηφία, αλλά με ευρύτερη πλειοψηφία 

των 2/3.  

 Αυτό λέει κύριοι συνάδελφοι ο "Καλλικράτης". Τώρα εγώ θα σας πω τι 

λέω εγώ που είμαι ένα μέλος που δεν είμαι δικηγόρος, αλλά που έχω κάνει και 

4 εξάμηνα νομική. Κύριε Δήμαρχε, έχω κάνει και 4 εξάμηνα νομική. Στην 

Ανωτάτη Εμπορική κάναμε 4 εξάμηνα. Λοιπόν, άρα ξέρω να διαβάζω ΦΕΚ, 

ξέρω πως συστήνεται μια επιχείρηση. Το Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού κύριοι 

συνάδελφοι είναι μια επιχείρηση. Για να πάτε να πάρετε ΑΦΜ κ. Δήμαρχε θα 

σας πει η εφορία, πως λέγεσαι; Εμείς λεγόμαστε και το είδα στην πρώτη 

απόφαση, Λιμενικό, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού. Το ΦΕΚ του 2004 που 

λέει ο κ.Κανελλόπουλος, δεν ρίχνω καμία ευθύνη στον κ.Κανελλόπουλο, λέει ο 

κ.Κανελλόπουλος ότι είναι ο εισηγητής, την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή, 

προς Θεού, για να εξηγιόμαστε, το ΦΕΚ λέει, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας 

Ωρωπού. Ποια εφορία κ.Δήμαρχε θα σας δώσει ΑΦΜ, που έχετε ένα ΦΕΚ του 

'4 που λέει Σκάλα Ωρωπού και θα έχετε ένα ΦΕΚ, θα ζητάτε ΑΦΜ για το 

Δημοτικό Ταμείο Ωρωπού; Καμία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αν υπάρχει βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, στηθείτε εκεί. Αν κάνατε 

και εφοριακός, γιατί χημικό σας ήξερα, να πάτε να το πάρετε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Κιούση, ολοκληρώστε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θα ολοκλήρωσω κύριε συνάδελφε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, θα ολοκληρώσετε.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού, επανέλαβα και έκανα 

και εγώ κάποιες επιφυλάξεις στο πρώτο Δ.Σ. του κ.Δήμαρχε, για να 

λειτουργήσει πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρει ΑΦΜ. Γιατί, συμφωνώ με τον 

κ.Δάβρη σ' αυτό το σημείο, αυτήν τη στιγμή χωρίς ΑΦΜ δεν μπορεί να κάνει 
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καμία κίνηση. Και θα κάνω και άλλη μια ερώτηση εγώ στο Δήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι άλλη ερώτηση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, μια ερώτηση, μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. Να τηρούμε και το χρόνο. Να τηρούμε 

και το χρόνο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, θα την κάνω την ερώτηση. Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τουλάχιστον να είστε πιο περιεκτικός και να μην πλατιάζετε τόσο 

πολύ. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Πρόεδρε φοβάστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε φοβάμαι τίποτα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Φοβάστε; Αμα φοβάστε πες να σταματήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αυτοκαταργηθώ κ.Κιούση; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, δεν κατάλαβα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε μέσα στα χρονικά περιθώρια, 

δε σας φταίω εγώ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: 3 λεπτά δηλαδή θα σας πειράξει μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε και την ερώτηση σας. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, μια και είστε και 

Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Αν έρθει ένας καταστηματάρχης και θέλει να 

πληρώσει, αυτήν τη στιγμή σε ποιο ΑΦΜ θα τα βάλει; Εφόσον ΑΦΜ έχετε μόνο 

του κρατικού. Αρα, αν θα' ρθεί ένας, αν θα' ρθεί ένας καταστηματάρχης θέλω 

να μου απαντήσετε, που πρέπει να καταβάλλει τα λεφτά.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  
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 Ο κ.Ηλιάσκος έχει το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ κ.Πέππα, έχει 

δοθεί ο λόγος στον κ.Ηλιάσκο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίρνουμε ένα, θέμα 

αν και στο Συμβούλιο αυτό έλειπα, γιατί παίρνουμε ένα θέμα τόσο πολύ απλό 

και το κάνουμε τόσο πολύ πολύπλοκο. Τόσο πολύπλοκο, μάλλον.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ασε Δημήτρη να πω την άποψη μου. Θυμάμαι λοιπόν σαν παλιός 

Δημοτικός Σύμβουλος πάνω στο Δήμο Ωρωπίων είχε έρθει ένα χαρτί το 2003 

που έλεγε ότι τα κάτωθι Λιμενικά Ταμεία, 16, 17, τον αριθμό, περνάνε στους 

Δήμους, στους ΟΤΑ που ανήκουνε. Αυτό δεν έγινε τότε όμως, δεν 

υλοποιήθηκε από τα 3 συναρμόδια Υπουργεία. Αυτό το χαρτί μπορεί να το έχει 

ο κ.Κανελλόπουλος. Ταυτόχρονα το 2004 έγινε ένα ΦΕΚ από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, το είδα τώρα γιατί δεν το είχα δει, το οποίο μεταφέρει τις 

αρμοδιότητες. Δε συνίσταται Νομικό Πρόσωπο. Δεν έχει συσταθεί δηλαδή 

Νομικό Πρόσωπο. Δεν είναι ένα .. Μισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κύριοι συνάδελφοι. Δε σας διέκοψε κ.Δέδε κανείς 

και αν διαφωνείτε σε κάτι δε σημαίνει ότι θα διακόψετε αμέσως τον ομιλητή.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ο καθένας ερμηνεύει, ο καθένας ερμηνεύει και λέει τις απόψεις 

του Κώστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετηθείτε κ.Ηλιάσκο. Αφήστε, ας αφήσουμε το διάλογο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Από τη στιγμή λοιπόν που οι αρμοδιότητες έχουνε μεταφερθεί και 

δεν είχαν οριστεί ποτέ μέλη, δεν υπήρχε και Νομικό Πρόσωπο. Δεν οριστήκανε 

ποτέ μέλη γιατί έπρεπε τότε να γίνει Προεδρικό Διάταγμα η κατάργηση του, 

κάτι που καταργήθηκε από το τωρινό Υπουργείο. Οπότε μπορεί να συσταθεί 

Νομικό Πρόσωπο εφόσον, εφόσον έχει, είχε το δικαίωμα να περάσει τις 

αρμοδιότητες από το Λιμενικό Ταμείο το Κρατικό στο Δημοτικό και εν πάση 
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περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να γίνεται τόσο πολύ τραγικό 

το ότι θέλουμε να συστήσουμε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με μια διαδικασία 

που στο κάτω κάτω και εγώ που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος 8 χρόνια στο 

Δήμο Ωρωπίων δεν την ήξερα. Εγώ δεν ήξερα ότι το 2004 είχε γίνει αυτό το 

ΦΕΚ. Είχα μείνει ακόμα στο 2003. Δηλαδή για ποιο λόγο τόσο πολύ πια πρέπει 

να βγάλουμε το λάθος και να το κάνουμε ολόκληρη ιστορία. Δεν το έχω 

καταλάβει.  

 Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ένα, το Λιμενικό Ταμείο για 

μένα και για τους περισσότερους που έχουνε περάσει από το Δήμο Ωρωπίων 

τουλάχιστον έπρεπε εδώ και 20 χρόνια να είναι στο Δήμο ή από τη σύσταση 

του να υπάγεται στο Δήμο και όχι να είναι στη μορφή που ήταν τόσα χρόνια. 

Πίστευα, πιστεύω, πίστευα και πιστεύω ότι θα είχανε γίνει πολύ περισσότερα 

πράγματα, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν από τα μέλη, τους Προέδρους 

που περάσανε από εκεί. Πιστεύω, πίστευα και πιστεύω ότι ο Δήμος έχει πολύ 

μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσει να κάνει πράγματα στο Λιμενικό Ταμείο. 

Είναι η βιτρίνα και η αυλή του σπιτιού μας. Αυτά. Δε χρειάζεται τόσο πολύ πια 

καημός για μια διαδικασία. Δε νομίζω ότι χρειάζεται τόσο πολύ καημός. Ε, δε 

χρειάζεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

 Κύριε Κανελλόπουλε, θέλετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις μου είπατε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν έχετε την καλοσύνη να κάνω ένα ιστορικό, μικρό, 

σύντομο, σύντομο. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το Νομικό Πρόσωπο 

κανείς δεν πήγε μόνος του με το δικό του μυαλό, με τις δικές του απόψεις. Και 

επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών και με 

τον κ.Μιχάλη που αναφέρεστε πολύ, είχαμε μιλήσει εκατοντάδες φορές και με 

τον κ.Μαθιουδάκη, σήμερα με την κα Παππά, γιατί ο κ.Μαθιουδάκης έφυγε από 

αυτό το πόστο. Οταν λέμε σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την 
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43 απόφαση αναφερόμαστε ως προς τη σύσταση που υπάρχει στο 72 

Προεδρικό Διάταγμα και μόνο και δημοσίευση του στο ΦΕΚ. Ολα τα άλλα που 

περιέχονται στη συγκεκριμένη απόφαση, αν είναι 11μελές, 7μελές, 5μελές 

ισχύουν. Οι σκοποί ισχύουν. Δεν είναι η απόφαση λάθος. Είναι συστατική 

πράξη που αν οδηγηθήκαμε και την πήραμε τότε, την 43, ήτανε κατά υπόδειξη 

του Υπουργείου Εσωτερικών στην ουσία. Οταν όμως εμείς φωνάζαμε και 

λέγαμε στο Υπουργείο, μα υπάρχει ΦΕΚ, είναι αυτό που .., μας είπαν τότε, 

συγνώμη, λάθος. Ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει ΦΕΚ. Ρωτήθηκα αν υπάρχει το 

72/2004 Προεδρικό Διάταγμα. Βεβαίως κ.Τσάκωνα υπάρχει. Υπάρχει και είπαμε 

ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα που λέει ότι είσαστε του Λιμενικού, Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου, συγνώμη, είναι στο ΦΕΚ 57Α/27.2.2004. Τι να πω; Να πω 

να σας το δώσω; Εντάξει, αν έρθετε στο γραφείο μου θα σας το δώσω. Αυτή 

τη στιγμή δεν μπορώ να το έχω μαζί μου. Αν και το έχω.  

 Λοιπόν, είμαστε γνώστες, σαν Υπηρεσία μιλάω εγώ, έτσι; είμαστε 

γνώστες και αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τι 

χαρτί θα στείλει ο Γραμματέας αύριο, είμαστε γνώστες, μας ενημερώνουν οι 

Υπηρεσίες. .. ότι το θέμα το Λιμενικό Ταμείο σήμερα είναι Δημοτικό, είναι 

αναμφισβήτητο γεγονός. Φυσικά χρειάζονται λέτε εσείς ΑΦΜ. Εγώ όμως δεν 

είμαι Επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Αλλά θα πω το εξής: ο Δήμος 

ανέλαβε 2 του μηνός και ονομάστηκε Δήμος Ωρωπού. Εάν ερχόταν ο πολίτης 

να πληρώσει, μπορούσε; Οχι. 2 του μηνός υπέβαλλε αίτημα ο Δήμος Ωρωπού 

να πάρει ΑΦΜ. Εάν το πήρε μετά από 5 μέρες, μετά από 5 μέρες θα μπορούσε 

να πληρώσει ο δημότης μας. Είναι λογικά αυτά τα απαντήματα. Δεν είναι 

φιλοσοφία μεγάλη. Δεν ξέρω τι κάνει η σημερινή Δημοτική Λιμενική Αρχή, 

αλλά δεν μπορεί τη μια μέρα που λέει, λειτουργούμε αύριο, να έχουμε και 

ΑΦΜ. Είναι φανερό αυτό, έτσι; Το ξέρετε καλύτερα από μένα, είσαστε και 

ειδήμων στο επάγγελμα αυτό.  
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 Λοιπόν, πιστεύω και πάλι σας λέω, ότι σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

υφίσταται από το 2004. Ητανε και δική μου αν θέλετε επιμονή ότι υφίσταται το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, από τότε. Το ήξερα εγώ  ότι είχε βγει, το φώναζα. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έλεγε, όχι κύριοι, δεν το γνωρίζουμε αυτό κλπ. και 

μετά το είδανε σοβαρά, το κάνανε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης με έγγραφα του μέχρι και τον Γενάρη, μας έλεγε 

να ορίσετε άτομα για να συσταθεί η Λιμενική Επιτροπή και όταν του πήγαμε το 

φάκελο του λέμε, δεν είναι .. αυτά που λες. Ορίστε, έχουμε αυτό το Νομικό 

Πρόσωπο, υφίσταται και το ένα και το άλλο, .. του Υπουργείου Εσωτερικών και 

του Υπουργείου Ανάπτυξης μας λένε, πλέον είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και 

μας απάντησε ο Γενικός Γραμματέας τον 3ο μήνα του 12 και λέει, κύριοι, 

ύστερα απ' αυτά τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, μη λάβετε υπ' όψιν σας τα δύο έγγραφα μας που σας έχουμε 

ζητήσει να μας ορίσετε εκπροσώπους σας για τη Λιμενική Επιτροπή και πράξτε 

ανάλογα. Δηλαδή, τι θα πούμε; Στον Γενικό Γραμματέα ότι έκανε λάθος, να τον 

βάλουνε φυλακή και Εισαγγελέα; Προς Θεού.  

 Δηλαδή δε θέλω να λέτε ότι οι Υπηρεσίες ας πούμε κάνουνε τόσο 

φοβερά λάθη που θα οδηγήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε Εισαγγελείς και σε 

φυλακές. Σας λέω ότι είμαστε γνώστες και αύριο τι θα προκύψει. Μας 

ενημερώνουνε πάνω οι Αρχές και το Υπουργείο Ανάπτυξης μας έχει ενημέρωσει 

τι αύριο θα συμβεί, που πολλοί λένε σαν προφήτες ότι περιμένουμε εξελίξεις. 

Ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είναι όμως του παρόντος, 

δηλαδή δεν αποτελεί θέμα Δημοτικού Συμβουλίου για να πω αυτά που 

ξέρουμε. Οτι είναι όμως πλέον βεβαίωση του Υπουργείου Εσωτερικών και του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ότι υφίσταται Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν πρέπει να 

το αμφισβητούμε αυτήν τη στιγμή. Προς Θεού, έτσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάμε. Αυτό που λέτε, αυτό που λέτε, θα πω το εξής 

εγώ, θα σας δώσω μια απάντηση. Συγνώμη. Ναι, αυτήν τη στιγμή είναι Σκάλας 

Ωρωπού και να πω κάτι; Δεν έπεται ότι η Σκάλα Ωρωπού είναι ένα κομμάτι που 

δεν υφίσταται, έχουμε Δημοτική Ενότητα Σκάλας Ωρωπού, έτσι; στον 

"Καλλικρατικό" Δήμο μας. Λοιπόν .. Να τελειώσω; Ο Κάλαμος αυτήν τη στιγμή, 

αυτήν τη στιγμή με την παλιά Λιμενική Επιτροπή ο Κάλαμος υφίσταται στην 

παλιά Λιμενική Επιτροπή Σκάλας Ωρωπού, στο παλιό Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή ο 

Κάλαμος παλαιότερα, πριν το Δημοτικό, να .. Κρατικό; Κρατικό. Είχε σαν 

Επιτροπή της Σκάλας Ωρωπού.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, άποψη μου, κύριοι, άποψη μου είναι ότι φυσικά 

πρέπει να πάρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την ονομασία Ωρωπού. 

Προσέχτε, προσέχτε, όμως επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε προκαλέσει 

τότε τη σύσταση του Νομικού Προσώπου αλλά τα Υπουργείο, τα συναρμόδια 

Υπουργεία, το ερώτημα μας προς το Υπουργείο είναι το εξής: Κύριοι, θα προβώ 

εγώ στην τροποποίηση του ΦΕΚ ως προς την ονομασία ή εσείς που εκδώσατε 

αυτό το Διάταγμα το Προεδρικό; Και είμαστε εν αναμονή της απαντήσεως 

τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε σαφές.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ομως μας λένε, λειτουργείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι του παρόντος, δεν είναι του παρόντος αυτά. 

Αυτά είναι... Δεν είναι του παρόντος. Επειδή δεν το σύστησε Δημοτικό 

Συμβούλιο, η ερώτηση μας είναι εκεί, θα το κάνουμε εμείς; Εχουμε τη 

δικαιοδοσία; Διότι δεν απορρέει από πουθενά αυτό, δεν βγαίνει μέσα από τον 
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"Καλλικράτη" ή θα προβείτε εσείς στην τροποποίηση .. ; Προφορικά μας 

είπανε, εσείς. Λέμε γραπτώς το θέλουμε και είμαστε εν αναμονή. .. Οταν 

παρακαλάς να σου βγάλουνε ένα χαρτί και σου το βγάζουνε μετά από 1 μήνα, 

εν αναμονή είμαστε.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Δάβρης. 

ΔΑΒΡΗΣ: Εγώ θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τα 15 

Λιμενικά Ταμεία που είπε το Υπουργείο να πάνε στους Δήμους να γίνουν 

Δημοτικά, δεν έχει πάει κανένα. Εχει πάει μόνο της Σκάλας Ωρωπού στο Δήμο, 

παράνομα μέχρι στιγμής. Μπορεί να λειτουργήσει τώρα το Λιμενικό Ταμείο και 

να πει ότι είναι Δημοτικό ή να πάρει απόφαση αύριο το πρωί; Θα είναι άκυρη 

διότι δεν έχει ΑΦΜ. Και δεύτερον, να ξέρεις κ.Κανελλόπουλε ότι πολλοί νομικοί 

δίνουν άλλες απαντήσεις.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι; 

ΔΑΒΡΗΣ: Πολλοί νομικοί. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι; 

ΔΑΒΡΗΣ: Εμάς οι νομικοί οι δικοί μας λένε άλλα. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι; 

ΔΑΒΡΗΣ: Εσύ μας λες άλλα. Να σου πω ποιοι είναι; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΔΑΒΡΗΣ: Τι είσαι εσύ που θα σου πω ποιοι είναι. 

(γέλιο) 

ΔΑΒΡΗΣ: Είσαι Υπουργός;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΔΑΒΡΗΣ: Περιμένουνε μετά τις εκλογές και εσείς θα πάρετε ΑΦΜ μετά από 50 

μέρες, 1 μήνα, 2 μήνες. Πως θα δουλέψει το Λιμενικό Ταμείο; Τώρα πιάνει 

καλοκαίρι. Πως θα πάνε οι μαγαζάτορες να πάρουνε χώρο; Μπορείτε να δώσετε 

χώρο εσείς δίχως ΑΦΜ;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, για την ιστορία θα πω και το τελευταίο χαρτάκι. 

Δεν είναι του παρόντος αλλά για να ενημερωθεί περισσότερο το Σώμα. 

Υφίσταται Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και θα πω και το εξής: στις 23.3., ημέρα 

Τρίτη, ημέρα Παρασκευή, έχω ένα έγγραφο μπροστά μου, έτσι; και θα σας το 

διαβάσω έτσι για το Σώμα περισσότερο. Κακώς το διαβάζουμε αυτά, δεν είναι 

του παρόντος, αλλά αναγκάζομαι. Ο πρώην Πρόεδρος του Κρατικού Λιμενικού 

Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, κ.Ανδρεάς Γασβινιάν, είναι το έγγραφο του .., 

παρέδωσε στο Λιμεναρχείο Ωρωπού, στον πρώην Αντιπρόεδρο της Λιμενικής 

Επιτροπής, τον κ.Μορφάκη, .. να παραδώσει στη νέα Διοίκηση τα κάτωθι: και 

τα κατεβάζει. Υπογραφές ο κ.Γασβινιάν, ο κ.Μορφάκης και ο κ.Θεοφάνος, 

συγνώμη, και ο κ.Οικονομάκος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση παρακαλώ, παρακαλώ κ.Κιούση. Κύριε Κιούση.. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ όταν .. κάτι με υπογραφές δεν είναι νόμιμο; 

Είναι παράνομο; Τι είναι αυτά που λέμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, κ.Κιούση σε αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

βρισκόμαστε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Ο κ.Πρόεδρος του Λιμενικού δεν παρέδωσε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, σας παρακαλώ. Μπορεί να διαφωνείτε .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Παρέδωσε ο Πρόεδρος; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δε μου λέτε, κ.Δάβρη, συγνώμη κ.Πρόεδρε, μας λέτε το 

νόμο πως γίνεται η παράδοση .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανελλόπουλε δε χρειάζεται. Οχι, αυτό σας παρακαλώ. 

Είμαστε και εκτός θέματος τώρα.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΑΒΡΗΣ: Επρεπε να περιμένετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αν υφίσταται ή δεν υφίσταται το Λιμενικό Ταμείο .. 

ΔΑΒΡΗΣ: .. στη μια Επιτροπή από τη Λιμενική Επιτροπή και εσείς δε στήνατε 

Επιτροπή. Το δημόσιο έτσι γίνεται.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με ποιο νόμο έγινε αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, να προχωρήσουμε. Σας παρκαλώ.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, επειδή είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός θεωρώ ότι 

είπατε βαριούς χαρακτηρισμούς για να κερδίσετε πολιτικά και μόνο κάποια 

πράγματα. Δικαιολογούνται αυτά καμιά φορά. Θεωρώ ότι δεν τα πιστεύετε. Το 

βράχο βράχο τον καημό μου, αν είχαμε καημό εμείς, δεν είχαμε καημό εμείς, 

άλλοι έχουν τον καημό τον μόνιμο. Οταν το Δημοτικό Συμβούλιο μου δίνει 

εντολή να κάνω Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ομόφωνα, με θέληση, με 

δημοκρατικές διαδικασίες, ότι είναι βήμα δημοκρατίας, όλοι το παραδεχόμαστε 

δυνατά. Δήμαρχε, κάνε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και εγώ σου λέω το εξής: ότι 

μια υπάλληλος, που έγινε αυτό, της Περιφέρειας ή μια υπάλληλος του 

Υπουργείου Εσωτερικών μας οδήγησε σε μια λάθος απόφαση. Και μια και δύο 

και τρεις, τρία λάθη να κάνουμε, ποια εντολή έχω από σας; Να κάνω Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο σαν Δήμαρχος. Τι άλλο μου είπατε; Ομόφωνα. Και πες ότι μια 
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υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών μας οδήγησε σε ένα λάθος χαρτί, σε 

μια λάθος απόφαση. Θα το φέρω, θα το ξαναφέρω, θα .. τροποποιήσεις, θα 

κάνω τον αγώνα μου, θα πάω στην Δ/ντρια της Εφορίας, θα γίνει τούτε, θα 

φέρει αντίρρηση. Και είναι και ιστορία γραφειοκρατίας, είναι πάρα πολύ 

δύσκολη. Αλλά σημασία έχει ότι έχω πάρει εντολή από σας να κάνω Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο. Και εγώ θα αγωνιστώ, με την γραφειοκρατία αγωνίζομαι να 

κάνω Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν αντιμετωπίζω τίποτα άλλο. Αυτή είναι η 

ιστορία στο Δήμο, η γραφειοκρατία.   

 Τώρα παίρνετε τη θέση της γραφειοκρατίας ενάντια στη θέληση σας να 

κάνουμε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή θέλετε να κάνουμε Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο; Ξεκαθαρίστε την υπόθεση μέσα σας πρώτα. Αν θέλετε να κάνουμε 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα πείτε, ναι κ.Δήμαρχε, πάρε αυτή την απόφαση, 

διόρθωσε την και την άλλη και την άλλη και την άλλη, γιατί έχουμε δυσκολίες. 

Ο Δάβρης ο Γιώργος είπε όχι, πιστεύω ότι το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο θα 

λειτουργήσει καλύτερα. Μπράβο του. Πήρε θέση. 

ΔΑΒΡΗΣ: Εμείς είπαμε, συγνώμη κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, δεν επιτρέπεται .. 

ΔΑΒΡΗΣ: Συγνώμη, εμείς τελειώσαμε. Να γίνουνε οι διαδικασίες οι νόμιμες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. 

(ταυτόρχονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι Γιώργο πήρες θέση ότι το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο θα 

λειτουργήσει καλύτερα. Είναι μια άποψη. Οι υπόλοιποι δε δικαιούμαστε αυτή 

την, το ότι δε σεβόμαστε .. Τι να σεβόμαστε; Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

δε θα σεβόμουνα κάτι αν έκανα κάτι άλλο. Και να σας πω και κάτι; Επειδή 

υποτιμήσατε Νομικούς Συμβούλους και Υπηρεσίες, αυτό που είπε ο 

Κανελλόπουλος πριν 6 χρόνια, πριν 7 χρόνια, γίνεται τώρα. Το Νομικό 
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Συμβούλιο του Κράτους είπε αυτό που είπε ο Κανελλόπουλος πριν 6 χρόνια και 

βγαίνει στην πορεία, αλλά τα είχανε θαμμένα στα συρτάρια τους. Ουσιαστικά 

αυτό έχει γίνει. Τέλος πάντων, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Σημασία έχει, 

θέλουμε να το κάνουμε το Λιμενικό Ταμείο; Θέλουμε όλοι ρε παιδιά. Ετσι μου 

είπατε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε συμμετέχετε κ.Χασιώτη, οπότε πως αντιδράτε και λέτε όχι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια φορά πάω στην Περιφέρεια, είναι μια κυρία και έχουμε πάρει 

μια απόφαση Νομικού Προσώπου, άλλου Νομικού Προσώπου και μου λέει, δε 

γράφεις δίπλα τον αναπληρωματικό, το γράφεις από κάτω. Και τι έγινε της 

λέω. Μου λέει, να το ξαναφέρεις, να το διορθώσεις. Να έρθει η απόφαση να τη 

διορθώσω γιατί δεν έγραφε τον αναπληρωματικό δίπλα, έγραφε τους 

αναπληρωματικούς από κάτω. Είναι απίστευτη ιστορία. Αυτά οι υπάλληλοι τα 

ξέρουνε που έχουνε κάνει με το .. για να κάνεις ένα έργο πρέπει να περάσεις 

από 50 κύματα. Σημασία έχει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ότι την 

απόφαση για Λιμενικό Ταμείο το θέλουμε όλοι, για να προχωρήσουμε τον τόπο 

μας. Εγώ έτσι θα ακολουθήσω. Αν όπου, όπου χρειαστώ θα ζητήσω τη βοήθεια 

σας. Δε θα είμαι απέναντι σας ποτέ σ' αυτό, γιατί εσείς μου είπατε ότι θέλετε 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν το είπα εγώ. Εγώ δεν ψήφισα. Κυρίως εσείς το 

είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο και τοποθετηθείτε και επί της 

ψηφοφορίας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και ο 

δημότης του Ωρωπού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Λίτσας. Σας 
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παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το μόνο που ενδιαφέρει εσάς κ.Δήμαρχε είναι η εξουσία. Αυτή είναι η 

μεγάλη μας διαφορά. Εμείς λοιπον αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλαμε και 

αυτό που συνεχίζουμε να θέλουμε είναι ένα νόμιμο Λιμενικό Ταμείο Δημοτικό 

Ωρωπού. Είμαστε ξεκάθαροι σ' αυτό. Ομως απ' ότι κατάλαβα για όλα φταίνε 

κάποιοι υπάλληλοι του Υπουργείου. Να τους μαλώσετε κ.Δήμαρχε. Ομως .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Αλλο Σκάλα Ωρωπού, άλλο Δήμος Ωρωπίων, άλλο 

Δήμος Ωρωπού. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Μην τρελαθούμε κιόλας, 

τρία διαφορετικά πράγματα. Πραγματικά η όλη διαδικασία ήτανε πολύ πιο 

απλή, πολύ πιο ξεκάθαρη αν δε βιαζόσασταν τόσο πολύ και αν δεν κάνατε 

ενέργειες οι οποίες προσβάλλουν. Ο μεγάλος σας ενθουσιασμός, να μην το πω 

καημός, ενθουσιασμός, ήτανε απέναντι σε συγκεκριμένους ανθρώπους που 

είχανε συγκεκριμένες θέσεις, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον 

κ.Γασβιγιάν και λυπάμαι πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο που ήταν ο πρώτος 

Δημοτικός Σύμβουλος στην παράταξη τη δική μου στο Δήμο Ωρωπίων, μόνο 

τυχαίο δεν είναι. Αρα, εσείς μιλάτε και κάνετε πράξη που μόνη τη σημασία 

έχουνε την πολιτική. Εσείς λέγατε ότι είναι ένας πετυχημένος Πρόεδρος και 

ξαφνικά ήρθατε και μπήκατε και αλλάξατε κλειδαριές. Δε σεβαστήκατε τίποτα. 

Γι' αυτό σας λέω κ.Δήμαρχε, δε θα μιλάτε εσείς για πολιτική και αν θέλετε να 

πάω και στον κ.Δάβρη που σας έκανε Δήμαρχο, ούτε αυτόν σεβαστήκατε. Αν 

το θέλετε να μιλήσουμε για πολιτική, ο κ.Δάβρης σας έκανε Δήμαρχο. Ούτε 

αυτό σεβαστήκατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτό κ.Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τον πετάξατε έξω. Δε μιλήσατε καν μαζί του. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτό τώρα; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Επί της ουσίας λοιπόν κ.Δήμαρχε μην προκαλείτε. Μην προκαλείτε 

λοιπόν και μη λαϊκίζετε. Και εκεί να μη μιλάτε πάλι. Σας το έχω αποδείξει την 

προηγούμενη. Εντάξει; Λοιπόν, ο δικός σας ο καημός λοιπόν και μόνο σας 

οδήγησε να κάνετε λάθη. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, εμείς λέμε ξεκάθαρα, νόμιμες διαδικασίες και 

σεβασμό σε θεσμούς και σε παράγοντες της περιοχής μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφορίας κ.Λίτσα. Καταψηφίζετε την ανάκληση της 

απόφασης; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ έχω ψηφίσει τη δημιουργία. Να ψηφίσω τώρα την κατάργηση δε 

γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Κανελλόπουλε σας ευχαριστώ πολύ που με αναγάγατε 

ειδήμων στο θέμα, αλλά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και βάσει αυτού είχα 

ομιλήσει και στο προηγούμενο Συμβούλιο και σας είχα πει τη διαδιασία περι 

συστάσεως Νομικών Προσώπων. Είπατε τώρα μόνος σας ότι οι άνθρωποι μέσα 

στο Υπουργείο δεν είναι σοβαροί, ήτανε, η τοποθέτηση σας μάλιστα είπατε ότι 

δε μας τα είπανε σοβαρά τα πράγματα. Αυτό σας είπαμε και εμείς .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο κ.Τσάκωνα ότι δεν είναι σοβαροί.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Κανελλόπουλε, να ολοκληρώσει ο κ.Τσάκωνας και 

μετά. Μη διακόπτουμε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Θα ζητάμε απομαγνητοφωνήσεις σε λίγο. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να ζητήσετε κ.Τσάκωνα .. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Είπατε κ.Κανελλόπουλε .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα ότι οι άνθρωποι του Υπουργείου δεν είναι 

σοβαροί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Είπατε ότι αυτά που μας είπανε αν δεν είναι σοβαρά, τότε και 

εμείς σας μεταφέρουμε λάθος πράγματα, είπατε.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως τα είπε ο κ.Δήμαρχος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εσείς κύριε .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε ο εισηγητής του θέματος, αφήστε να ολοκληρώσει ο 

κ.Τσάκωνας και πολύ ευχαρίστως να απαντήσετε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, δεν έχω τίποτα εναντίον σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα τοποθετηθείτε, αφήστε το διάλογο.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Θέλω με αυτό που είπαμε, το αν είναι ή όχι σοβαρά, να 

θεμελιώσω την άποψη ότι πράγματι δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Μια 

να παίρνουμε μια απόφαση και μια να την ανακαλούμε. Κύριε Δήμαρχε, 

απευθύνομαι σε σας, θέλουμε, ναι, την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Ωρωπού. Γι' αυτό και ψηφίσαμε και στην πρώτη συνεδρίαση και στη δεύτερη 

υπέρ αυτής της αποφάσεως. Θα σας κάνω μια πρόταση. Με βάση το άρθρο 

που επικαλεστήκαμε και εγώ και ο συνάδελφος ο κ.Κιούσης, το 103, παρ. 3 του 

"Καλλικράτη", που ζητάει την επικαιροποίηση του προηγουμένου ΦΕΚ, του 

προηγουμένου Νομικού Προσώπου, να τροποποιήσουμε απόψε την υπ' αριθμ. 

43 ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το προηγούμενο ΦΕΚ. Αν το 

κάνουμε έτσι, ναι, να λειτουργήσει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και το όνομα και το ΦΕΚ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δε γίνεται. Τότε κ.Δήμαρχε, συγνώμη, αλλά και εγώ δε θα 

ψηφίσω ναι στην ανάκληση κάποιας απόφασης της οποίας θέλαμε όλοι μας στη 

σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. Είμαι υπέρ της σύστασης 

αυτής και όχι της ανάκλησης της συστάσεως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νομίζω, νομίζω ότι η απόφαση που πήραμε και σύμφωνα με το 

άρθρο 103 και συμφωνώ με το σκεπτικό του συναδέλφου του κ.Τσάκωνα, ότι 

ήταν η σωστή διαδικασία. Από εκεί και πέρα και εγώ δεν ψηφίζω την 

ανάκληση. Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία .. Ο κ.Γιασημάκης. Βεβαίως. Και η 

παράταξη του κυρίου, όχι ο κ.Δάβρης, ο κ.Τσάκωνας με τον κ.Κιούση, η 

παράταξη του κ.Λίτσα οι παρόντες βεβαίως. Κύριε Αρμυριώτη; Και ο 

κ.Γιασημάκης αποχώρησε .. Μάλιστα. Ναι ο κ.Γιασημάκης και η κα Βαρνάβα με 

τον κ.Λέκκα.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση αγοράς εκτάσεων για υλοποίηση του έργου: Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου, 

Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. 

 

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

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εδώ πέραν από την εισήγηση να κάνω και μια σύντομη ενημέρωση 

για τα θέματα αυτά των Βιολογικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Καρίνος και είναι 

ενδιαφέροντα τα θέματα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο Δήμος έχει σε εξέλιξη τις δύο εντάξεις για τη δημιουργία 

Βιολογικών και Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων, μια για τον Ωρωπό και μια 

για το Μαρκόπουλο Ωρωπού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον Κάλαμο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για τον Κάλαμο. Είμαστε στη διαδικασία που έχουμε ζητήσει από 

μεν το ΕΠΕΡΑ την έγκριση, την προέγκριση μάλλον, των τευχών 

δημοπράτησης για να δημοπρατήσουμε τις δύο μελέτες των δικτύων και από 

το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Αττικής την έγκριση 

παράληψης του σταδίου της προκαταρκτικής, προκειμένου να προκηρυχθεί η 

προμελέτη του Βιολογικού στην κάθε περιοχή και η προμελέτη και η οριστική 

μελέτη των δικτύων. Κατά τη διαδικασία λοιπόν που πήγαμε στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο της Περιφέρειας να πάρουμε αυτό που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία, δηλαδή την παράληψη του σταδίου της προκαταρκτικής, τέθηκε το 
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ζήτημα σε ποιο χώρο θα γίνουν οι Βιολογικοί. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να 

υποδείξει τους χώρους στους οποίους θα γίνουν οι Βιολογικοί, προκειμένου η 

Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Συμβούλιο να συναινέσει στην παράληψη 

του σταδίου της προκαταρκτικής για να προχωρήσουμε στην προκήρυξη της 

μελέτης. Οσον αφορά λοιπόν τώρα τον Βιολογικό της περιοχής του Ωρωπού θα 

πρέπει να παρθεί μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου η 

Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

αγορά οικοπεδικών εκτάσεων για να γίνει ο Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου 

Ωρωπού και αυτό το νόημα έχει η συγκεκριμένη απόφαση. Δηλαδή ζητάμε από 

το Δημοτικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη προκειμένου να προχωρήσει μετά 

η Οικονομική στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά 

οικοπεδικών εκτάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν ερωτήσεις. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω μια, δύο ερωτήσεις σχετικά με την εισήγηση, που λέει ότι θα 

απαιτηθεί η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο να φαίνεται η 

θέση και η έκταση του έργου, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

απολλοτριώσεων. Μήπως δεν το έχετε γράψει σωστά;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι λάθος γραμμένο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το διορθώνουμε ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Τώρα μου γεννάται μια άλλη ερώτηση. Τώρα μια άλλη ερώτηση 

πάνω σ' αυτό που είπατε. Λέτε, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μα, δεν μπορεί να 

κάνει κάποιος εκδήλωση ενδιαφέροντος αν δεν είναι εκεί που έχει δείξει η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην περιοχή.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή στα πόσα, με τι απόκλιση; Δηλαδή 

αυτό είναι ένα κομμάτι, απ' ότι έχω καταλάβει τότε, αν θυμάμαι καλά, ήτανε 

από το ρέμα ας πούμε και δεξιά. Δηλαδή άμα έρθει ένας από το ρέμα και 

αριστερά πει, εγώ δίνω αυτό;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων, δεν το .. Αρα διορθώσατε αυτό και είπατε ότι θα 

υπάρχει. Εντάξει, ωραία, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Ο κ.Ρούσσης. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τοποθέτηση ή ερώτηση κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις είμαστε τώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τότε ποια θα είναι η συνολική έκταση 

κ.Καρίνο για το συγκεκριμένο έργο. Η συνολική έκταση που θα απαιτηθεί για 

το συγκεκριμένο έργο και αν έχει οριστεί και η Επιτροπή Εκτίμησης Αγορά 

Ακινήτων.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν έχει οριστεί. Η έκταση είναι από 13 έως 20 στρέμματα. Δηλαδή 

υπάρχει ένα μίνιμουμ, ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 13 στρέμματα για να .. 

Ναι. 12, εκεί μέσα, 12, 13. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δηλαδή το 20 είναι το ανώτερο. Δεν μπορούμε μετά να ζητήσουμε 

και άλλα, δηλαδή 30, 40, 50; Το 20 είναι το ανώτερο όριο σε στρέμματα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έχει βγει το ποσόν που μπορούμε να διαθέσουμε για 

αγορά, είμαι της γνώμης να εξαντλήσουμε το ποσόν αυτό να πάρουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερη έκταση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Και ποιο είναι το ποσόν; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι το ποσόν που έχει γίνει από το ΕΠΕΡΑ προεκτίμηση και έχει 

ενταχθεί σαν υποέργο για την αγορά της γης. Από μια εκτίμηση μελετητική ότι 

12, 13 στρέμματα είναι το μίνιμουμ, δηλαδή αυτό πρέπει να το έχουμε για να 

μπορέσει να γίνει Βιολογικός.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Με συγχωρείτε, η ερώτηση μου είναι συγκεκριμένη. Πόσα 

στρέμματα χρειάζονται για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Από 12 και πάνω 

δε μου λέει τίποτα κ.Οικονομάκο. Από 200 και κάτω το δέχομαι, από 12 και 

πάνω .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: 12 με 20 θα είναι η προκήρυξη. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: 20 είναι το ανώτερο. Αυτό θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, λέμε στην εισήγηση ότι θα σας 

εξουσιοδοτήσουμε για περαιτέρω ενέργειες κλπ. Μετά τη διαδικασία της 

εξεύρεσης των όποιων εκτάσεων θα επανέλθει στο Συμβούλιο για έγκριση ή 

όχι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 10 φορές. Στην Οικονομική Επιτροπή .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Η αγορά εννοώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει μια διαδικασία. Ορκωτοί, διαγωνισμός, καταλληλότητες, 

Επιτροπές. Ετσι δεν είναι; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να πω και κάτι ακόμα. Εδώ επειδή είναι πολύ σφιχτός ο χρόνος, 

αυτός είναι και ο λόγος που και το ΕΠΕΡΑ προκειμένου να μας βοηθήσει έχει ας 

το πούμε συμφωνήσει να προχωρήσει ο Δήμος μόνος του τις προεγκρίσεις 

χωροθέτησης για να συντμηθούν οι χρόνοι και μέσα στην προκήρυξη της 

μελέτης που ετοιμάζουμε να μην περιέχεται η προέγκριση χωροθέτησης. 

Δηλαδή γιατί για να έχουμε μελετητή στην περιοχή θα φάμε σχεδόν 1 χρόνο. 
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Ο Δήμος θα πρέπει από μόνος του στο διάστημα αυτό, δηλαδή θα είναι θέμα 

που θα το φέρουμε σε επόμενο Συμβούλιο, να προχωρήσει τις αναθέσεις της 

προέγκρισης χωροθέτησης προκειμένου να τρέξουν αυτά, να μην χαθεί ο 

χρόνος του ενός έτους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι .. σε 1 χρόνο περίπου θα 

έχουμε ανάδοχο μελετητή στην κάθε μια περιοχή. Δηλαδή οι γραφειοκρατίες 

είναι χρονοβόρες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Καρίνο, μια ερώτηση. Εάν δεν υπάρξει κανείς 

ενδιαφερόμενος τότε τι γίνεται; Πάμε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση; Εχουμε 

το δικαίωμα;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχουμε το δικαίωμα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Απλώς η 

αγορά συντμεί τους χρόνους. Για τέτοια έργα δημοσίου συμφέροντος υπάρχει, 

προβλέπεται από τη νομοθεσία η αναγκαστική απαλλοτρίωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα.  

ΛΕΚΚΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Καρίνο, δε γράφετε μέσα εάν 

συμπεριλαμβάνεται και η Σκάλα. Είναι μια Κοινότητα του Δήμου μας. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Δε νομίζω. Γιατί ξεχωρίζετε τα Παλάτια και δε γράφετε τη Σκάλα;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η Σκάλα, εάν θα δείτε μέσα το τεχνικό δελτίο .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Είναι μια παλιά Κοινότητα και η Σκάλα. Πρέπει να τη γράφετε 

ξεχωριστά. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι Βασίλη, δεν ήσουνα, δεν ήσουνα τότε. Βασίλη .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Λοιπόν, ας μου απαντήσει ο κ.Καρίνος κ.Ηλιάσκο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να σου απαντήσω .. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, άμα πάρετε το λόγο, να μου απαντήσετε. Οπως επίσης ρωτάω 

και για το Συκάμινο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό έχει απαντηθεί.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Το ξέρω. Θέλω να ρωτήσω όμως, θα κάνουμε καινούργια αγορά 

οικοπέδου για το Συκάμινο αργότερα;  

 Ευχαριστώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να σας απαντήσω εγώ; Θέλετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, ναι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, στο τεχνικό δελτίο που έχουμε καταθέσει και στα χωριά 

που είναι επιλέξιμα, τα χωριά που είναι επιλέξιμα είναι, οι οικισμοί μάλλον, άνω 

των 2.000 κατοίκων. Η Σκάλα δυστυχώς, η Σκάλα από μόνη της, δεν έχει 

πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους. Επειδή όμως είναι ένα κομμάτι ενιαίο 

μαζί με τα Παλάτια, συμπεριλαμβάνεται και μπαίνει μέσα στο τεχνικό δελτίο 

σαν μια ενιαία ενότητα. Γι' αυτό και λέει μόνο Νέα Παλάτια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η Σκάλα μόνης της όχι .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Συγνώμη, το Χακούτσι είναι χωριό; Ητανε ποτέ Κοινότητα το 

Χαλκούτσι, που το αναφέρετε; Η Σκάλα μαζί με το Χαλκούτσι ήτανε η παλιά 

Κοινότητα. Αρα είναι πάνω από 2.000 κάτοικοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ε, αυτό σας λέω. Οτι έχει στην απογραφή του 2001 ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το Χαλκούτσι, το Χαλκούτσι είναι οικισμός ρε παιδιά. Είναι 

οικισμός.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το 2001 μπορεί το Χαλκούτσι να ήτανε .. να ήτανε 2010 

κατοίκους και η Σκάλα να ήτανε 1.930. Το θέμα είναι ότι είναι μέσα η Σκάλα. 

Στο τεχνικό δελτίο που έχουμε καταθέσει, αν το δείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει συμπεριληφθεί. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχει συμπεριληφθεί και στα δίκτυα. Τι να κάνω τώρα εγώ; Μα δεν 

μπαίνει μέσα η Σκάλα, δεν αναφέρεται η Σκάλα μέσα στο τεχνικό δελτίο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, εντάξει, θα το .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αναφέρεται μέσα στα δίκτυα που έχουνε προμετρηθεί. Είναι μέσα 

και η Σκάλα. Το είχαμε πει αυτό και την προηγούμενη φορά. Το Συκάμινο δε 

συμπεριλαμβάνεται γιατί είναι οικισμός κάτω από 2.000 κατοίκους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε και στο θέμα που είναι η έγκριση αγοράς εκτάσεων. 

Υπάρχουνε αντιρρήσεις τώρα στο θέμα αυτό; Θα αναλύσουμε το έργο τώρα 

πάλι από την αρχή; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο σχεδιασμός του έργου είναι τέτοιος, στο κεντρικό του δίκτυο και 

στους Βιολογικούς, ώστε όταν ανοίξουν μέτρα στο ΠΕΠ, τα οποία θα μπορούν 

να καλύψουν και περιοχές που δεν τις καλύπτει, οικισμούς Γ', θα μπορεί να 

υποβληθεί πρόταση ξέχωρη για δίκτυα στο Συκάμινο, για δίκτυα που δεν έχουν 

περιληφθεί σ' αυτή την ένταξη, γιατί ο κορμός είναι οι κεντρικοί αγωγοί και ο 

Βιολογικός. Οταν έχεις αυτά, θα βγούνε πολλά έργα παράλληλα μετά για 

αποχέτευση στις διάφορες περιοχές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, επί της ψηφοφορίας, με συγχωρείτε κ.Πρόεδρε. Ρώτησα 

προηγουμένως, πήρα το λόγο και ρώτησα αν είναι ερωτήσεις ή τοποθετήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

82 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εχω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί;  

Ο κ.Λίτσας, ο κ.Χασιώτης και ο κ.Ρούσσης. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή οι διαδιακασίες χωροθέτησης τότε δεν ήταν ό,τι  καλύτερο και 

ό,τι πιο δημοκρατικό και νομίζω δεν ήταν ό,τι πιο αξιόπιστο, είχαμε μια 

συγκεκριμένη άποψη τότε, την οποία έχουμε και τώρα. Θεωρούμε ότι η 

Δημοτική Αρχή μέτρησε τα ψηφαλάκια στο Συκάμινο και είδε ότι δεν την 

πειράζει να χάσει γιατί είναι και λίγα αυτά που πήρε και γι' αυτόν το λόγο, γι' 

αυτήν τη συμπεριφορά και μόνο, χωροθέτηση μ' αυτόν τον τρόπο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ, θα δοθεί απάντηση. Παρακαλώ, 

υπάρχουν διαδικασίες.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γι' αυτόν το λόγο λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ, δεν κρίνουμε .. Ο κάθε 

συνάδελφος τοποθετείται όπως θέλει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αγαπητέ κύριε συνάδελφε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. Οχι διάλογο σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο,τι θέλω θα πω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογο με τον κ.Φοργιάρη λέω. Εντάξει; 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ούτε είναι ό,τι θέλετε, είναι επί του θέματος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο,τι θέλω εγώ θα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Επί της ουσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν εσείς δε θέλετε να μιλάτε επί της ουσίας, εντάξει, δικαίωμα 

σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα κ.Πρόεδρε το τι μιλάω εγώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει και εγώ να εφαρμόσω εγώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το τι μιλάω εγώ, εσείς ούτε για το χωριό σας δεν ξέρατε να μιλήσετε. 

Λοιπόν, αφήστε το. Σας παρακαλώ. Επί της ουσίας λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε κ.Λίτσα, που ξέρετε τα χωριά καλά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Αρκετά ασχολούμαι με την Αυτοδιοίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα ήθελα να ασχοληθώ πάντως όπως εσείς. Συνεχίστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ε δε θα μπορέσετε κιόλας. Καταργήθηκαν οι Κοινότητες για να γίνετε 

Κοινοτάρχης. Εσείς δεν είχατε καταφέρει να βγείτε ούτε υποψήφιος Τοπικός, 

αν θυμάμαι. Ωραία. Να το κλείσουμε εδώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά επεκταθείτε, επεκταθείτε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε, μη συνεχίζετε όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μου επιτρέπετε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή με διακόπτετε και με προσβάλλετε κάθε φορά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς προσβάλλετε κ.Λίτσα, εσείς προσβάλλετε. Εγώ 

προσπάθησα να σας προστατέψω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και έκανα παρατήρηση στον κ.Φοργιάρη και επεκταθείτε σε όλο 

το Δήμο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμένα ο κ.Φοργιάρης είναι πολύ φίλος μου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην εστιάζεστε στα χωριά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πολύ φίλος μου. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι εμείς θα 

μείνουμε στις απόψεις μας αυτές, θα αφήσουμε το Δήμαρχο να κάνει αυτό που 

πιστεύει εκείνος με το σκεπτικό το δικό του, αλλά συνεπείς σ' αυτό που είχαμε 

πει την πρώτη φορά, θα πούμε όχι όσον αφορά .. Δεν είναι τα δύο μαζί; Και 

του Καλάμου μαζί τώρα; Το ένα. Του Συκαμίνου. Λοιπόν, θα μείνουμε συνεπείς 

σ' αυτό που κάναμε την πρώτη φορά και θα είμαστε αρνητικοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εμείς από την κουβέντα που κάναμε τότε για τη χωροθέτηση του 

Βιολογικού Καθαρισμού είχαμε εκφέρει αν θέλετε ενδοιασμούς σε σχέση με τη 

σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε τότε η Δημοτική Αρχή τη χωροθέτηση 

του έργου. Το σημερινό θέμα, το πρώτο του Δημοτικού Συμβουλίου, έρχεται 

ως συνέχεια της απόφασης της τότε και βεβαίως η θέση μας και η στάση μας 

απέναντι σ' αυτή τη Δημοτική Αρχή δεν έχει αλλάξει. Θεωρούμε ότι ούτε την 

υπευθυνότητα έχει, ούτε αν θέλετε και τη γνώση έχει, για να μπορέσει να 

προχωρήσει για το καλό του τόπου αυτό το έργο, χωρίς να υπάρχουνε ζημιές 

και λάθη. Παρών είχαμε ψηφίσει τότε, παρών για τους ίδιους λόγους 

ψηφίζουμε και τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Κυρία Στεργίου, δε γραφτήκατε στον κατάλογο. Δε ζητήσατε, σας 

παρακαλώ τώρα.  

 Κύριε Ρούσση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ψηφίσουμε, αλλά έχουνε ζητήσει συνάδελφοι.. Κατέγραψα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 10η 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

  85 

όσους συναδέλφους ήθελαν να τοποθετηθούν. Μετά τον κ.Ρούσση θα πάμε σε 

ψηφοφορία.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές έχω καταγγείλει το συγκεκριμένο 

έργο όχι γιατί δεν πρέπει να γίνει, είναι ένα μεγάλο έργο και όλοι το θέλουμε, 

το έχω καταγγείλει όμως για τη διαδικασία που τήρησε ο κ.Οικονομάκος και το 

φόρτωσε στο Συκάμινο με το έτσι θέλω. Είναι λογικό ότι δε θα το ψηφίσω. 

Λυπάμαι που απουσιάζει σήμερα από την αίθουσα ο Λεμπούσης ο οποίος είναι 

εκλεγμένος από το Συκάμινο. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική του άποψη. 

Θεωρώ ότι δεν είναι εσκεμμένο το ότι απουσιάζει. Επίσης θα ήθελα κα 

Μαναβέλη να αναγραφεί στην απόφαση που θα στείλετε ότι ο Δημοτικός 

Σύμβουλος, κ.Θωμάς Ρούσσης, θα καταθέσει ένσταση.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Στην ένσταση θα τους αναφέρω όλους τους λόγους κ.Οικονομάκο. 

Σε κάθε απόφαση έχει συγκεκριμένη ένσταση. Για το σημερινό θέμα θα 

καταθέσω ένσταση στην Περιφέρεια κατά της απόφασης της συγκεκριμένης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι 

συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. Κυρία Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι και επειδή στην πρώτη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία έχουμε τώρα. Τοποθέτηση θα κάνουμε κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μισό λεπτό. Επειδή στη χωροθέτηση είχα πει παρών, λέγοντας ότι 

με το σκεπτικό ότι δε διαφωνώ με το έργο, το έργο πρέπει να γίνει αλλά κάτω 

από τις διαδικασίες και την επίσπευση του χρόνου, όπως ήρθε δε 

συμφωνούσαμε και είχα ψηφίσει παρών, άρα ψηφίζω παρών και τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών και η κα Στεργίου.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το ίδιο και εγώ Πρόεδρε, παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Χασιώτης. Ο κύριος .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και εμείς κ.Πρόεδρε λόγω της πρώτης αποφάσεως, παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Ο κ.Γιασημάκης;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Θα το ρωτήσουμε. Εντάξει. Ναι ..  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και εμείς παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκαθαρίσουμε κάποιο θέμα εδώ μέσα. Ο Βιολογικός 

ανέκαθεν ήταν το μεγάλο έργο και τώρα έχουμε δυστυχώς όχι ένα Βιολογικό 

και δεύτερο και τρίτο. Αποτελεί πρόοδο του τόπου, όλοι το έχουμε παραδεχτεί 

για την ποιότητα και την υγεία μας. Ποιότητα της ζωής μας και για την υγεία 

μας. Αυτό το έργο είναι δύσκολο. Συγνώμη. Αυτό το έργο είναι δύσκολο να 

γίνει και να υλοποιηθεί. Θέλει διαδικασία, θέλει δρόμο πολύ. Μπορείτε σε κάθε 

στάδιο του, σε κάθε διδικασία που θα περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

κάνετε καταγγελίες και ενστάσεις. Πιστεύω όμως και τελειώνω εδώ, ότι δε σας 

εξουσιοδοτούν αυτοί που σας έφεραν εδώ μέσα γι' αυτό το έργο να το 

κωλυσιεργήσετε ή να μη γίνει. Δε σας εξουσιοδοτεί ο κόσμος. 
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση 

ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο "Ανέργερση παιδικού - 

βρεφονηπιακού σταθμού Αγ.Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι μελέτη που έχει ανατεθεί με τη 234/11 απόφαση της 

Οικονομικής. Μας έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία, έχει ελεγχθεί και καλείται το 

Δημοτικό Συμβούλιο να την εγκρίνει και αυτήν και τη γεωτεχνική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο, ναι, είναι παρεμφερές. Η μια είναι .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για να προχωρήσει το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις;  

 Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, στην Οικονομική Επιτροπή δώσατε τα χρήματα για 

τη μελέτη αυτή. Με απευθείας ανάθεση τα δώσατε;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, με απευθείας ανάθεση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να τοποθετηθώ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και βεβαίως συμφωνούμε με την ανέγερση βρεφονηπιακού 
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σταθμού και βεβαίως είναι ανάγκη για τον τόπο μας τα έργα υποδομής και 

βεβαίως θα αποσυμφορήσουνε και τους ήδη υπάρχοντες βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, αλλά εμείς έργα τα οποία έρχονται από μελέτες με απευθείας 

ανάθεση δεν τα ψηφίζουμε. Καταψηφίζουμε και τα 2 θέματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Χασιώτη, να σας εξηγήσω κάτι; Μήπως δεν το ξέρετε, 

έτσι; Συγνώμη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το γνωρίζω και έχετε το δικαίωμα. Για μας όλα .. Δικαίωμα σας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν λέει μέχρι .. Λέει ο Κώδικας .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δικαίωμα σας. Το ηθικό που πάει Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και η νομοθεσία ότι μέχρι 5.000, δε θυμάμαι το ποσόν, μπορεί 

απευθείας ανάθεση και παρόλα αυτά παίρνουμε και 2 προσφορές. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δικαίωμα σας Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει ένα σκεπτικό ο νομοθέτης, για να μπορέσουν να γίνουν 

αυτά τα έργα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δικαίωμα σας Δήμαρχε μου, δικαίωμα σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο λοιπόν κύριοι συνάδελφοι κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει και τη μελέτη της Γεωλογικής Καταλληλότητας και της Γεωτεχνικής 

Καταλληλότητας για το βρεφονηπιακό σταθμό του Αγ.Κωνσταντίνου. 
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ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση Μελέτης Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση 

ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο "Ανέγερση παιδικού - 

βρεφονηπιακού σταθμού Αγ.Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: "Δίκτυο 

ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στην 

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μπορεί να απορούνε κάποιοι γιατί έρχεται του Δήμου Διονύσου 

έργο σε μας. Ο λόγος που έρχεται και μας το έστειλε η Περιφέρεια είναι ότι το 

διευθετούμενο ρέμα Βρυσάκι εκβάλλει στο ρέμα του Αγ.Στεφάνου, το οποίο 

μπαίνει στο Δήμο μας και θα πρέπει να έχουνε και τη δικιά μας γνωμοδότηση, 

προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ που έχουν υποβάλλει 

πρόταση ο Δήμος Διονύσου. Αυτός είναι και ο λόγος. Οποιος θέλει, τις έχω τις 

μελέτες, μας έχουν στείλει ένα αντίγραφο. Επί της ουσίας δε μας επηρεάζει το 
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θέμα αυτό, αλλά επειδή εκβάλλει σε ρέμα που μπαίνει και σε μας, το Βρυσάκι 

δηλαδή είναι ρέμα που δε μπαίνει σε μας, αλλά είναι ας το πούμε παραπόταμος 

του ρέματος του Αγ.Στεφάνου. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητάνε και από μας 

έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο Δήμος Αγ.Στεφάνου έχει πάρει απόφαση; Το έχει εγκρίνει; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. ότι εμείς καθυστερούμε να το εγκρίνουμε, άρα υποθέτω 

συνειρμικά ότι το έχουν εγκρίνει και με έχουνε πάρει δύο, τρεις φορές για την 

απόφαση από το δικό μας Δήμο προκειμένου να προχωρήσει η ένταξη στο 

ΕΣΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Καρίνο, είπατε ότι ορθώς .. Συγνώμη κ.Πέππα, συγνώμη. 

Είπατε κ.Καρίνο ορθώς ότι το ρέμα Βρυσάκι είναι στα όρια του Αγ.Στεφάνου 

και είπατε ότι αυτό εκβάλλει στο μεγαλύτερο ρέμα του Αγ.Στεφάνου, 

λεγόμενο, που εκβάλλει που;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αρα είναι αυτό που έχει .. Μάλιστα. Αυτό μήπως έπρεπε το έργο 

να είναι διαδημοτικό και όχι μόνο του Δήμου Διονύσου;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν άκουσα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μήπως το έργο αυτό .. Δεν είναι της Περιφέρειας. Της 

Περιφέρειας είναι το έργο; Του Δήμου Διονύσου είναι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι υποβολή του Δήμου Διονύσου έργου στην Περιφέρεια. Η 

Περιφέρεια το κάνει. Αυτό που μου λέτε, αν το έχει εγκρίνει ο Δήμος 

Διονύσου, είναι δεδομένο ότι το έχει εγκρίνει, απλώς κρατάω την επιφύλαξη 

γιατί δεν έχω το χαρτί, διότι αυτοί το κίνησαν. Αρα συμφωνούν με το έργο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Α, συγνώμη κ.Βελτανιώτη. Ορίστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, πολλές φορές τοποθετείστε με εγκωμιαστικά 

σχόλια, με πολύ κολακευτικά σχόλια στο πρόσωπο μου, άρα έρχεται σήμερα το 

θέμα που προσπαθούσα να σας εξηγήσω προχθές, το που φτάνει ο Δήμος 

Ωρωπού, γιατί το ρέμα Αγ.Στέφανος που είπε ο Δ/ντης είναι, εκβάλλει στη 

λίμνη του Μαραθώνα. Εάν ο Δήμος Ωρωπού δεν έφτανε πέραν της λίμνης 

Μαραθώνα δε θα είχαμε αρμοδιότητα. Ετσι; Για να φροντίσετε να μάθετε τα 

όρια του Δήμου Ωρωπού, έτσι; Είναι, το ρέμα του Αγ.Στεφάνου είναι τα όρια 

του Δήμου μας στην περιοχή Σπατατζίκι, στην περιοχή Σπατατζίκι. 

Συμφωνούμε με το έργο αλλά να φροντίσετε να ενημερωθείτε για τα 

διοικητικά μας όρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λόγω φιλίας με τον Καλαφατέλη και με τον Νικιτόπουλο, εννοείται 

ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση ολοκλήρωσης του έργου "Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου".  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. Ο κ.Ηλιάσκος θα το εισηγηθεί; Είναι το 6, είναι 
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"Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου".  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ζητάω σαν Υπηρεσία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν την εισήγηση οι συνάδελφοι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η εξής: έχουμε μια 

οδοποιία στο Συκάμινο. Το σύνολον της οδοποιίας είναι 600.000 ευρώ 

σύμβαση. Για την ακρίβεια είναι 585. Εχουμε εκτελέσει έργο στο οποίο έχει 

απορροφηθεί το ύψος του δανείου ήδη 400.000 ευρώ και πρέπει το Δημοτικό 

Συμβούλιο να μας πει σαν Τεχνική Υπηρεσία τι θα κάνουμε με την ολοκλήρωση 

του συγκεκριμένου έργου. Θα το προχωρήσουμε ως έχει και .. η μελέτη; Θα 

γίνουν κάποιες αντικαταστάσεις των υπολοιπόμενων για κατασκευή δρόμων με 

κάποιους άλλους δρόμους ή θα κλείσουμε τη σύμβαση εκεί που βρισκόμαστε. 

Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι θέμα πολιτικό, δεν είναι θέμα τεχνικό αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι και επειδή έχουνε γίνει οι περισσότεροι δρόμοι από την, αν 

θέλετε μπορώ να σας διαβάσω και ποιοι έχουνε γίνει και ποιοι δεν έχουνε γίνει, 

αλλά επειδή επείγει και δεν έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον μέχρι το 

καλοκαίρι να επισκευάσουμε κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι κεντρικοί δρόμοι, 

θέλουμε λοιπόν το κομμάτι αυτό που περισσεύει να τροποποιήσουμε τη μελέτη 

για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στον 

Πευκιά της Νέας Εκάλης και των Εφέδρων. Σ' αυτούς τους δρόμους θα γίνει .. 

Βέβαια είναι ασφαλτοστρωμένοι αυτοί οι δρόμοι, είναι όλοι κεντρικοί δρόμοι, 

έχουνε διπλοσκαφτεί από υδρεύσεις και είναι κατεστραμμένοι τελείως. Εχουμε 

πάρα πολλά παράπονα εδώ και 2, 3 χρόνια γιατί έχουνε περάσει 2 υδρεύσεις, 

σας το ξαναλέω, μια επί Μέξη και μια τώρα, μια τώρα επί Γαβριήλ, λοιπόν και 

θέλουμε να κάνουμε επισκευή αυτών των δρόμων, οι οποίοι είναι συνολικά 

γύρω στα 4 χλμ. φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση και προτείνουμε να βάλουμε 
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αυτούς τους δρόμους το υπόλοιπο της εργολαβίας. Να τροποποιηθεί δηλαδή η 

εργολαβία και να μπουν αυτοί οι 3 δρόμοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενισχύσω την άποψη του Βαγγέλη του Ηλιάσκου λέγοντας 

ότι οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν εκατοντάδες άτομα. Μιας και έχουμε αυτό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν το κόβουμε. Ξέρεις ότι είναι μεγάλη διαφορά εκεί που 

είναι να γίνουνε με εκεί που λέμε. Μεγάλη διαφορά. Εσείς το είπατε ο ίδιος ότι 

.. έχουν μείνει πολλοί λίγοι, πάνω πολύ ψηλά, που πάνε, οδηγούν όχι σε 

πυκνοκατοικεμένες περιοχές, ενώ αυτοί οι δρόμοι εξυπηρετούν εκατοντάδες 

κάθε μέρα, περνάει η δημοτική συγκοινωνία από εκεί, έχουμε μεγάλο 

πρόβλημα, τα μεγαλύτερα αιτήματα για το Δήμο μας σε λακούβες και 

ασφαλτοστρώσεις είναι στο κομμάτι αυτό. Είναι σίγουρο, είναι γεγονός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν. Ο κ.Λίτσας, ο 

κ.Ρούσσης, η κα Στεργίου. Θα πάμε και σε ερωτήσεις. Ο κ.Χασιώτης και ο 

κ.Κιούσης.  

 Κύριε Λίτσα. Ερωτήσεις. Ορίστε, υποβάλλετε το ερώτημα. Οχι.  

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, ουσιαστικά το έργο αυτό είναι το έργο το οποίο 

παραλάβαμε από την, είχε ξεκινήσει η Κοινότητα του Συκαμίνου.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Κύριε Ηλιάσκο και κ.Ρούσση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ερώτηση κάνω, ερώτηση κάνω. Είναι το έργο που κουβεντιάσαμε 

δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είχε ξεκινήσει.. Να πω την ερώτηση 

και αν θέλετε διαφωνήστε στην ερώτηση που θα κάνω εγώ, αλλά να την κάνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτηση σας κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι το έργο το οποίο είχε ξεκινήσει .. η Κοινότητα Συκαμίνου και 

ολοκληρώνει, το παρέλαβε και το ολοκληρώνει με τις αλλαγές ο Δήμος μας, ο 

καινούργιος ο "Καλλικρατικός", το οποίο κουβεντιάσαμε και πέρσι δύο φορές. 

Ετσι δεν είναι; Μια σε διένεξη και μια σε θέμα. Αυτό δεν είναι κ.Καρίνο;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι δημοπρασία που την είχε κάνει η Κοινότητα Συκαμίνου, είχε 

υπογραφεί η σύμβαση από την Κοινότητα Συκαμίνου, είχε εκτελεστεί ένα 

αντικείμενο 20.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά, αλλά επειδή δεν είχε ακόμα 

εκταμιευτεί το δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είχε γίνει 

διακοπή εργασιών. Στο καινούργιο Δήμο εκταμιεύτηκε το δάνειο των 400.000 

από το Παρακαταθηκών και συνεχίστηκε. Είναι φάκελος που μας παραδόθηκε 

από την ΤΙΔΚ ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, είναι έργο που είχε η ΤΙΔΚ και μας το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ ήθελα αυτό να ρωτήσω, αν είχε γίνει εκταμίευση του 

δανείου. Δηλαδή αυτά βρίσκονται σε κάποιο λογαριασμό παγωμένα ή τα 

χρησιμοποιούμε στο Ταμείο για διάφορες, για διάφορες άλλες ας πούμε 

συναλλγές του Δήμου; Σαν ταμειακό δηλαδή, σαν ταμειακή ρευστότητα, απλά 

υπάρχει σαν κωδικός.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα υπάρχει παγιωμένο, υπάρχουν τα χρήματα, τα έχουμε 

εκταμιεύσει και πληρώνουμε και τόκους προφανώς. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. Ερώτηση κάνει ο κ.Λέκκας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αναφέρετε στην εισήγηση ότι η 
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πληρωμή των ανωτέρων εργασιών θα γίνει μέχρι του ποσού των 300.000 και 

από πάνω λέτε ότι ήδη έχουν εκτελεστεί τα έργα και έχουνε φτάσει 420.000, 

που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα δεν έχουμε άλλα χρήματα από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Αρα τι συζητάμε γι άλλα έργα; Θα πάρουμε 

καινούργιο δάνειο; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. ότι ο Δήμος Ωρωπού θα βάλει τα υπόλοιπα λεφτά.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν αναφέρεται πουθενά.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η αρχική σύμβαση ήτανε μεγαλύτερη. Το δάνειο ήταν 400.000. Η 

σύμβαση πόσο είναι; 585 ήταν η αρχική σύμβαση με δάνειο 400.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ειλικρινά αυτή την εξέλιξη δεν την περίμενα, αυτή την πρόταση δεν 

την περίμενα. Περιμένα οτιδήποτε άλλο και δεν υπήρχε και γραμμένη και στην 

εισήγηση. Δηλαδή μας δώσατε μια εισήγηση που είχε 3 σενάρια και εδώ ήρθε 

ένα 4ο σενάριο. Να ξαναπούμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Να κοπεί από εκεί και να πάει σε άλλο χωριό;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά όχι να φύγει από το ένα χωριό να πάει στο άλλο.  Λοιπόν, 

σ' αυτό το Συμβούλιο έχουμε δει το Δήμαρχο να σταματάει ένα ολόκληρο έργο 

από πρώην Κοινότητα με 52, 53% έκπτωση, να το σταματάει τελειώς.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Να τα ακούτε τα νούμερα κ.Οικονομάκο και να θυμάστε, 
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κ.Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε και να θυμάστε να μας απαντήσετε για την ύδρευση 

στον Αυλώνα γιατί δεν ακούω να απαντάτε. Τόσα τεχνικά, τόσα δελτία βγάζετε 

για την ύδρευση, στον Αυλώνα δεν απαντάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη κ.Λίτσα που .. Συγνώμη κ.Λίτσα που οι εργολάβοι 

πήρανε το έργο με 16%.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να ολοκληρώσω. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα για το .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε κάθε τιμή που παίρνουν οι εργολάβοι σε διαγωνισμό θα σου 

ζητάω ένα συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, γιατί παρατήσατε ένα έργο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας κ. Λίτσα. Εδώ, στο θέμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πω ό,τι θέλω. Να διακόπτετε το Δήμαρχο. Λοιπόν, το 57% που 

είχε πάρει ο Αυλώνας δε σας άρεσε και δεν υπογράψατε σύμβαση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρεμβαίνετε στους εργολάβους και .. τα ποσοστά που θα 

πάρουνε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Οικονομάκο, να προσέχετε πολύ τι λέτε. Να προσέξετε τι λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω καμία σχέση με τους διαγωνισμούς.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχετε και παραέχετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία αρμοδιότητα, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τη δημοπρασία του 57% την πετάξατε στην άκρη και πήρατε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, τώρα θα σας διακόψω εγώ. Αφήστε τον Αυλώνα και 

να έρθουμε στο Συκάμινο. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, εγώ μπορεί να πάω μέσω Μαλακάσας. Δε θα μου δείξετε το 

δρόμο. Αφήστε το. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε στο θέμα κ.Λίτσα, σας παρακαλώ πολύ. Μη με αναγκάσετε 

να σας αφαιρέσω και το λόγο. Να είστε σίγουρος ότι θα το κάνω όταν είστε 

εκτός θέματος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάντε το. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και θα το κάνω. Συνεχίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Λοιπόν, έχει ξαναδείξει λοιπον η Δημοτική Αρχή ότι δεν την 

νοιάζει πως λειτουργούσαν κάποια πράγματα πριν, προσπάθειες που είχανε 

γίνει από πρώην Κοινοτικά Συμβούλια ή Δημοτικά Συμβούλια, τα πέταξε σε ένα 

βράδι και αδίκησε περιοχές. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν έχει τη δυνατότητα να 

σχεδιάσει ένα νέο έργο και να φτιάξει αυτούς τους δρόμους; Δεσμευόμαστε 

από τώρα, θα πούμε μπράβο και ναι και θα τους ψηφίσουμε. Την 

προτεραιότητα θα τη βάλετε εσείς, αλλά τις προτεραιότητες που είχανε βάλει 

οι άλλοι τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων; Για ποιο λόγο; Ποιοι είσαστε; 

Κατακτητές είσαστε; Το Δ.Ν.Τ.; Τι είσαστε; Για να καταλάβουμε λοιπόν. Πως 

το έχετε πάρει το θέμα; Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια τέτοια μεγάλη έπαρση που 

έχετε, τα κάνετε όλα ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, με όποιον τρόπο θέλετε. 

Πραγματικά αδικείτε Δημοτικά Συμβούλια και Κοινοτικά Συμβούλια 

προηγούμενα. Είχανε πάρει αποφάσεις .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τον τρόπο λειτουργίας; Μακάρι να λειτουργούσατε και εσείς έτσι στο 

Δήμο. Δεν το κάνετε, αλλά με σχολιάζετε κ.Δήμαρχε. Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας και απ' ότι 

καταλαβαίνω συμφωνεί να κατασκευαστεί το υπόλοιπο αντικείμενο της 

μελέτης. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ λοιπόν, εγώ θεωρώ το αυτονόητο, ότι ένα έργο που έχει 

σχεδιαστεί για ένα τόπο δε θα το αφήνουμε στη μέση και ούτε να βάζουμε το 

μπαλάκι που θα πάει. Το καινούργιο έργο που θα κάνετε κ.Δήμαρχε, ξεκινήστε 

με την προτεραιότητα τη συγκεκριμένη και από τώρα σας λέμε ότι θα πούμε 

ναι. Από τώρα ναι, μαζί σας. Κάντε έργα εσείς και εμείς μαζί σας. Δικά σας έργα 

όμως. Κόψατε από το ένα χωριό, πάτε να κόψετε και από το άλλο τώρα. Γιατί 

να κόβετε από τα έργα τα δρομολογημένα; Ημαρτον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Είναι ένα έργο της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου κυρίες και κύριοι. 

Ενα έργο που είχε ποσοστό έκπτωσης 57%. Ενα έργο το οποίο είχε συνάψει 

δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών η πρώην Διοίκηση της 

Κοινότητας Συκαμίνου και τα υπόλοιπα θα ήτανε από το Ταμείο της Κοινότητας 

Συκαμίνου. 585.000 ευρώ ήταν το σύνολο. Θεωρώ ότι δε χρειαζόταν καν να 

συζητήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Θα μπορούσε ο Δήμαρχος, προχθές μας 

είπε ότι έχει 7,5 εκατ. ευρώ στο Ταμείο του, θα μπορούσε να κάνει μια 

μελετούλα, 200.000, 180, πόσο είναι το υπόλοιπο, 160 είναι, για να εκτελέσει 

το έργο που λέει, να κατασκευάσει την οδοποιία στον Πευκιά, Αγριλέζα και τι 

άλλο είπατε. Ετσι; Και να μην υπήρχε κανένα θέμα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό 

κ.Δήμαρχε. Ενα έργο το οποίο μπορεί να μην εξυπηρετεί τα εκατοντάδες 

εκατομμύρια κόσμου που μας είπατε ότι θα εξυπηρετεί, μπορεί να εξυπηρετεί 

λιγότερο κόσμο και σας διαβεβαιώ ότι είναι έργο που δεν αναφέρεται σε 

οικισμούς, είναι έργο, οι υπόλοιποι δρόμοι που δεν έχουν γίνει, που είναι όλοι 

εντός σχεδίου. Είναι όλοι εντός σχεδίου, εντός του οικισμού προ του '23. 

Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξετε την εισήγηση σας. Εχετε το δικαίωμα να φέρετε 

μια καινούργια μελετούλα να την ψηφίσουμε όλοι για να κατασκευάσουμε 

αυτούς τους δρόμους που πρέπει να κατασκευστούν.  
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 Πάλι λυπάμαι που απουσιάζει ο κ.Λεμπούσης. Θα ήθελα την άποψη του 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχει τους δικούς του λόγους για να απουσιάζει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Καμία αντίρρηση. Απλώς το αναφέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρίνετε το συνάδελφο τώρα γιατί δε βρίσκεται .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Απλώς το αναφέρω κ.Πρόεδρε. Μη με διακόπτετε κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ειδικό θέμα; Θα πρέπει να .. Σας διακόπτω γιατί 

αναφέρεστε με απαξιωτικό τρόπο σε έναν συνάδελφο που είναι απών. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Είπα, λυπάμαι που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που απουσιάζει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πιστεύω ότι δεν είναι εσκεμμένο. Αυτό λέω. Πιστεύω ότι δεν είναι 

εσκεμμένο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αλλά με τον τρόπο που το λέτε, αφήνετε να εννοηθεί 

ότι είναι εσκεμμένο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, δεν αφήνω τίποτα. Και για να κλείσω, υπάρχει απόφαση του 

ΣτΕ, κ.Καρίνο, που λέει, η 1832, από καμία διάταξη νόμου δεν παρέχεται στα 

Δημοτικά ή στα Κοινοτικά Συμβούλια η εξουσία να προβαίνουν σε ανάκληση 

προεκδοθήσαν διοικητικών πράξεων με ανδρομική ισχύ και να επιτρέπουν έτσι, 

να ανατρέπουν έτσι αποτελέσματα που προήλθαν από νόμιμο τρόπο. Δεν 

μπορεί. Για να γίνει τροποποίηση της μελέτης θέλετε τη σύμφωνη γνώμη του 

Συμβουλίου Δημοσίων Εργων. Θα την πάρετε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Θα το στείλετε. Εγώ σας λέω ότι δε θα την πάρετε. Και επίσης κα 

Μαναβέλη επειδή θα καταθέσω ένσταση και γι' αυτό, θα ήθελα στην απόφαση 

που θα στείλετε κάτω, να αναφέρετε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ.Ρούσσης, 
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θα καταθέσει ένσταση για το συγκεκριμένο έργο. Η πρόταση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Και φυσικά ψηφίζω να συνεχιστεί το έργο στην .. και να 

ολοκληρωθεί στην ολότητα του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και συμφωνούμε για έργα τα οποία έχουνε σχέση με 

τους δρόμους, με την υποδομή, με την μετακίνηση των πολιτών και τους 

κατοίκους, όμως όπως και στην αρχική κουβέντα που κάναμε για το εν λόγο 

έργο, καταψηφίσαμε γιατί ακριβώς αυτό το έργο αφορά προηγούμενη 

Κοινότητα, προηγούμενη Διοίκηση, την οποία εμείς ούτε γνωρίζαμε, ούτε 

μπορούσαμε να είχαμε άποψη το πως λειτουργήσανε οι Κοινότητες και το τι 

ακριβώς είχανε .. για να φτιάξουνε, τι ακριβώς ετοιμάζανε για τα έργα τους και 

αυτά και επειδή είναι πάγια τακτική μας λοιπόν να καταψηφίζουμε οτιδήποτε 

δεν έχει σχέση μ' αυτή τη Δημοτική Αρχή, μ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μ' 

αυτή την περίοδο και ισχύει για όλα τα θέματα που έχουν έρθει μέχρι σήμερα 

και πατώντας και στη θέση μας την αρχική, καταψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων 

που παίρνουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σοβαροί και να το βλέπουμε 

κάπως πιο εμπεριστατωμένα και νομίζω ότι προκειμένου να έχουμε 

προβλήματα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε βέβαια. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη και την οποία τη λέμε την 

κόβουμε αυτή τη μελέτη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει η 
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μελέτη να συνεχιστεί όπως είναι και να γίνει μια άλλη μελέτη για οποιοδήποτε 

άλλο δρόμο θέλετε να βάλετε και αυτή η δημοπρασία που έγινε, ο εργολάβος 

που ανέλαβε το έργο όταν ξεκίνησε, ξεκίνησε με κάποια συγκεκριμένη μελέτη 

και με κάποια έγκριση. Τώρα ξαφνικά ερχόμαστε και λέμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι 

δε θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και βέβαια δε συμφωνώ με την πρόταση που 

κάνει το σημερινό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση στο Δήμαρχο. Κύριε 

Δήμαρχε, αυτό έχει έρθει και στην Οικονομική Επιτροπή, που μας αναλύατε ότι 

πρέπει να πάρω λεφτά από το Συκάμινο και να τα πάω και στα άλλα χωριά; 

Αυτό το θέμα;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το έχετε πει και στην Οικονομική Επιτροπή; Εχει έρθει; Εγώ.. Εγώ 

θέλω να πω το εξής, ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θα απαντήσω στο Δήμαρχο .. Θα απαντήσω στον κ.Δήμαρχο ότι 

δεν με πείθει γι' αυτό γιατί αν οι άλλοι δρόμοι είναι τόσο σημαντικοί, όπως είπε 

και ο συνάδελφος πριν, έπρεπε να κάνουμε μια απλή μελέτη να δώσουμε 

200.000 και να τους έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά θεωρώ Δήμαρχε, θεωρώ λάθος 

να παίρνουμε λεφτά έργων από ένα χωριό και να τα δίνουμε σε άλλο χωριό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν είναι ακριβώς σύνορα, δεν είναι ακριβώς σύνορα. Δεν είναι 

διοικητικά όρια. Και να σας πω κάτι άλλο; Κύριε Δήμαρχε, εσείς το 

παραδεχθήκατε, σας επαναφέρω και στη μνήμη, λοιπόν .. Οχι, έξω από τα 
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χρήματα. Ξέρετε τι μ' αρέσει κ.Δήμαρχε; Οτι από μικροφώνου δεν μου 

απαντάτε ποτέ. Εκτός μικροφώνου μ' αγαπάτε ιδιαίτερα. Σας αγαπάω και εγώ 

ιδιαίτερα, το έχω δηλώσει πέντε φορές, σας το δηλώνω και τώρα. Ομως είμαι 

υποχρεωμένος όπως το καταψήφισα στην Οικονομική Επιτροπή να το 

καταψηφίσω και τώρα γιατί διαφωνώ να παίρνετε και κυρίως από τα μικρότερα 

χωριά και δεν μπορεί να' ρθεί κάποιος να με κατηγορήσει ότι κάνω για να πάρω 

ψήφους στο Συκάμινο, γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι πήρα μηδέν ψήφους.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ορίστε κ.Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πέππα, τον κ.Καλύβα να 

μην τον ακούσουμε; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ακουσε με επιτέλους. Λοιπόν, οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες εάν 

είχανε καταφέρει και είχανε πάρει κάποιο δάνειο, σήμερα καλείται όλος ο 

Ωρωπός να το πληρώσει. Δηλαδή αν .. Εγώ θα μιλήσω για τον Αυλώνα, εάν 

είχε πάρει ο Δήμαρχος του Αυλώνα 2.000.000 ευρώ να φτιάξει δρόμους, θα 

ρίχναμε 2.000.000 ευρώ μόνο στον Αυλώνα; Πλέον δεν υπάρχει Αυλώνας. 

Υπάρχει Δήμος Ωρωπού, δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Αρα επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του. Οχι ο κ.Χασιώτης με την κυρία .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν ψηφίζουμε όψι. Ψηφίζουμε να ολοκληρωθεί το έργο 

γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοώ, εννοώ .. Ναι, μισό λεπτό, όχι στην πρόταση της 
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πλειοψηφίας, που ζητάει την τροποποίηση της μελέτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στην εισήγηση αναφέρεται διαφορετικά. Εμείς ψηφίζουμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς ψηφίζετε την πρόταση .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τη μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς λέτε να εφαρμοστεί η μελέτη. Ετσι; Εννοούμε όχι στην 

εισήγηση της πλειοψηφίας. Αυτό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η εισήγηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Συγνώμη, στην πρόταση, η οποία είναι η πρόταση υπ' 

αριθμόν 2. Να τροποποιηθεί η μελέτη εισηγείται .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η εισήγηση είναι, η αλλαγή του υπολοιπομένου αντικειμένου με 

τροποποίηση της μελέτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία προτείνει τροποποίηση της μελέτης. Πάνω σ' αυτό 

ψηφίζετε όχι. Ναι ο κ.Καλύβας. Οχι ο κ.Τσάκωνας, η κα Στεργίου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση Υπεργολαβίας του έργου "Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης 

Οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού".   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  
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 Κύριε Αρμυριώτη, δεν προσέχετε, αφορούν το Μαρκόπουλο.  

Κύριε Καρίνο, έχετε το λόγο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου "Ολοκλήρωση Δικτύου 

Υδρευσης Οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού", η ανάδοχος εταιρεία 

ΑΤΕΚΑΤ ΑΤΕ μας υπέβαλλε στις 14.3.12 αίτηση για την έγκριση Υπεργολαβίας 

με την εταιρεία ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ σε ποσοστό 28,57%. Βάσει του άρθρου 68 

και του άρθρου 69 του 3669/8 αλλά και των άρθρων 5, παρ. 8 του Νόμου 

1418/84, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 2940/2001 και το 

άρθρο 7, παρ. 1 του Νόμου 3263/4 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 4 του 3481/6 και το άρθρο 2 της απόφασης 

Δ17Α/01/13/ΦΝ430/27.2.2002 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267Β6/3ου του 

2002, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και 

του Υπεργολάβου μέχρι ποσοστού 30%. Δηλαδή η νομοθεσία λέει ότι δεν 

μπορεί να γίνει Υπεργολαβία πάνω από το 30%. Ο φάκελος είναι πλήρης, έχει 

όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία και επομένως 

η εισήγηση είναι να εγκριθεί η Υπεργολαβία, όπου το ποσοστό της είναι 

28,57%. Δηλαδή είναι ποσοστό μικρότερου του 30% που είναι το όριο που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Με γύρω στο 12,5 - 13%.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ συμμετείχε στο διαγωνισμό;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μου φαίνεται ότι συμμετείχε αλλά δεν έχω το πρακτικό εδώ. Μου 

φαίνεται ότι συμμετείχε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους.  
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 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η ερώτηση η πρώτη ήτανε αυτή που έκανε ο κ.Γιασημάκης θα 

έκανα την ερώτηση. Μια δεύτερη ερώτηση, δώσαμε το έργο λοιπόν στην 

ΑΤΕΚΑΤ ΑΤΕ και μετά δώσαμε το έργο, δίνουμε το έργο σε μια άλλη εταιρεία, 

στην ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ ΑΤΕ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι η ΑΤΕΚΑΤ. Ο Δήμος μέσα από αυτήν τη διαδικασία τι κερδίζει; 

Γιατί δώσαμε σε έναν εργολάβο το έργο ο οποίος δεν μπορούσε να το 

ολοκληρώσει και να το φέρει εις πέρας στο 100% και χρειάζεται άλλον έναν 

Υπεργολάβο ο οποίος συμμετείχε και στο διαγωνισμό για να προχωρήσει το 

έργο;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η ερώτηση είναι σε μένα; Ο νομοθέτης προβλέπει ότι υπάρχει 

δυνατότητα σύστασης υπεργολαβίας μέχρι ποσοστού 30%. Εάν ρωτάτε εμένα 

τι κερδίζουμε από την υπεργολαβία, κερδίζουμε χρόνο διότι η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ 

θα μπει να εκτελέσει το κομμάτι για το οποίο συζητούσαμε πιο πριν ότι δεν 

πρέπει να μας πάρει το καλοκαίρι. Κάνει δηλαδή.. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και αφού συμμετείχε η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ στον διαγωνισμό, γιατί 

δε δώσαμε εκεί πέρα το έργο; Αφού συμμετείχε η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ, όπως 

είπατε πριν .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Με διαγωνισμό ανοιχτό ήτανε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι, ακριβώς. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Θυμάμαι, χωρίς να το έχω το πρακτικό, γιατί άνθρωπος και μπορεί 

να κάνω λάθος, ότι είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό και βγήκε 3η, 4η, κάτι απ' 

όλα αυτά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πόσες εταιρείες είχανε έρθει στο διαγωνισμό;  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν το θυμάμαι τώρα. Να σας το φέρω την άλλη φορά.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι σημαντικά όμως αυτά το αν συμμετείχε η ΑΛΦΑ 

ΝΤΟΜΟΥΣ στο διαγωνισμό, πόσες εταιρείς συμμετείχαν και πως προέκυψε 

αυτή η έκπτωση είναι σημαντικά θέματα που θα πρέπει να τα ξέρουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ποσοστό, μίλησε για έκπτωση 12,5%. Δε μιλάω για το .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτό το θέμα έχει πάει στην Οικονομική. Είναι ένα θέμα που 

συνεδρίασε η Οικονομική και έκανε κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. 

Ναι, από εκεί και πέρα, το θέμα της υπεργολαβίας δε σχετίζεται με το θέμα της 

δημοπρασίας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πως δε σχετίζεται. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ε δε σχετίζεται. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν σχετίζεται λέει. Αν σχετίζεται λέει. Φωνάζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι.. κατ' αρχήν το 

ποσοστό, το 28,57% που λέτε, είναι ποσοστό που βγαίνει στην αξία του έργου 

ή στις εργασίες; Πως δηλαδή βγαίνει αυτό το ποσοστό; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εάν η σύμβαση του έργου είναι 4.000.000, η υπεργολαβία είναι το 

28,57%...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα στην αξία. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. της συμβάσεως. Ο Υπεργολάβος τι κάνει; Εγώ .. Τώρα δε θέλω 

να λέω πράγματα που είναι εικασίες, θεωρώ ότι έχει και φορολογική βάση όλο 

αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Η ουσία είναι ότι ο Υπεργολάβος τιμολογεί στον 

εργολάβο. Δηλαδή ο Δήμος έχει να κάνει μόνο με τον εργολάβο.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, εγώ σας ρώτησα αν αυτό το ποσοστό αναφέρεται στη 

δαπάνη του έργου, στο σύνολο, στον προϋπολογισμό του έργου. Λοιπόν, το 

ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, στους όρους της σύμβασης που έχουμε κάνει 

με τον εργολάβο επιτρέπεται να έχει Υπεργολάβους; Επιτρέπεται. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μέχρι 30%. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επιτρέπεται και από τους όρους. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Από τη νομοθεσία δεν μπορεί να υπερβεί το 30% η Υπεργολαβία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά Πρόεδρε, κατά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, γιατί είναι στημένο έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λίτσας, όχι ο κ.Χασιώτης. Κύριε Γιασημάκη; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ όχι κ.Πρόεδρε. Γιατί να σας πω κάτι; Η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ 

έχει πάρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε το όχι. Δε θέλουμε το γιατί. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥΣ έχει πάρει όλα τα έργα της περιοχής και των 

Αγ.Αποστόλων το έργο και το έργο εδώ της παραλίας. Λοιπόν, κάτι κρύβεται 

πίσω από όλη αυτήν τη συνεργασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είμαστε 3, 5, 7 .. Κύριοι συνάδελφοι, θα' ρθείτε στα 

έδρανα γιατί... Κύριε Παπαγιάννη, κ.Παπαγιάννη και κ.Τσεκρεζή. Θέτουμε σε 

αμφισβήτηση το αποτέλεσμα. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 Κύριε Τσεκρεζή, μοντελάκι απόψε βλέπω.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπορείτε να σηκώσετε χέρια να μπορέσω να μετρήσω γιατί 

δεν μπορεί να διακρίνω ποιοι είναι, γιατί είναι και Τοπικοί Σύμβουλοι. 12 με τον 

κ.Νικολάου. Εντάξει;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάλι δε φαίνεται. Δεν είναι στην αίθουσα, οπότε τα ίδια 

ισχύουν. Λοιπόν, έληξε η ψηφοφορία. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, ονομαστική για να ξεμπερδέψουμε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε ονομαστική ψηφοφορία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ονομαστική να τελειώσουμε, να προχωρήσουμε. 

 Ηλιάσκος; Φοργιάρης. Παπαγιάννης. Ναι αλλά άμα λείπετε από τα 

έδρανα .. Γιαννάς. Μακρής. Ο Μακρής δεν είναι εδώ, έτσι; Κοντογιάννη ναι. 

Τσεκρεζής ναι. Δάβρης δεν είναι εδώ. Πέππας; Πέππας; Πέππας ναι. Νικολάου 

ναι. Βλάχος ναι. Βασιλάκος ναι. Μίχα ναι. Λάμπρου ναι. Μπόρσης; Οχι δεν είναι 

εδώ. Λοιπόν, Σωτήρχος. Τσάδαρης ναι. Μπατζάκας ναι. Προχωράμε. Μέχρι εδώ. 

Να μετρήσω. 13. Λοιπόν .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Φαντάσου ότι ούτε ακόμα δεν τον έχετε ανακοινώσει καν ότι 

προσήλθε.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, προχωράμε. Λίτσας όχι. Ρούσσης όχι. Βελτανιώτης 

όχι. Δέδες όχι. Γιασημάκης όχι. Αρμυριώτης όχι. Καλύβας όχι. Βαρνάβα όχι. 

Λέκκας όχι. Τσάκωνας όχι. Κιούσης όχι. Χασιώτης όχι. Στεργίου όχι. 13 : 13.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν τον έχετε ανακοινώσει καν ότι έχει προσέλθει στην 

αίθουσα. Δεν έχει ανακοινωθεί καν ότι έχει προσέλθει στην αίθουσα ο 

Τσεκρεζής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν ανακοινώθηκε. Εντάξει. Δεν υπάρχει παρών κ.Λίτσα, 
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εντάξει. Τώρα τα ευφυολογήματα έχουνε και τα όρια τους. Παρακαλώ κύριοι 

συνάδελφοι, εντάξει. Κύριοι συνάδελφοι, ο κ.Τσεκρεζής .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν πέρασε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακοινώθηκε ο κ.Τσεκρεζής, τον ανέφερα και έτυχε και 10 

λεπτά μέσα στη συζήτηση του θέματος. Εντάξει;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μην το παίρνεις το θέμα επάνω σου. Ούτε ανακοινώθηκε, 

ούτε 10 λεπτά ήταν εδώ.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, μήπως και το προηγούμενο θέμα ήταν 

έτσι; Μήπως και το προηγούμενο, λέω. Λέω τώρα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσαμε κ.Ρούσση. Ευσεβείς πόθοι.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μήπως πρέπει να καθιερώσουμε να ψηφίζουν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι δια τηλεφώνου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το Προεδρείο .. Δεν είναι 13 : 12. Το Προεδρείο θεωρεί 

ότι ο κ.Τσεκρεζής συμμετείχε στην ψηφοφορία. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν τον έχεις ανακοινώσει καν Πρόεδρε. Δεν τον έχεις 

ανακοινώσει καν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος. Ανακοινώθηκε, το ανέφερα εγώ, έχει 

καταγραφεί. Πρωτού αρχίσει .. Ανέφερα το όνομα του κ.Τσεκρεζή. Ανέφερα το 

όνομα του κ.Τσεκρεζή. Το όνομα του κ.Τσεκρεζή έχει καταγραφεί. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι πολύ εγωϊστικό που λέτε. Σημασία 

έχει αν σεβόμαστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανεφέρθη το όνομα του κ.Τσεκρεζή. Εχει καταγραφεί στα 

πρακτικά.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να μας πει το θέμα για το οποίο ψηφίζουμε. Να μας πει ο 

κ.Τσεκρεζής το θέμα για το οποίο ψηφίζουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να κάνετε ένσταση κ.Δέδε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς πάτε να απορρίψετε τη δημοκρατική διασικασία γιατί 

υπήρχε πλειοψηφία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ητανε παρών ο κ.Τσεκρεζής στην ψηφοφορία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ακούσατε τι ψηφίζει ο κ.Τσεκρεζής; Οδοποιία Συκαμίνουν 

ψηφίζει. Οδοποιία Συκαμίνου ψήφισε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, να καταγράφονται, να καταγράφονται αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκ παραδρομής είπε ο .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να καταγράφονται. Ο κ.Τσεκρεζής λέει ότι συζητάμε για την 

οδοποιία Συκαμίνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το λέτε εσείς. Καθίστε κάτω κ.Λίτσα, καθίστε κάτω.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Νικολάου, μπορείτε να το φέρετε, μπορείτε να το φέρετε σε 

άλλο Συμβούλιο και να πάρετε την πλειοψηφία. Σήμερα όμως δεν μπορείτε να 

το περάσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσεκρεζής είναι στην αίθουσα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ξαναφέρτε το, ξαναφέρτε το και κάντε ό,τι θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. και ψηφίζει την Υπεργολαβία του Μαρκοπούλου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι Πρόεδρε. Πρόεδρε, όχι όπως θέλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενσταση έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε κ.Χασιώτη .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ πέρα για να υπάρχει κατάλογος ομιλητών και συμμετέχοντα 

στο θέμα, πρέπει να .. από το Προεδρείο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι ντροπή.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτό λέει ο κανονισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε όλο το δικαίωμα να υποβάλλετε όποια ένσταση θέλετε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ο κανονισμός σας το λέει αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και το λέει ο κανονισμός. Ο κ.Τσεκρεζής ήτανε παρών 

στην ψηφοφορία.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τον αναγγείλατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και έχει καταγραφεί η είσοδος του στην αίθουσα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, δεν ήταν παρών στην κουβέντα. Κυρία Βαρνάβα, δεν τον 

αναγγείλατε. Δεν ήταν παρών στη συζήτηση, προφανώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον ανήγγειλα. Εχει καταγραφεί το όνομα του στα πρακτικά και 

αναλαμβάνω την ευθύνη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν τον αναγγείλατε κ.Νικολάου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι κ.Νικολάου, δεν τον αναγγείλατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Τελειώσατε κ.Χασιώτη. Τελειώσατε. Σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ο,τι θέλετε εσείς κ.Νικολάου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι εννοείτε .. ; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. Σύμβουλος είναι και η κα Βαρνάβα. Θα πάρει 

το λόγο να μιλήσει. Ορίστε κα Βαρνάβα. Θέλετε να πείτε κάτι; Αφήστε τις 

φωνές κ.Κιούση, αφήστε τις φωνές. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό είναι κατάλυση κάθε δημοκρατικής διαδικασίας.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αποδεικνύεται ότι δε μας χρειάζεστε εδώ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο λόγο; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για ποιο λόγο. Διότι ενώ το αποτέλεσμα είναι 13 : 12, 

πραξικοπηματικά το βγάζετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ητανε απών .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αποδεικνύεται ότι δε μας χρειάζεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα εγώ ο κ.Τσεκρεζής, το όνομα του. Σε ποιον το είπα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σε λίγο θα ψηφίζετε και από το σπίτι σας, θα ψηφίζετε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος ανέφερε το όνομα του κ.Τσεκρεζή. Δεν το ανέφερε 

σε απόντα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Δέδε, αφήστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λάθη 

κάνετε και εσείς. Ε, έκανε λάθος ο άνθρωπος. Σας παρακαλώ. Αρα ήταν από το 

7 θέμα μέσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν του ζητάει να ψηφίσει είναι απών; Δεν τον αποδέχεται στο 

Συμβούλιο; Αφού είναι παρών, τον βλέπει ψήφισε. Δεν είναι αποδοχή της 

παρουσίας του; Θα παίζουμε τώρα; Βρήκατε ευκαιρία;  

 Το λόγο για ποιο λόγο κ.Λίτσα;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Την ώρα που συζητιόταν το θέμα ήσουν εδώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είχε ξεκινήσει .. Κύριε Γιασημάκη, δεν είχε ξεκινήσει η 

ψηφοφορία. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το λέει μόνος του, το λέει μόνος του ότι ήρθε στη μέση. Δεν 

έχει δικαίωμα ψήφου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είχε ξεκινήσει η ψηφοφορία όταν ο Τσεκρεζής, ο 
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κ.Τσεκρεζής ήτανε μέσα στην αίθουσα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενας Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρόεδρε για να μπορεί να 

ψηφίσει πρέπει να παραβρίσκεται κατά τη διάρκεια της .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μεγάλο καημό για τα παιχνίδια των εργολάβων έχετε κ.Πρόεδρε. 

Αλλάζετε και την πραγματικότητα. Μεγάλο καημό βλέπω για τους εργολάβους. 

Τι σας νοιάζει; Να το φέρετε μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, εγώ τουλάχιστον τα παίρνω κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Προσέξτε τι λέτε και πως το λέτε και σε 

ποιον απευθύνεστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει; Αλλά όμως να παραποιείτε την πραγματικότητα και την 

αλήθεια, δεν σας τιμά. Είσαστε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποψη σας κ.Λίτσα. Εσείς παραποιείτε, την παρουσία την κάνετε 

απουσία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχουνε τα βίντεο. Υπάρχουνε, το έχουνε τραβήξει πέντε 

άνθρωποι εδώ μέσα. Λυπάμαι κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παρουσία του κ.Τσεκρεζή είναι και πληθωρική και έντονη. 

Βεβαίως και σήμερα είναι και πανέμορφος.  

 Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καθίστε με την νοοτροπία σας, που έχετε καβαλήσει 

το καλάμι και ενδιαφέρεστε για τους εργολάβους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ.Λίτσα για τα καλά σας λόγια. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αποχωρούμε κ.Πρόεδρε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από αυτό το σημείο και μετά δε λογίζομαι ως 
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μέρος της απαρτίας. Αποχωρώ από τη συνεδρίαση, λόγω της διαδικασίας.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα απαρτίας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγος να ψηφίζουμε 

και ως εκ τούτου αποχωρούμε, διότι και που ψηφίζουμε η ψήφος μας δεν 

προσμετράται όπως πρέπει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Λίτσα, αφήστε κ.Λίτσα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αποχωρούμε κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να το κάνετε κα Στεργίου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 

Αποχωρήσατε κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

 Ορίστε, ορίστε κ.Τσάκωνα. Κύριε Πέππα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και εμείς κ.Πρόεδρε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά 

σας, αποχωρούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα απαρτίας. Δεν υπάρχει θέμα. Η απαρτία 

υπάρχει μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.  

 Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ θα καθίσετε στα έδρανα; Διάλειμμα 3 

λεπτών.   

 Διάλειμμα 3 λεπτών 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινάμε, καθίστε κάτω. Θα ξανακάνουμε πάλι άμα χρειαστεί. Το 

λάθος .. Ναι, κανονικά να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλώσατε ότι αποχωρείτε κ.Λίτσα, άρα αυτήν τη στιγμή δεν 

έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μπαίνω και να βγαίνω και να κάθομαι στην αίθουσα και να 

κάνω και κριτική απ' έξω δε συνάδει με Δημοτικό Σύμβουλο. Οταν αποχωρώ, 
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αποχωρώ τουλάχιστον. Κρατάμε το λόγο μας έστω και σ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Παπαγιάννη, μπορείτε να 

έρθετε στα έδρανα σας παρακαλώ; Είμαστε 14 και είναι και οι Πρόεδροι .. 

Συνεχίζεται η συνεδρίαση κύριοι συνάδελφοι με παρόντες 14 Δημοτικούς 

Συμβούλους και τους Προέδρους των Τοπικών των Νέων Παλατίων, τον 

κ.Ζαφείρη και του Καλάμου τον κ.Κιούση. 

Συγνώμη κ.Μακρυγιάννη. Ε τώρα τι να κάνω; Και με την παρουσία του 

κ.Μακρυγιάννη, Προέδρου του Τοπικού Διαμερίσματος του Ωρωπού.   

 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Ορισμός Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

270/1981, για το έτος 2012.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.     

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Την εισήγηση την έχουν πάρει οι κύριοι Σύμβουλοι. Πρέπει να 

οριστούνε 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι, δηλαδή σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 

όργανα διενέργειεας δημοπρασιών που διεξάγονται από 3μελή Επιτροπή 

αποτελούμενη από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο και 2 Δημοτικούς Συμβούλους. Ο 

ορισμός των 2 Δημοτικών Συμβούλων και των 2 αναπληρωτών τους γίνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει για 1 χρόνο. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει παρόντος του Προέδρου και απάντων των μελών και αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία. Το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τους 2 Δημοτικούς 
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Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο κ.Μακρής με αναπληρωτή τον κ.Τσεκρεζή και ο 

κ.Παπαγιάννης με αναπληρωτή τον κ.Ηλιάσκο.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Το Συμβούλιο ομόφωνα 

εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων για το έτος 

2012.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 199, παρ. 6 του Νόμου 3463/2006, 

αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του 

Δημοτικού Κοινοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη 

Επιτροπής η οποία αποτελείται από 3 Συμβούλους που ορίζονται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη 

μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τη 

διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις τις οποίες 

δε διαθέτει η Επιτροπή, συγκροτείται από 2 Συμβούλους και έναν τεχνικό 

υπάλληλο του Δήμου. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός 

υπάλληλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ένα τρίτο μέλος της Επιτροπής 

τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία από την ΤΙΔΚ. Τέλος πάντων, 

τώρα δεν υφίσταται αυτό. Αυτό το λέει ο Νόμος, οπότε θα είναι 3 Δημοτικοί 
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Σύμβουλοι και αν κατά περίπτωση χρειάζεται τεχνικό, ορίζεται και μπορούμε να 

βάλουμε και από σήμερα, να είναι κάποιος υπάλληλος από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου και να καταγραφεί.  

 Τώρα 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι από την πλευρά της πλειοψηφίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο κ.Τσεκρεζής με αναπληρωτή τον κ.Πέππα και ο 

κ.Σωτήρχος με αναπληρωτή τον κ.Βασιλάκο.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η μειοψηφία αυτήν τη στιγμή που δεν υπάρχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει μειοψηφία. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Δεν υπάρχει πρόταση. Θα μπει από την πλειοψηφία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι, άμα δεν προτείνει η αντιπολίτευση. Ναι, λοιπόν ..    

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, κάνετε μια ανακεφαλαίωση κ.Πρόεδρε; Ο κ.Τσεκρεζής 

με αναπληρωτή τον κ.Πέππα. Ο κύριος .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτήρχος με αναπληρωτή τον κ.Βασιλάκο και .. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Και ο κ.Λάμπρου με αναπληρωτή τον κ.Μπατζάκα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Θα βάλουμε τον κ.Λάτσα με αναπληρωτή τον κ.Τσαγκαράκη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 14ο 

 

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Σύμφωνα με την εισήγηση κύριοι συνάδελφοι, οι τροποποιήσεις 

αναφέρονται στην εισήγηση, όσον αφορά το άρθρο 5 στην παράγραφο που 

αναφέρεται, τροποποιείται ως εξής: φτάνουμε το δικαίωμα κατασκευής που 

ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, εκεί συμπληρώνουμε ότι για την επισκευή 

και συντήρηση του υπάρχοντος μνημείου δεν καταβάλλονται τέλη. Για το 

άρθρο 13 δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση στην εισήγηση που έχει δοθεί .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε αναβάλλεται, αποσύρεται το θέμα για το επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Εχουμε κάποια τροποποίηση στην εισήγηση κ.Ζαφείρη;  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οχι, όχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι;  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οχι, τι να προσθέσω; Εντάξει, είναι λίγο άνοστο τώρα, αλλά τι να 

κάνουμε; Θα το φάμε τώρα. Τι να κάνουμε.  

 

(γέλιο) 

 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Είχαμε φέρει εδώ πέρα 1 τόνο βιβλία, είχαμε φέρει τέτοια κλπ. Τι 

να τα κάνουμε; Θα τα πάρουμε πίσω τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δεν υπάρχει αντίρρηση. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 16ο 

 

Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Εχουμε κάτι στην εισήγηση κ.Βασιλάκο να .. ; Η εισήγηση δεν έχει καμία 

τροποποίηση. Κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

Κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση κηρύσσεται περαιωθήσα.  

 Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 ---------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ απών 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ απών  ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ απών 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ απών 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ απών 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑ-ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ απών  ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ    ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ απών 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  απών   ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ απών  ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΡΓΕΤΑ ΕΛΕΝΗ απούσα   ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
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