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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Εγκριση μελέτης πλύσιμο - 

γρασάρισμα οχημάτων του 

Δήμου Ωρωπού. 

2 ΕΗΔ. Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης 

της Σχολικής Επιχορήγησης 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Ωρωπού. 

3 ΕΗΔ. Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης 

της Σχολικής Επιχορήγησης 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Ωρωπού. 

4 ΕΗΔ. Επιχορήγηση χρηματοδότησης 

του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αφίδνες 2000. 

5. Εγκριση παράτασης μίσθωσης που 

στεγάζεται το ΚΕΠ Αυλώνα. 

6. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του 

Δήμου Ωρωπού ως συμπράττων  

φορέας στο πρόγραμμα "Κοινωνικές 

Δομές Αμεσης Αντιμετώπισης της 

φτώχειας". 

7. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας 

Κοιμητηρίων. 

8. Εγκριση αγοράς εκτάσεων για την 

υλοποίηση του έργου: Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. 

9. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 

6/2012 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου ως προς το άρθρο 33 

αυτής. 

10. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 

1.398.510 ευρώ από την ΕΠ Αττικής, 

για την εκτέλεση του έργου 

"Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης 

Ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου 

Ωρωπού". 

11. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου: "Ανάπλαση χώρου του 

νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και 

κατασκευή τοιχείου". 

12. Εγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: 

"Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων". 

13. Εγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών. 

14. Εγκριση 1ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

15. Σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 

270/81. 

16. Εκδοση απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου σχετικά με την 

καταστροφή του υπ' αριθμ. ΥΗΕ 7599 

αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI JIMNY 

ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας 
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Αφιδνών. 

17. Εγκριση της υπ' αριθμ. 5/2012 

απόφασης της ΚΕΔΩ που αφορά: 

"Ψήφιση προϋπολογισμού της ΚΕΔΩ 

οικονομικού έτους 2012". 

18. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για 

την ελαιοκομική περίοδο 2012. 

19. Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης του 

Συλλόγου Αυλωνιτών "Το Σάλεσι" προς 

διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 

έτους 2012. 

 

120 

 

 

 

121 

 

122 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Αρχίζουμε 

την αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την κα Βαρνάβα Ελένη να προβεί 

στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων συναδέλφων. Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χριστός Ανέστη και Χρόνια 

Πολλά. Ηλιάσκος. Φοργιάρης παρών. Παπαγιάννης παρών. Γιαννάς παρών. 

Μακρής παρών. Κοντογιάννη παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης απών. 

Λεμπούσης παρών. Λέκκας παρών. Πέππας παρών. Νικολάου παρών. 

Ανυφαντής απών. Βλάχος παρών. Γιαμαρέλος απών. Βασιλάκος παρών. Πάντος 

παρών. Μίχα απούσα. Λάμπρου παρών. Μπόρσης παρών. Σωτήρχος παρών. 

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

Ρούσσης παρών. Βελτανιώτης παρών. Δέδες παρών. Καραγιάννης παρών. 

Ζαχαρίας απών. Γιασημάκης απών. Αρμυριώτης απών. Καλύβας απών. 

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

παρών. Μαργέτα απούσα. Χασιώτης απών. Στεργίου απούσα.  
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 Από τους Τοπικούς Προέδρους παρεβρίσκονται η κα Οικονόμου Κων/να 

του Καπανδριτίου και ο κ.Ζαφείρης Νέα Παλάτια, καθώς και ο κ.Παπαντωνίου 

Μαρκοπούλου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. Πρωτού προβούμε στη διαδικασία 

των ανακοινώσεων να ευχηθούμε στους συναδέλφους που είναι υποψήφιοι 

στις εκλογές που έρχονται και είναι αρεκετοί, όπως ο κ.Οικονόμου Βασίλειος, ο 

κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου και ο Κιούσης ο Δημήτρης που παρεβρίσκεται, κάθε 

επιτυχία. Μακάρι το Συμβούλιο μας να έχει εκπροσώπηση και στη Βουλή των 

Ελλήνων.  

 Ορίστε κα Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, πρέπει όλοι οι κύριοι Σύμβουλοι προκειμένου να πάρουν 

την αποζημίωση τους για τα Συμβούλια, επειδή πλέον πληρώνονται από την 

Ενιαία Αρχή Πληρωμών, να φέρετε στο Δήμο το IBAN από λογαριασμό σε 

οποιαδήποτε Τράπεζα, αλλά το θέλουμε τυπωμένο ή από Τράπεζα σε 

φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όχι χειρόγραφα, μήπως γίνει κανένα λάθος. Εντάξει; 

Να το φέρετε όλοι οι Σύμβουλοι, έτσι; Μου είπανε από το Ταμείο, να το φέρετε 

στο Δήμο το IBAN, σε οποιαδήποτε Τράπεζα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προβούν σε 

ανακοινώσεις προς το Σώμα να το δηλώσουν στο Προεδρείο.  

 Ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Λίτσας, ο κ.Κιούσης, ο κ.Βλάχος. Αλλος 

συνάδελφος; Η κα Οικονόμου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Για ανακοινώσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για ανακοινώσεις. Και η κα Βαρνάβα. Προχωρήστε στην 

αρίθμηση. 
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 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μήπως θα μπορούσατε να μου παραχωρήσετε το χρόνο ο κ.Λίτσας, 

γιατί όπως είπατε είμαι ο μόνος υποψήφιος βουλευτής του Συμβουλίου που 

είμαι εδώ και η .. των ψήφων τρέχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Προεδρείο δεν έχει αντίρρηση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι στην διακριτική .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Φοργιάρη, να είστε σίγουρος ότι αν θα ήμουνα εδώ θα τον 

ψήφιζα, γιατί σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θέλω να ανακοινώσω στο Σώμα αν και έχει ανακοινωθεί δημόσια, 

ότι θα είμαι σ' αυτές τις πολύ κρίσιμες εκλογές υποψήφιος βουλευτής της 

Περιφέρειας Αττικής με ένα καινούργιο κίνημα και όχι κόμμα, το κίνημα των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που γίνεται από 

Ελληνες και που θα θέλαμε τη στήριξη και φυσικά και τον ψήφο σας. Εγώ είμαι 

από τους λίγους υποψήφιους βουλευτές που έχει η περιοχή μας και θα 

παρακαλούσα να ψηφίσετε εδώ τους ντόπιους βουλευτές, τους ντόπιους 

υποψήφιους βουλευτές γιατί πραγματικά ξέρουν τα προβλήματα και θα 

βοηθήσουν τον τόπο. Το πιο σημαντικό, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς 

όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, ακόμα και αυτούς που δεν ήρθαν γιατί 

καταλαβαίνω τα προβλήματα που μπορεί να είχατε, αλλά πραγματικά τιμήσατε 

πάρα πολύ την πρώτη μου εκδήλωση, που δεν ήταν πολιτική, γιατί σας 
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επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Πολιτικός είμαι από την 

1η Γυμνασίου που έβαλα υποψήφιος για Πρόεδρος. Επαγγελματίας πολιτικός 

δεν ήμουν και δε θα γίνω. Μάλιστα σήμερα, σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη 

που έδωσα στον 9,84, τους δήλωσα ότι αν θέλει ο Θεός και εκλεγώ, η πρώτη 

πρόταση μου θα είναι ότι κανένας βουλευτής δεν πρέπει να περνάει την 8ετία 

ή τις 4 ας πούμε αν γίνονται πιο σύντομα οι εκλογές, τις 4 επανεκλογές.  

 Σας ευχαριστώ όλους και θέλω να παρακαλέσω και το Δήμαρχο, έχω 

δεχθεί κάποια παραπονάκια, τώρα είμαι και υποψήφιος Δήμαρχε, δέχομαι και τα 

παραπονάκια, για το γάλα των υπαλλήλων του Δήμου. Σε παρακαλώ, το 

έχουμε ψηφίσει στην Δημοτική Αρχή. Τι να κάνουμε; Κοιτάξτε, το κόμμα των 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι με όλους τους Ελληνες. Αρα είναι και με τους 

εργαζόμενους του Δήμου. Σας ευχαριστώ. Συγνώμη που σας αφήνω, θα ήθελα 

πολύ να συμμετάσχω στα θέματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ λίγος ο 

χρόνος. Δε μένει ούτε ένας μήνας, ούτε μια βδομάδα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση .. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  

(χειροκρότημα) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το γάλα των υπαλλήλων το πρώτο, είναι λυμένο. Το παίρνουνε 

κάθε μέρα σε γάλα πλέον.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το περσινό λέει; Σε παρακαλώ. Τώρα λέει για το φετινό. Το 

γάλα είναι λυμένο και παίρνουν το γάλα τους. Το περσινό έχουμε κάνει 

προσπάθειες μηνών τώρα να πάρουν τα λεφτά τους. Δεύτερον, είναι μεγάλη 

μας τιμή σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σας άκουσα και προχθές και σας είπα 

συγχαρητήρια για το λόγο σας, χρειάζεται ο τόπος ανθρώπους πρώτα και μετά 

πολιτικούς, είναι σίγουρο. Ο δρόμος που επέλεξες Δημήτρη μου είναι μακρής, 
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είναι το ξεκίνημα σου, είναι δύσκολος, είναι μια πρόκληση. Δε σε φοβάμαι 

όμως, γιατί έχεις πάθος, έχεις ζήλο, έχεις ζωηρότητα, έχεις στοιχεία. Ενα θα 

σου πω μόνο, ότι η ανεξαρτησία δεν είναι πάντα αξία. Η σωστή αλληλεξάρτηση 

μεταξύ μας ίσως είναι μεγαλύτερη αξία από την ανεξαρτησία.  

  Να είσαι καλά και καλή πορεία. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ κ.Δήμαρχε. Θα το χρησιμοποιώ στους λόγους μου. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνεχίσουμε. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Και εμείς σαν παράταξη πιστεύουμε ότι να 

εκπροσωπηθεί ο Δήμος του Ωρωπού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πέρα από τιμή, 

θα είναι και μια δύναμη για το Δήμο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους 

συναδέλφους που θα είναι υποψήφιοι και εμείς θα ασχοληθούμε με πιο πεζά 

πράγματα όπως είναι η καθημερινότητα του Δήμου Ωρωπού. Ανέφερε πολύ 

ωραία ο κ.Κιούσης για το γάλα κ.Δήμαρχε, να μας πείτε τι θα γίνει με το 

περσινό το γάλα που δεν το πήρανε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Φοργιάρη. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ακούτε. Δε φτάνει που δεν ξέρετε, δεν ακούτε κιόλας. Δεν 

εγκρίθηκε κ.Φοργιάρη. Εχει περάσει ένας χρόνος και κάτι και ακόμα δεν το 

έχετε κάνει. Λοιπόν και θέλω να έρθω πάλι σε ένα θέμα που το έχουμε 

συζητήσει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς την προηγούμενη φορά 

είχα πει ότι έχετε βάλει τον πήχη πολύ χαμηλά. Σήμερα μπορώ να πω ότι τον 

έχετε πετάξει τελείως και τα έχετε κάνει όλα ένα ίσωμα. Κύριε Δήμαρχε, η 

παράταξη η δική μας ψήφισε τη δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

Εμείς σαν παράταξη θέλαμε στον Ωρωπό να υπάρχει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 
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Δυστυχώς έτσι όπως το πάτε εσείς, δεν υπάρχει τίποτα. Το χάος. Κύριε 

Δήμαρχε, αυτό που πρέπει να κάνετε άμεσα είναι να σεβαστείτε τους νόμους, 

αφού δε σεβαστήκατε τους παράγοντες του προηγούμενου Λιμενικού Ταμείου, 

δε σεβαστήκατε τον Πρόεδρο και τα μέλη του και με το Νόμο 4071/2012, με 

το Α85, να επαναφέρετε στην τάξη τον εαυτό σας, γιατί έχετε χάσει τον 

έλεγχο των πράξεων και δεν κινείστε στα πλαίσια της νομιμότητας. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, έχουν περάσει 10 μέρες, σας έχουνε μείνει 50 μέρες για 

να δημιουργηθεί η κατάσταση πάλι στη νομιμότητα. Είναι απαράδεκτο ο 

Δήμαρχος να κάνει τέτοιες πράξεις που κάνατε εσείς και να εκθέτει και τα μέλη 

του Δ.Σ., αλλά όχι μόνο, και το θεσμό του Δημάρχου.  

 Μείνανε 50 μέρες, έχετε χάσει ήδη 10 μέρες, να επανέλθετε στην τάξη. 

Δε σεβαστήκατε ούτε τους θεσμούς, αλλά το δικό σας το θεσμό που 

υπηρετείτε, του Δημάρχου. Τα προσωπικά σας μπορεί να είναι θέματα, να 

έχετε πρόβλημα με ανθρώπους, με φίλους, με συνεργάτες σας, με τους 

πολίτες, αλλά όχι με τους θεσμούς. Το θεσμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

εμείς τον ψηφίσαμε, θέλουμε να είναι, να έρθει στο Δήμο η υπηρεσία αυτή. 

Εσείς το απωλέσατε και μάλιστα την απόφαση την πήρατε πίσω. Πάλι σας λέω 

το Νόμο του 4071/2012 και έπρεπε και να σεβαστείτε τόσο τον Πρόεδρο, τον 

κ.Γκασβινιάν, όσο και τον κ.Δάβρη και τα υπόλοιπα μέλη, επειδή είναι και μέλη, 

μέλος ο κ.Δάβρης του Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: 50 μέρες μείνανε κ.Δήμαρχε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους και από την πλευρά 

μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψήφιους για το Κοινοβούλιο και 

εύχομαι όποιοι εκλεγούν να μην μας διαψεύσουνε. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα θα 
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κάνω τρία απλά ερωτήματα σε θέματα που τα έχω θέσει πολύ απλά και 

παρακαλώ κάποια στιγμή να πάρω απάντηση. Πρώτο θέμα είναι τα περιβόητα 

χρήματα του Γ.Π.Σ. του Καπανδριτίου, για να με αναγκάσετε να σας ζητήσω 

και συγνώμη. Θέλω να με ενημερώσετε εάν έχετε καταθέσει αγωγή εναντίον 

παντώς υπευθύνου ο οποίος έχει παρακρατήσει παράνομα τα χρήματα αυτά 

από το '95. Είναι αρκετά χρήματα. Δεύτερον, θέλω κάποια στιγμή και σε μένα 

και στους Δημοτικούς Συμβούλους να δοθεί μια εξήγηση από την Οικονομική 

Υπηρεσία, από την Τεχνική Υπηρεσία, από σας πως γίνεται το 2010 τα έξοδα 

κίνησης και συντήρησης των μεταφορικών μέσων να είναι 750.000 ευρώ και 

στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε τον περασμένο μήνα να είναι 2.085.000 

ευρώ. Είναι τα τριπλάσια λεφτά. Μπορείτε σας παρακαλώ κάποιος υπηρεσιακός 

παράγοντας. Τα ΠΟΕ δε μας τα δώσατε για να τα βγάλουμε, για να δούμε τι 

γίνεται. Μιλάμε για 1.400 διαφορά. Και το τρίτο θέμα που θα παρακαλούσα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μιλάμε για τα αυτοκίνητα του Δήμου που είναι τα ίδια 

ακριβώς, τα ίδια ακριβώς που είχαν και οι πρώην Δήμοι και οι Κοινότητες 

Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει κ.Δήμαρχε ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά .. εδώ δεν έχουμε χρήματα. Εχουμε χρήματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε το επόμενο ερώτημα κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει, εάν ισχύει αυτή η εξήγηση, να την κρίνουν οι 

συνάδελφοι. Και το τρίτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι, 

πληροφορούμαι ότι προμηθευτές, ανάδοχοι έργων που έχουν εκτελέσει έργα, 

που έχουν γίνει όλες οι τυπικές διαδικασίες και είναι στη διαδικασία της 

πληρωμής γιατί θα πρέπει να περάσουν από το γραφείο του Δημάρχου. Τόσα 

χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα. 
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Σας παρακαλώ πολύ κάποια στιγμή να μας δώσετε, να μας ενημερώσετε και 

μας γιατί γίνονται αυτά τα τρία πράγματα.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Θα παραμείνω και εγώ στο θέμα που 

αναφέρθηκε ο κ.Λίτσας. Είχα την τιμή από τους συναδέλφους μου εδώ 

Δημοτικούς Συμβούλους να εκλεγώ και εγώ μέλος αυτού του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου και δυστυχώς πληροφορήθηκα την περασμένη Παρασκευή 

από το Λιμενάρχη Ωρωπού, τον κ.Μόρφη, ότι έχει επέμβει ο Εισαγγελέας. Δεν 

ήρθαμε εδώ για να τρέχουμε στα Εισαγγελικά Γραφεία νομίζω. Εδώ πέρα 

ήρθαμε να προσφέρουμε έργο στους συμπολίτες μας. Και θα σας δώσω ένα 

παράδειγμα. Ενόψει καλοκαιρινής περιόδου, οι Ναυτικοί Ομιλοι είναι αδρανείς. 

Δεν ξέρουνε ούτε πως να ξεκινήσουνε, ούτε ποια λιμάνια να 

χρησιμοποιήσουνε, ούτε τα σκάφη τους πως θα διευθύνουνε, ούτε πως θα 

κάνουνε το πρόγραμμα τους με τους δασκάλους. Υπάρχουν παιδάκια που 

μαθαίνουν ιστιοπλοϊα, υπάρχουν καταστηματάρχες στον Ωρωπό, στη χερσαία 

ζώνη λιμένα οι οποίοι ο ένας κοιτάει τον άλλον και το Λιμεναρχείο παράλληλα 

κόβει πρόστιμα και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε και κάνουμε πολιτική στις 

πλάτες αυτών των ανθρώπων. Εγώ αναρωτιέμαι και περιμένω. Πρέπει δηλαδή 

ο Εισαγγελέας να μας καλέσει για να δώσουμε εξηγήσεις; Δεν υπάρχει σθένος 

και παρρησία από κάποιον να αναλάβει την ευθύνη;  

 Θα αναμένω μια επίσημη απάντηση και πολύ γρήγορα θα ήθελα να 

αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχουνε πολλές αποφάσεις Τοπικών 

Συμβουλίων που έχουν ληφθεί και δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Θα σας δώσω 

ένα μικρό παράδειγμα. Στους Αγ.Αποστόλους έχει λάβει μια απόφαση το Τοπικό 
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Συμβούλιο του Καλάμου για τη μεταφορά των δύο περιπτέρων εδώ και 1 

χρόνο. Εχουμε μιλήσει με τους υπόλοιπους συνάδελφους, Δημοτικούς 

Συμβούλους, έχουμε μιλήσει με την Τεχνική Υπηρεσία, έχουμε μιλήσει με τους 

ιδιοκτήτες, έχουμε συμφωνήσει στα πάντα και δεν έχει γίνει τίποτα. Πότε 

δηλαδή σκοπεύετε να κάνετε κάτι; Επιασε, ήρθε ο Μάιος, ήρθαμε ενόψει 

καλοκαιρινής περιόδου. Δεν έχουμε καμία, μα καμία προοπτική για την 

επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Δεν ξέρω με ποια προοπτική και με ποιο 

όραμα διοικείτε αυτόν το Δήμο.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Το λόγο έχει η συνάδελφος η κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια 

ανακοίνωση σχετικά με το 1ο Αγροτικό Φεστιβάλ Βορειοανατολικής Αττικής 

που έγινε στον Βαρνάβα από την Λαογραφική Εταιρεία του Δήμου Μαραθώνα 

και με τη στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμμετείχανε και οι 3 

Δήμοι οι όμοροι, δηλαδή του Μαραθώνα, του Διονύσου και του Ωρωπού. 

Ετέθησαν εκεί πραγματικά τα προβλήματα που υπάρχουνε σήμερα για την 

αγροτική ανάπτυξη. Τα έθεσαν και αγρότες Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

παρεβρίσκοντο και Δημοτικοί Σύμβουλοι από τον Ωρωπό, εκτός από μένα, ο 

κ.Λίτσας και ο κύριος, μισό λεπτό, ήταν ο κ.Μπόρσης, ακόμα και ο κ.Τσάδαρης. 

Λοιπόν, αυτό ήτανε η ανακοίνωση σχετικά με το τι είχε γίνει και μια ερώτηση 

ακόμα. Πάλι θέλω να επαναφέρω εδώ στον κ.Δήμαρχο σχετικά με τη 

συγκοινωνία. Είχαμε θέσει το πρόβλημα συγκοινωνίας για να εξυπηρετήσει το 

Καπανδρίτι με το Δήμο του Αγ.Στεφάνου, είχαμε πάρει την απάντηση ότι θα το 

κοιτάξει και περιμένουμε ακόμα να δούμε τι ενέργειες έχουν γίνει προς αυτήν 

την κατεύθυνση.  
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Βλάχος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν χρόνια πολλά σε όλους τους 

συναδέλφους και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους συναδέλφους για 

τις επόμενες .. εκλογές. Μια μικρή και σύντομη ανακοίνωση. Αν και σας το έχω 

στείλει σε όλους εσάς αλλά και σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου και στις 

Δημοτικές Κοινότητες, που αφορά το τηλεφωνικό, το νέο τηλεφωνικό κέντρο 

της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου, το αναφέρω, έχει μπει και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και έχει πάει και στα Μέσα Επικοινωνίας, στις 

εφημερίδες, στον τοπικό τύπο. Είναι το καινούργιο τηλέφωνο του Δήμου, είναι 

το 2295320200, για όσους θέλουνε να επικοινωνούνε με το Δήμο. Από εκεί και 

πέρα υπάρχει τηλεφωνητής ο οποίος καθοδηγεί στις ανάλογες Υπηρεσίες που 

υπάρχουνε μέσα στο Δήμο. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι μια σχετική 

υπομονή, διότι τα τηλέφωνα αυτά είναι καινούργια, είναι η λεγόμενη 

ιντερνετική τηλεφωνία και θέλουνε κάποιο συγκεκριμένο .. να δοκιμαστούμε 

και εμείς βασικά σαν Υπηρεσία. Ηδη ο Αυλώνας έχει το δικό του τηλεφωνικό 

κέντρο με το ίδιο σύστημα εδώ και καιρό και στις επόμενες λίγες μέρες θα έχει 

και το Δημαρχείο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Το λόγο έχει η κα Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης να ευχηθώ 

καλή επιτυχία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι υποψήφιοι στις 

βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαίου. Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την 

καταπολέμηση του δάκου για την περίοδο του 2012 θέλω να σας μεταφέρω 
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την απόφαση του Αγροτικού Συναιτερισμού, που είναι θετική, δηλαδή να γίνει 

η δακοκτονία στο Καπανδρίτι, χωρίς όμως να έχει συνεδριάσει το Τοπικό 

Συμβούλιο και ο λόγος είναι ότι ενημερωθήκαμε τηλεφωνικώς την ίδια μέρα 

που συντάσσατε την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ να 

γίνει καταγραφή στα πρακτικά για ποιο λόγο δεν υπάρχει στην εισήγηση του 

θέματος σας η Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Οικονόμου. 

 Μια και με αφορά το θέμα αυτό, θα σας ενημερώσω ότι το έγγραφο που 

αφορά τη λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, έχει 

αριθμό πρωτοκόλλου 8651 και ελήφθη στις 19.4. Δηλαδή την ημέρα σχεδόν 

που βγάζαμε την πρόσκληση και αναγκαστήκαμε προκειμένου να προλάβουμε, 

να μπει το θέμα και να επικοινωνήσουμε με όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα να 

πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Δεν είχαμε και άλλες επιλογές και θα ήθελα να 

αναφερθώ στην ανακοίνωση που έκανε και ο κ.Δέδες, μια και αφορά τον 

Κάλαμο. Με τον κ.Δέδε είχαμε μια συνομιλία όσον αφορά το θέμα των 

περιπτέρων. Η προσωπική θέση κ.Δέδε είναι η μετατόπιση αυτών των 2 

περιπτέρων, γιατί πράγματι δημιουργούν φοβερά προβλήματα κυκλοφοριακά, 

προβλήματα που έχουν σχέση με τη σωματική ακεραιότητα των πεζών στην 

περιοχή, προβλήματα που έχουν σχέση με την ορατότητα των οδηγών των 

αυτοκινήτων, αλλά το γεγονός ότι δεν προχωρήσαμε μέχρι τώρα είναι, ξέρετε 

και εσείς, πήραμε απόφαση να συσταθεί επιτροπή που θα αξιολογήσει τη θέση 

των περιπτέρων ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τώρα συστήθηκε η επιτροπή και προχωρεί το θέμα. Εν πάση 

περιπτώσει .. Είναι σοβαρό γιατί χρειάζεται έκθεση από την Τροχαία, χρειάζεται 
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γνωμάτευση ολόκληρης της επιτροπής και το Συμβούλιο θα υιοθετήσει την 

εισήγηση της επιτροπής.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Για τρίτη φορά νομίζω θα ασχοληθούμε με 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εάν ο πήχης σ' αυτό το Δήμο είναι τόσο χαμηλά, 

τόσο ίσωμα, που λένε μερικοί, τόσο άσχημα, τότε εγώ αποδέχομαι τον τίτλο 

αυτόν. Ομως μέχρι τώρα λέγαμε ότι το Λιμενικό Ταμείο δεν μπορεί να γίνει 

Δημοτικό. Με το άρθρο 103, με το ένα, με το άλλο. Στις 11.4., επίσημα πλέον 

στη Βουλή, το επί δεκαετίες Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού ονομάζεται και 

υιοθετείται από τη Βουλή των Ελλήνων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Φεύγουμε 

επομένως απ' όλα όσα είχατε πει προηγουμένως και πραγματικά εγώ που τα 

έχω κάνει ίσωμα, μετά από δεκαετίες, το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο έχει γίνει 

Δημοτικό. Τόσο χαμηλά έχουμε φτάσει τον τόπο και πάμε επομένως, δεν μένει 

τίποτα άλλο τώρα να δούμε, τόσο παράνομος είμαι εγώ; Τόσες παρανομίες 

κάνω, κατεβάζω τον τόπο τόσο χαμηλά; Αφού έχει βγει εγκύκλιο, έχουνε βγει 

νόμοι, γνωματεύσεις Νομικών Συμβουλιών του Κράτους, ότι τα Λιμενικά Ταμεία 

είναι πολιτική βούληση. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι απόφαση δικιά μου. Μια 

πολιτική βούληση, τα Κρατικά Λιμενικά Ταμεία να πάνε στους Δήμους. Είναι 30 

Λιμενικά Ταμεία. Ο νόμος αυτός, 4071. 30 Λιμενικά Ταμεία, μεταξύ των οποίων 

και η Σκάλα Ωρωπού, λέει ότι γίνονται, ότι είναι Δημοτικά πλέον. Τι να κάνουμε 

τώρα; 

 Πάμε στον τρόπο παράδοσης. Επειδή υπήρχε κενό νόμου 100% 

απόλυτα, επειδή κανείς δεν είχε μπει στη διαδικασία να προβλέπει κάποιον 

τρόπο παράδοσης παραλαβής, στις 11.4. πράγματι ο νόμος 4071 αναφέρει 

τους τρόπους που πρέπει να γίνει παράδοση σε ένα Λιμενικό Ταμείο Κρατικό σε 

Δημοτικό. Αλλά εμείς παραλάβαμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στις 16.3., πριν 

βγει αυτός ο νόμος. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε το νόμο μετά από 1 
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μήνα πως θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία διάταξη στην Ελληνική νομοθεσία, δεν 

υπήρχε καμία δέσμευση ποτέ πουθενά το πως γίνεται οι παραλαβές των 

Λιμενικών Ταμείων και καθ' όλους τους αρμόδιους ειδοποιήσαμε μια βδομάδα 

πιο νωρίς. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με το ΦΕΚ αυτεπάγγελτα καταργείται 

και γίνεται Δημοτικό με τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτεπάγγελτα γίνεται Δημοτικό εκείνη την ώρα. Από εκεί 

και πέρα παύει να ισχύει το προηγούμενο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Η 

παράδοση - παραλαβή μέχρι 16.3. καθ' όλους ήταν μια τυπική διαδικασία, μια 

τελετή. Δεν υπήρχε τρόπος να γίνει και έρχεται 11.4. ο νόμος 4071 και λέει ότι 

τα Λιμενικά Ταμεία τα οποία δε λειτούργησαν, τα οποία δε λειτούργησαν 

καθόλου και είναι τώρα να γίνουνε, να κάνουνε το Διοικητικό τους Συμβούλιο, 

επαναλαμβάνω, τα Λιμενικά Ταμεία που δε λειτούργησαν, πρέπει να μπουν σ' 

αυτήν τη διαδικασία. Τίποτα, μια διαδικασία τίποτε. Για μας τίποτε.  

 Δεν έχουμε ούτε περιουσίες να καταγράψουμε, ούτε προϋπολογισμούς 

σοβαρούς. 139.000 είναι όλος ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου. Τα 

χαρτιά είναι να παραλάβει, το πρωτόκολλο, δεν έχει τίποτε άλλο να 

παραλάβουμε. Είναι διαδικασία 5 ημερών. Να κάτσουνε 2 άτομα, το πολύ, το 

πολύ, να καταγράψουνε δύο πράγματα και τελείωσε η ιστορία. Τι πόλεμος είναι 

αυτός; Αφού όλοι το θέλουμε Δημοτικό. Για ποιο παραιτείστε; Για ποιο λόγο 

παραιτείστε; Εμείς δώσαμε.... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραιτήθηκαν οι Σύμβουλοι που ήταν στο Λιμενικό Ταμείο, 

παραιτηθήκανε. Για ποιο λόγο παραιτηθήκατε; Τόσο σοβαρό είναι; Αφού ούτως 

ή άλλως αν δε γίνει τώρα, σε 1 μήνα θα γίνει Δημοτικό. Πέστε ότι .. Εμείς 

λειτουργήσαμε όμως. Εφόσον υπάρχει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανακοινωμένο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, είναι με αριθμό απόφασης, με πρωτόκολλα, 
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αυτό σημαίνει λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου αλλά εγώ σας λέω ότι υπάρχει 

μια νομική διαφορά. Η νομική διαφορά μας είναι φτάσιμο χαμηλά του τόπου; 

Τόσο πολύ; Σημαίνει ότι δε βρίσκουμε κάτι άλλο να πούμε για τη 

συμπολίτευση. Σημαίνει ότι πάμε πολύ καλά αν μια νομική διαφορά γίνεται 

σημαία σ' αυτό το Δήμο το μεγάλο που έχουμε χίλιες δουλειές να κάνουμε και 

προσπάθειες να στήσουμε αυτό το οικοδόμημα και ζητάμε ανηλεώς βοήθεια 

απ' όλους. Απ' όλους, απ' όλα τα κόμματα, απ' όλους τους Συμβούλους, απ' όλο 

το λαό. Αν φτάσαμε τόσο χαμηλά εμείς γι' αυτόν το λόγο, εγώ αισθάνομαι 

περήφανος για μια νομική διαφορά. Και σας λέγω, παραιτείστε γιατί κάποιος 

από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια Αλεξανδρή, μια υπάλληλος, μια υπάλληλος, ούτε 

Διευθύντρια. Ναι, μια υπάλληλος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας .. 

Ακούστε κ.Δέδε. Παραιτείστε με ένα χαρτί που λέει, ότι η παράδοση δεν είναι 

σύννομη. Εντάξει; Αμα σας πω εγώ, έρθει το Υπουργείο Εξωτερικών και σας πει 

εσάς ότι δεν είστε Δημοτικός Σύμβουλος, θα φύγετε;  

ΔΕΔΕΣ: Ατοπο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι άτοπο. Δεν είναι άτοπο. Είναι πολύ τοπικό το.. (γέλιο) 

Δεν είναι άτοπο. Να στο εξηγήσω. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας παύει να 

υφίσταται σαν προϊσταμένη αρχή αφότου ψηφίσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και άμεσος προϊστάμενος μας των 

αποφάσεων και των νόμων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αυτοί είναι υπεύθυνοι να πούνε τι είναι νόμιμο από 

τη στιγμή εκείνη και πέρα, όχι μια αναρμόδιος υπάλληλος ενός άλλου 

Υπουργείου. Αυτό είναι γεγονός. Φύγαμε από εκεί. Το να είχαμε κάτι και να 

πήραμε μια απόφαση από ένα Υπουργείο, από μια υπάλληλο και λέει τούτο, δε 

λέει τίποτε. Εγώ σου λέω ότι έλεγε και έχουμε διαφορά πάλι. Θα 
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παραιτηθούμε; Εδώ έχουμε αγώνα μπροστά μας, που λες. Εχουμε να στήσουμε 

τα μαγαζιά, έχουμε να στήσουμε επιχειρήσεις. Πεινάει ο κόσμος και έχουμε μια 

διαφορά. Να το διαλύσουμε; Να φύγουμε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Πέππα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ανεβάζει τον τόπο ψηλά. Εγώ σου λέω ότι τελικά θα 

αποδειχθεί δικαστικά, εισαγγελικά ότι .. Θέλεις να πάμε; Γιατί απαντήσαμε και 

εμείς στον Εισαγγελέα σήμερα, έχουνε έρθει 50 εισαγγελικά, όπως λες, 50 

εξώδικα σε όλες τις Υπηρεσίες. Με τα μισά χαρτιά πηγαίναμε όμως, όχι όλα και 

να παραδώσω εγώ τώρα λέει και μετά να με ξαναπαραδώσει και έχω χαρτί που 

έχω παραδώσει. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Εχει παραδώσει στον 

κ.Μορφάκη να μας παραδώσει και λέει ο κύριος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και λέει ο κ.Πρόεδρος, ημέρα Παρασκευή, 23.3.12, σας διαβάζω 

σήμερα, 23.3., ημέρα Παρασκευή και ώρα 10α 10:00, ο πρώην Πρόεδρος του 

Κρατικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, Ανδρέας Γασβινιάν, παρέδωσα 

στο Λιμεναρχείο Ωρωπού, στον πρώην Αντιπρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής, 

αυτοπροσδιορίζονται πρώην, και Λιμενάρχη Μορφάκη, ώστε να παραδώσει στη 

νέα Διοίκηση του Δημοτικού Λεμενικού Ταμείου τα κάτωθι: κλειδί της πόρτας, 

κλειδί αποθήκης κλπ., λουκέτα, ξύλινη στρογγυλή σφραγίδα, 12 πράγματα. 

Μας έχει παραδώσει. Θα το παραδώσει, το παραδωτέο και να μου το 

ξαναπαραδώσει; Αυτό είναι το χαμηλό μας ύψος σαν Δήμος; Αυτή είναι η 

παραίτηση σας κ.Δέδε; Επιστήμονας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα. Δεν έχετε το λόγο. Δε χρειάζεται 

συνηγόρους ο κ.Δήμαρχος. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέω όμως εγώ, ότι έχουμε μια νομική διαφορά. Σπρώξτε, 

βοηθήστε αυτόν τον τόπο άμα θέλετε, κάθε φορά που λέτε για τον τόπο, για 

τον τόπο. Τι να κάνω; Αφού είναι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το άρθρο 41, 

νόμος του κράτους πλέον. Δεν αμφισβητεί κανένας ποτέ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ τώρα. Κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε και το 

θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, για να τελειώνω τώρα. Μην πούμε σε διαδικασίες τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, ο νόμος του κράτους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε βοηθάμε τη διαδικασία κ.Ηλιάσκο και κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο νόμος του κράτους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει τώρα, εντάξει.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ο Λιμενάρχης παρέστη στην παραλαβή του Λιμενικού και 

υπέγραψε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανέφερε ο κ.Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλη μορφή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ανεφέρθη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουν φύγει 15 φαξ, Διαύλους κλπ., έχει στείλει ιστορίες στον 

Εισαγγελέα, έχει γράψει τούτο, το άλλο, πριν υπογράφει λαβών ο εκπρόσωπος 

του νόμου στο χώρο. Εχει υπογράψει ότι έχω παραλάβει δύο φορές και μετά 

λέει να το ξαναπαραδώσουμε. Ο υπάλληλος του κράτους, ο Μόρφης. Εχει κάνει 

τέτοια λάθη το οποίον ο δικηγόρος μου λέει ότι είναι κακουργήματα, Νομικής 

Υπηρεσίας. Και έρχεστε να μου πείτε έχουμε φτάσει χαμηλά τον τόπο; Που 
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έχουνε κάνει 60 εξώδικα και δεν έχουμε κάνει κανένα; Γιατί ξέρετε τη σύσταση 

μου, την ιδιομορφία μου, δεν πάω τα δικαστήρια και δεν πάω αυτές τις 

υποθέσεις. Δεν τα μπορώ. Για να προχωρήσει ο τόπος. Γιατί αυτά 

καθυστερούνε τον τόπο ανηλεώς, αλλά έφτασε στο σημείο να μην μπορώ να 

κάνω τίποτε άλλο. Σήμερα καταθέσαμε και εμείς τις απαντήσεις μας, παντού σε 

όλους τους φορείς που αφορούν. Λημεναρχείο Χαλκίδος, στην εφορία έχουνε 

πάει, έχουνε φοβίσει την έφορο να μη δώσει φορολογικό μητρώο. Θα πάθεις, 

το παράνομο. Αφού είναι νόμος του κράτους. Είναι Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο. 

Τι τώρα, τι σε 10 μέρες ή σε 20. Ποια η διαφορά; Γιατί να παραιτηθείτε κ.Δέδε 

και να μη μας.. τη σοφία σας εκεί μέσα που σας έβαλε οι ψηφοφόροι εδώ της 

μειοψηφίας, να βοηθήσετε; Αρα, άρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, τα κίνητρα είναι σαφέστατα, τα κίνητρα είναι σαφέστατα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι λόγω θέσεως, τα κάνετε αυτά και αυτό βλάπτει τον τόπο 

κ.Δέδε. Σοβαρευτείτε, συγνώμη που το λέω, κάντε δομική αντιπολίτευση, 

σωστή αντιπολίτευση, εκεί που πρέπει και κάντε προτάσεις. Αυτά τα πράγματα 

τώρα, σε εφημερίδες διαβάζω, φιάσκο, ο Οικονομάκος πήρε το Λιμενικό 

Ταμείο, τούτο, το άλλο, τον τόπο τον κατέστρεψε. Ξέρεις πόσο χαίρομαι γι' 

αυτά; Γιατί στην πορεία και πολιτικά αποδεικνεύεται μπούμερανγκ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, τώρα δε νομίζω ότι υφίσταται θέμα. Θιχτήκατε; Ε, 

τώρα, υπάρχει δηλαδή προσωπικό θέμα; Επί προσωπικού; Γιατί διάλογος δε 

γίνεται. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ. Μιλάω 

με τον κ.Δέδε. Σας παρακαλώ τώρα. Μισό λεπτό. Δημιουργούνται εντυπώσεις. 

Τώρα, ξέρετε ότι στη διαδικασία των ανακοινώσεων δεν επιτρέπεται διάλογος. 
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Αλλωστε το θέμα, είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθει. Δε θίχτηκε κανένας τώρα. 

Πολιτικές εκτιμήσεις γίνανε. Δηλαδή όταν αναφέρεται το όνομα ενός 

συναδέλφου είναι επί προσωπικού; Δε νομίζω ότι θίχτηκε ο κ.Δέδες.  

 Παρατήρηση; Ορίστε κ.Δέδε, θέστε το. 

ΔΕΔΕΣ: Γιατί, εφόσον από τις 11 Απριλίου και εφόσον υπάρχει όλη αυτή η 

διαδικασία, όλος αυτός ο θόρυβος, εφόσον δεν μπορείτε να πάρετε ΑΦΜ, 

εφόσον έχετε όλα αυτά τα προβλήματα και εφόσον έρχεται η πολιτεία και σας 

λύνει τα χέρια, γιατί δεν έχετε το σθένος και την παρρησία, το λέω για δεύτερη 

φορά, να' ρθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πείτε, κύριοι Σύμβουλοι, ο 

δρόμος είναια αυτός, αυτόν θα ακολουθήσουμε και έρχεστε τώρα και ζητάτε το 

λόγο από μένα και από την αντιπολίτευση. Για ποιο λόγο; Στον εαυτό σας 

έπρεπε να θέσετε το ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ερώτηση, ερώτηση. Τώρα μην κάνετε και εσείς 

παρατηρήσεις. 

ΔΕΔΕΣ: Ετσι δεν είναι κ.Οικονομάκο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώνουμε κ.Δέδε, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου απαντήσω, αλλά θέλω να το καταλάβεις. Ητανε σωστό 

το ερώτημα σου, αλλά καθόλου δύσκολο στην απάντηση. Ο νόμος 4071 σας 

απαντάει. Αυτήν τη διαδικασία .. Θα παρανομήσω άμα κάνω αυτό που λέτε, 

100%. Λέει για τα Λιμενικά Ταμεία που δε λειτούργησαν θα κάνω αυτό εδώ. 

Αμα έχεις λειτουργήσει, παρανομείς .. το κάνεις αυτό εδώ, όπως το λέει. 100%. 

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ανακοινωμένες αποφάσεις. Αυτό δεν αμφισβητείται από 

κανέναν.  

ΔΕΔΕΣ: Πότε λάβαμε απόφαση στο Συμβούλιο κ.Οικονομάκο να κάνουμε 

ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αλλαγή .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει σημασία. Συνεδριάσαμε και πήραμε αποφάσεις. 
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ΔΕΔΕΣ: Πως δεν έχει σημασία. Κάτσε ρε παιδιά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Δέδε. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τι; Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα εδώ μέσα; Πως γίνεται 

αυτό; Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα; Πως γίνεται αυτό; Πήραμε απόφαση σαν 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που κάναμε μια συνεδρίαση, για να κάνουμε αλλαγή 

ονόματος στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κάνουμε ανάρτηση αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ; 

Το κάναμε αυτό; Αγαπητοί συνάδελφοι, το κάναμε; Κύριε Τσεκρεζή, το 

κάναμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε σημαίνει αν λειτουργήσαμε πολύ ή λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε ..  

ΔΕΔΕΣ: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δέδε. Οχι, όχι. Κύριε Δέδε, σας παρακαλώ, σας 

παρακαλώ. Οχι, όχι. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι .. Βλέπετε τι ανοχή υπάρχει .. 

ΔΕΔΕΣ: Δε θα .. τα πράγματα και δε θα δημιουργούμε εντυπώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς δε θα επιβαλλόσαστε εκτός διαδικασίας. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν επιβάλλομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός διαδικασίας. 
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ΔΕΔΕΣ: Δεν επιβάλλομαι. Ο κ.Οικονομάκος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε το ερώτημα σας, κάνατε κρίσεις και συνεχίζετε ακόμη. Ε, 

δεν έχετε και τον τελευταίο λόγο.  

ΔΕΔΕΣ: Δε γίνεται όμως κ.Νικολάου να δημιουργούνται εντυπώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, ξέρετε. 

ΔΕΔΕΣ: Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επαναλαμβάνεστε. Μην επαναλαμβάνεστε. Δε χρειάζεται, τα 

είπατε. 

ΔΕΔΕΣ: Ξέρετε γιατί παραιτήθηκα; Με ρώτησε ο κ.Οικονομάκος γιατί 

παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα διότι ο Λιμενάρχης Ωρωπού, το λέω δημόσια στα 

μέσα, μου είπε, ότι Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού δεν υφίσταται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να ακούω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες και κυρίως όταν επικαλείται 

κάποιον άνθρωπο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα λύσουμε το θέμα τώρα; Εχουμε θέμα Λιμενικού Ταμείου 

σήμερα; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οταν επικαλείται ένα άτομο, επικαλείται ένα άτομο που ασκεί το 

νόμο. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Λιμενάρχης, κ.Δέδε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, τώρα είμαι εκτός διαδικασίας. Μάλιστα. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. ο οποίος υπέγραψε στην παράδοση του Λιμενικού Ταμείου, 

αυτοαναιρείται και προσβάλλει και εμάς και τον εαυτό του. Εάν εσείς θέλετε να 

τον επικροτείτε, με υγειά σας, με χαρά σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ετσι τον επικροτείτε. Ε μα αυτό κάνετε αυτήν τη στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό κάνετε αυτήν τη στιγμή. Για μας έχει τελειώσει. Θέλετε να 

κάνετε παράσταση. Αυτό θέλετε. Λοιπόν, τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξαντλήθηκε το θέμα κ.Ηλιάσκο και κ.Δέδε. Σας παρακαλώ. 

Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Δέδε, κ.Δέδε. Παρακαλώ. Οχι κύριοι συνάδελφοι. 

Εξαντλήθηκε το θέμα. Κύριε Ηλιάσκο, κ.Ηλιάσκο, βοηθήστε εσείς τη διαδικασία 

τουλάχιστον. Κύριε Δέδε, κ.Δέδε.  

 Να αποφορτιστούμε λιγάκι. 

Στην αίθουσα προσήλθε ο συνάδελφος ο κ.Ανυφαντής.     

  

 

 ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση μελέτης πλύσιμο - γρασάρισμα οχημάτων του Δήμου 

Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε και αρκετά θα έλεγα θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης. Βλέπετε η δυναμική του Δήμου είναι τέτοια. Το 1ο θέμα 
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εκτός ημερήσιας διάταξης είναι: Εγκριση μελέτης.. Είναι εδώ ο κ.Καρίνος; 

Πλύσιμο, γρασάρισμα οχημάτων στο Δήμο Ωρωπού.  

 Κύριε Καρίνο, εξηγήστε στο Σώμα σε τι συνίσταται το κατεπείγον του 

θέματος.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είχαμε φτιάξει μια μελέτη στην Τεχνική Υπηρεσία για το πλύσιμο 

και το γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου Ωρωπού και την είχαμε στείλει 

στην Οικονομική για να προχωρήσει η διαδικασία. Εντομεταξύ βγήκε νομολογία 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συγνώμη, η 

οποία λέει ότι για όλες τις μελέτες που αφορούν εργασίες ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι, χρειάζεται έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, εκτός 

Δημοτικού Συμβουλίου οι εγκρίσεις των μελετών του ΕΚΠΟΤΑ για τις 

προμήθειες μένουν, που είναι ξεκάθαρο από τον ΕΚΠΟΤΑ, και επομένως θα 

πρέπει αυτή η μελέτη αλλά και όλες οι επόμενες πλέον, να έρχονται προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη μελέτη που έχουμε κάνει, 

να σας διαβάσω το αντικείμενο .. Το κατεπείγον είναι ότι την είχαμε για 

Οικονομική να τη δώσουμε, πρέπει να προχωρήσει και βρήκαμε τη Δευτέρα 

αυτή τη νομολογία που βγήκε στο Δήμος ΝΕΤ και γι' αυτό την φέρνουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Το αντικείμενο λοιπόν της εργασίας που θα ανατεθεί 

στον ανάδοχο μετά από διαγωνισμό, είναι το πλύσιμο των μηχανικών μερών 

του σασί, της μηχανής και της καμπίνας, το γρασάρισμα και ο καθαρισμός των 

φίλτρων αέρος στο σύνολο των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του 

Δήμου. Συγκεκριμένα, αφορά το πλύσιμο και το γρασάρισμα των 

εμπορευματοφόρων και των μηχανημάτων του Δήμου μια φορά το μήνα για 1 

έτος και πλύσιμο των υπολοίπων αυτοκινήτων μια φορά το δίμηνο για 1 έτος.  
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 Η προμέτρηση που έχουμε κάνει, δηλαδή αριθμός οχημάτων, αριθμός 

πλυσιμάτων κλπ., οδηγεί σε μια συνολική δαπάνη η οποία είναι 48.302 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ.Λίτσας. Αλλος συνάδελφος; 

 Κύριε Λίτσα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, τοποθέτηση. Εντάξει, μπορεί να θέλετε να 

διευκρινίσετε κάτι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ηθελα να ρωτήσω κατ' αρχήν πόσα είναι όλα τα μηχανήματα τον 

κ.Καρίνο, αλλά θα ήθελα να κάνω και μια τοποθέτηση ως εξής: Αυτά τα 

χρήματα είναι μια σπατάλη. Δε δικαιολογείται ο Δήμος να κάνει μια τέτοια 

σπατάλη των 50.000 ευρώ και στο κάτω κάτω ένας Αντιδήμαρχος έχει ένα 

αυτοκίνητο, ε, να το πλύνει ρε παιδιά μια, δύο φορές το μήνα από την τσέπη 

του. 10 ευρώ κάνει. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα του Δήμου οι υπάλληλοι του 

Δήμου μπορεί να κάνουν το απλό, το απλό να τα καθαρίσουν.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Για .. έχω να σας πω ότι έχει στη Μαλακάσα, για γρασαδόρο μπορώ 

να σας πω ότι είχα στη Μαλακάσα. Δηλαδή αν δεν μπορείτε να συντηρήσετε το 

γρασάρισμα που το ξέρει πολύ καλά ο υπάλληλος που το αυτοκίνητο το 

μεταχειρίζεται κάθε μέρα, που πονάει και που χρειάζεται και οτιδήποτε άλλο, 

είναι παράλογο να δίνετε 50.000 ευρώ για κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο 

και το τίμημα είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό. Ο νομοθέτης που το έβαλε να 

περνάει από Συμβούλιο ξέρει πολύ καλά τι κάνει, γιατί πριν γινότανε μια 

τεράστια σπατάλη με τέτοιες αποφάσεις, που δε φαινόντουσαν πουθενά. Τις 

βγάζατε μόνο όταν θυμόσαστε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αυτό το πράγμα είναι μια 

τεράστια σπατάλη. Εάν κάποιο αμάξι έχει ειδικό σύστημα γρασαρίσματος 
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μπορεί να το κάνει όταν κάνει σέρβις, αλλά το απλό το γρασάρισμα είναι κάτι 

που το κάνουνε όλοι οι οδηγοί. Δηλαδή, εμείς είχαμε τσάπες, μηχανήματα, 

αυτοκίνητα. Είναι αυτονόητο ότι ο υπάλληλος μια φορά στις 15 θα ξεσκονίσει 

λίγο το αυτοκίνητο του. Τα αυτοκίνητα που είναι για γρασάρισμα είναι 

συγκεκριμένα και τα GSB τα κάνουνε οι ίδιοι οι οδηγοί, οι χειριστές. Εχουμε και 

ανθρώπους που είναι χειριστές.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κοιτάξτε λίγο. Κύριε Δήμαρχε, η τσάπα της Μαλακάσας είναι πριν τα 

Χριστούγεννα πεταμένη απ' έξω. Πριν τα Χριστούγεννα πεταμένη απ' έξω. 

Αυτό δεν είναι ψηλά ο πήχης. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτά τα λέτε εσείς. Είσαστε.. Στα γράσα και στα λάδια είστε, ξέρετε. 

Λοιπόν, και μάθατε και αμέσως με τη συνέντευξη όταν περνάνε οι εργολάβοι, 

αλλά θα σας πω κάτι. Εμείς έχουμε δώσει αγώνες για να πάρουμε μηχανήματα 

και εσείς τα πετάτε έξω και τα αφήνετε να χαλάσουνε. Πριν τα Χριστούγεννα. 

Αυτή είναι η διοίκηση σας και κ.Γιαννά θα ήθελα να μου απαντήσετε εσείς σαν 

Αντιδήμαρχος.. Πριν τα Χριστούγεννα. Δεν κάνω λάθος, ξέρω τι σου λέω. Είναι 

πριν τα Χριστούγεννα από εκεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαννά, να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας και θα απαντήσετε. 

Ολοκληρώστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και επειδή έπαθε ζημιά; Τι κάνετε; Πάτε και παίρνετε τσάπες.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα μπούμε σ' αυτού του είδους την κουβέντα τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Είναι περιττά αυτά τα έξοδα. Μπορούν οι 

υπάλληλοι, υπάρχουν τα μηχανήματα στο Δήμο μας. Είναι απλή η  

τεχνογνωσία που χρειάζεται και ένα ειδικό στο σέρβις μπορεί να γίνει. Μη 

χρεώνετε με 50.000 το Δήμο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εκεί που έπρεπε να είχατε εργοτάξιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επαναλαμβανόμαστε. Κύριε Γιαννά, κ.Γιαννά, θέλετε να 

απαντήσετε; Κύριε Γιαννά, πατήστε το μικρόφωνο και απαντήστε, αν θέλετε το 

λόγο.  

 Ο κ.Βλάχος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Συγνώμη, να απαντήσω λίγο στο θέμα για δύο λόγους. Ενα για το 

πρώτο, γιατί είμαι μηχανολόγος οχημάτων, είναι η μια μου ιδιότητα, αν θέλετε, 

και επειδή έχω εμπειρία σε όλα αυτά τα μηχανήματα που αυτήν τη στιγμή έχει 

ο Δήμος, λόγω με την ενασχόληση μου σε εταιρείες που είχα δουλέψει. Κατ' 

αρχήν το γρασάρισμα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και δε μιλάμε μόνο για 

αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα τα επιβατικά που χρησιμοποιούνε, τα επιβατικά, δε 

χρειάζονται γρασάρισμα ιδιαίτερο, αλλά μιλάμε για τα αυτοκίνητα τα μεγάλα τα 

φορτηγά, τα οποία, τα απορριμματοφόρα, τα οποία, δε μιλάμε μόνο για το 

γρασάρισμα του σασί και του κινητήρα, αλλά μιλάμε για το γρασάρισμα που 

έχει να κάνει με την κατασκευή και μιλάμε επίσης για το πλύσιμο. Είναι 

διαφορετικά τα πράγματα και δεν μπορεί να γίνει χειρονακτική εργασία ειδικά. 

Εάν υπήρχε μόνο μια Κοινότητα, όπως ήτανε πριν η Μαλακάσα με ένα 

απορριμματοφόρο, με ένα μόνο μηχάνημα έργων φορτωτή, εκσκαφέα, τύπου 

GSB, για να αναφέρουμε ονόματα, μπορούσε να το κάνει, αλλά στη δεδομένη 

περίπτωση με το ρυθμό που δουλεύουν τα αυτοκίνητα και τον αριθμό των 

μηχανημάτων που έχουμε, δε γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Και δεν είναι και 

δουλειά του να περιμένουμε από τους οδηγούς να γίνεται.  

 .. ένα πράγμα μπορούμε να τα διαφυλάξουμε εάν γίνεται συστηματικά 

μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο, όπως μας λέει ο 
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κατασκευαστής, οτιδήποτε άλλο. Αλλά να γίνει και να καταγράφεται. Οχι να 

περιμένουμε στο φιλότιμο του κάθε οδηγού πότε θα γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο.  

 Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, πόσα αυτοκίνητα φορτηγά, τσάπες και 

απορριμματοφόρα έχει ο Δήμος;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μπορώ να πω τα νούμερα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχουμε λοιπόν 26 απορριμματοφόρα, 14 μηχανήματα, λεωφορεία 

8. Μετά πηγαίνουμε σε μεγάλα φορτηγά, 16, καλαθοφόρα 5 και 17 οχήματα. Η 

κύρια δαπάνη είναι απορριμματοφόρα και μηχανήματα. Δηλαδή.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Καρίνο, 4 φορτηγά έχουμε. Μη μου λέτε για .. Ετσι; 

Λέω, πόσα μηχανήματα έχουμε. Απλά. Εχουμε 50 μηχανήματα. Κάντε έναν 

απλό υπολογισμό να δούμε πόσο .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ που έκανα τη μελέτη, δεν ξέρω πόση είναι η δαπάνη στην 

κάθε κατηγορία; Να σας τη δώσω να τη δείτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό τιμολογείται ανά αυτοκίνητο που πάει. Αν δεν πάει, δε θα 

τιμολογηθεί. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ κατ' αρχάς, αν υπάρχει τέτοια διαφωνία, το αφήνουμε, το 

εισάγουμε κανονικό θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ το έφερα για 

να προχωρήσουμε. Παίρνετε τη μελέτη όλοι, τη βλέπετε και.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού συζητείται τώρα το θέμα.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μα, 17.000 είναι τα πλυσίματα. Εγώ είπα να μπει κάθε δίμηνο στα 

οχήματα, που 17 + 9, 26.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, μη διακόπτετε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Από τα 39.000 προ ΦΠΑ, τα 26.000 είναι πλυσίματα και 

γρασαρίσματα απορριμματοφόρων και μηχανημάτων. Τα υπόλοιπα είναι 1.000 

και 7.000 είναι τα φορτηγά. Δηλαδή είναι, 17.000 είναι απορριμματοφόρα, 

9.000 είναι μηχανήματα και 7.000 είναι φορτηγά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, αυτά τα οποία θα πλένονται και θα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτά τα οποία, τα μηχανήματα τα οποία θα γρασάρονται και θα 

πλένονται κάθε μήνα, πόσα είναι. Είπατε, 28 απορριμματοφόρα, 14 

μηχανήματα .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: 26. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: 26 απορριμματοφόρα; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: 14 μηχανήματα, 8 λεωφορεία, 16 φορτηγά, 5 καλαθοφόρα.. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Και 37 μικρά, 4 χ 4 και βανάκια. Οι δαπάνες επιμέρους ανάλογα με 

το ένα πλύσιμο ανά μήνα ή ένα δίμηνο, είναι: για τα απορριμματοφόρα 17.000, 

για τα μηχανήματα 9.200, για τα λεωφορεία 1.400, 7.200 για τα φορτηγά, 900 

για τα καλαθοφόρα και 3.300 για τα οχήματα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για τα οχήματα τα υπόλοιπα, τα 4 χ 4, τα βανάκια και τα επιβατικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η κύρια δαπάνη είναι οι 3 μεγάλες κατηγορίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς ο κ.Λίτσας .. Τοποθετηθήκατε, εντάξει. Ωραία.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Πρόεδρε, υπάρχει μια διαδικασία, όταν είναι ένα θέμα εκτός 

ημερησίας. Εγώ με όλη την καλή θέληση .. Ακούστε με. Αν ήταν να πάει έτσι 

το θέμα, θα λέγαμε ότι δε δεχόμαστε εμείς. Εσείς θέλετε να το περάσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε θέλω να περάσω. Κατάλαβα την τοποθέτηση σας ότι δε 

συμφωνείτε με τη μελέτη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με, ακούστε με. Σας παρακαλώ λίγο. Αν όμως εσείς το 

θέτετε έτσι, μπορούμε να λέμε ένα στείρο όχι στην αρχή. Εμείς θέλουμε να 

βοηθήσουμε να συνεργαστούμε. Εμείς λέμε όχι στο να πλύνουμε ας πούμε τα 

επιβατικά αυτοκίνητα. Θεωρούμε ότι είναι παράλογο. Είναι, δηλαδή συγνώμη 

κ.Πρόεδρε, εσείς το αυτοκίνητο που θα κυκλοφορείτε, θα πρέπει να σας το 

πλένει κιόλας ο Δήμος; Το βλέπω υπερβολή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι και εύκολη διαδικασία. Ειδικά το γρασάρισμα εγώ θα 

συμφωνήσω με .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ μιλάω για πλύσιμο. Μπερδεύεστε. Εγώ μιλάω για πλύσιμο για τα 

Ι.Χ. Εγώ λοιπόν λέω κ.Καρίνο ότι το αυτοκίνητο, το Ι.Χ., που του το δίνει, που 

δεν του το δίνει στην ουσία, το παίρνει από μόνος του κάποιος, ας το πλύνει ρε 

παιδιά μόνος του. Θα του το πλένουμε κιόλας; Το θεωρώ, γι' αυτόν το λόγο 

δεν το ψηφίζω. Βγάλτε το τουλάχιστον αυτό κ.Καρίνο, τα Ι.Χ. να φύγουν 

τελείως. Να τα πλένουνε μόνοι τους. Κύριε Πάντο, το Ι.Χ. δεν καταδέχεσαι να 

το πλύνεις εσύ νομίζω.... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Το πλυρώνεις μόνος σου. Εντάξει, ο Πάντος το πλυρώνει μόνος του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν πάει να πλυθεί δε θα πληρωθεί.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να το βγάλετε από τη μελέτη. Να το βγάλετε από τη μελέτη. Εάν το 

βγάλετε από τη μελέτη, ψηφίζω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του, προφανώς. Ο κ.Λέκκας; Κυρία Βαρνάβα; Παρών η κα Βαρνάβα. 

Παρών ο κ.Λέκκας. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΛΕΚΚΑΣ: Και εγώ παρών κ.Πρόεδρε. Παρών και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών και ο κ.Λέκκας.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Επί της διαδικασίας κ.Πρόεδρε. Αν ψηφίσει παρών ο κ.Λέκκας, 

επειδή το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, θέλει την απόλυτη πλειοψηφία. 

Απόλυτη πλειοψηφία είναι 21 Σύμβουλοι. Εάν δεν είστε 21 Σύμβουλοι δεν 

περνάει το θέμα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με κα Μαναβέλη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Επειδή το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, θέλει απόλυτη 

πλειοψηφία. Μη βιάζεσαι. Να μετρηθούμε κ.Φοργιάρη. Αυτό είπα εγώ.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, ας μην αποσπάμε την προσοχή τώρα στο μέτρημα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είναι 21 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 21 λέει η Γραμματέας. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν μπορείτε να τους αναγνώσετε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 21 μαζί με τον κ.Πρόεδρο. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει κύριοι συνάδελφοι. 
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ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιχορήγησης Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιχορήγησης Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα και το 3ο είναι παρεμφερή. Είναι: Επιχορήγηση 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Σχολική Επιτροπή Β' βάθμιας 

εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού. Αιτείται 60.000 ευρώ για την κάλυψη πάγιων 

εξόδων, αποπληρωμή χρεών προηγούμενων χρήσεων, εκτάκτων επισκευών και 

την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων που έχουν.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει δίκιο τώρα. Θα το δούμε, αναγκαστικά. Αφού υπάρχει 

αμφιβολία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος, Φοργιάρης, Παπαγιάννης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τα ονόματα .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιαννάς, Μακρής, Κοντογιάννη, Τσεκρεζής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: .. Λεμπούσης, Λέκκας .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαστε σε καφετέρια, σε Συμβούλιο είμαστε.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέκκας, Πέππας, Νικολάου, Βλάχος, Βασιλάκος, Πάντος, 

Λάμπρου, Μπόρσης, Σωτήρχος, Τσάδαρης, Μπατζάκας και Οικονόμου.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20 είναι. Αρα δεν εγκρίνεται η μελέτη.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Εκλεισε το θέμα. Κύριοι 

συνάδελφοι. Δεν εγκρίνεται η μελέτη .. Το επόμενο θέμα της εκτός ημερήσιας 

διάταξης, ανεφέρθη ήδη, είναι: Επιχορήγηση της Β' βάθμιας Επιτροπής. 

Προφανώς το κατεπείγον κ.Βασιλάκο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις υποθέτω.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά το κατεπείγον;  

 Ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ λέω το εξής, ότι θα ήθελα να δω το θέμα. Που θα πάνε τα 

χρήματα και τι θα γίνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαβάζω .. Κύριε Βασιλάκο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα συγνώμη τώρα λίγο. Εμείς ψηφίζουμε ναι, αλλά θέλουμε 

αναλυτικά να μας πούνε ποιες είναι οι ανάγκες οι επείγουσες και ποια είναι και 

τα παλιά που πρέπει να πληρωθούνε. Δηλαδή να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Είναι 

παράλογο κ.Βασιλάκο να μας πείτε τι θα ψηφίσουμε; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, καθόλου, καθόλου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρακαλώ να μας τα πείτε λίγο σιγά να τα κατανοήσουμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να μπούμε αναλυτικά στο κάθε θέμα; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνει μια ερώτηση ο κ.Λίτσας. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Λοιπόν, έχουμε κατ' αρχήν εξεταστικό κέντρο το .. Ωρωπού το 

οποίο θα επιφορτιστεί σαν εξεταστικό κέντρο ένα κονδύλι της τάξης.. Είναι 

είσοδο των μαθητών από όλα τα σχολεία της περιοχής. Ενα είναι το 

κρατούμενο αυτό. Είναι τα άλλα τα σχολεία που δε θα δώσουν στο Δήμα μας. 

Θα πάνε κατά εντολή του Υπουργείου σε όμορους Δήμους. Είναι έξοδα αυτά. 

Είναι επιπλέον έξοδα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το κομμάτι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Βασιλάκο, επειδή εμείς δεν είμαστε σ' αυτήν την Επιτροπή και 

δε γνωρίζουμε .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να μπω σε λεπτομέρειες; Φανταστείτε ότι θέλουμε γύρω .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να μας εξηγήσετε το τελευταίο ευρώ του Δήμου που πηγαίνει. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: 17.000 φύλλα είναι μόνο, 17.000 φωτοαντίγραφα είναι μόνο οι 

σελίδες, χρειάζεται μόνο για τις εξετάσεις στο ΓΕΛ Ωρωπού, σαν εξεταστικό 

κέντρο και σαν μαθητές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα γνωστά τετράδια. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συν.... Οχι μόνο αυτό. Χρειάζεται φακέλους συγκεκριμένους. 

Είναι μια λίστα με 37 πράγματα που χρειάζεται, την έφτιαχνα σήμερα με την 

Λυκειάρχη. Λοιπόν, χρειάζονται φακέλους ειδικά γραμμένους. Χρειάζονται γύρω 

στις 3.000 σελίδες οι οποίες θα είναι με το logo του σχολείου, είναι 3.000 

σφραγίδες χ 4, που πρέπει να είναι πάνω. Θα το φωτοτυπήσουμε και θα 

τυπώσουμε τις σελίδες Α4. Να μπω σε λεπτομέρειες τις υπόλοιπες; Συνδετήρες, 

πράγματα, εν πάση περιπτώσει, είναι 5- 6, 7- 8.000 αυτό το πράγμα. Μέσες 

άκρες. Θέλετε να σας πούμε ακριβώς νούμερα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Βασιλάκο, όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, δεν θα ήθελα 5- 6, 

7- 8.000. Θα ήθελα ακριβώς. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ωραία. Είναι 8.000 ευρώ όλα αυτά μαζί. Ενα. Δύο, θα πάμε στις 

έκτακτες ανάγκες. Εχουμε επισκευές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
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Καπανδριτίου, συν επισκευές στο 2ο Σκάλας Ωρωπού. Λεπτομέρειες; 5- 6 

πόρτες, τα κάγκελα των κερκίδων του μπάσκετ, οι 2 μπασκέτες, οι 3 μπασκέτες 

οι εξωτερικές, η πόρτα εξόδου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποσό κ.Βασιλάκο, ποσό. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Λοιπόν, να συνεχίσουμε στα μπάνια και στις τουαλέτες. Τώρα, 

ακούτε κ.Λίτσα; Είναι τα μπάνια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε μου, επίτρεψε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Λεπτομέρειες δεν ζητήσατε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά οι λεπτομέρειες να μου της δώσεις αναλυτικά και να είναι 

τεκμηριωμένα. Δεν είναι παράλογο. Οταν ζητάς χρήματα για να κάνεις κάτι, να 

έχεις δίπλα έναν προϋπολογισμό, τουλάχιστον ενδεικτικό προϋπολογισμό .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τι άλλο; Δηλαδή, να γράψουμε ακριβώς που θα πάει το κάθε 

ευρώ στη συγκεκριμένη φάση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε βέβαια. Ε βέβαια.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να σας τα παραδώσω αύριο 

εγγράφως; Κανένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να 

το κάνω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα πως φτάσατε σ' αυτό το ποσό να ζητάτε .. ; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν φτάσαμε σ' αυτό το ποσό. Επρεπε το ποσό βάσει του 

προϋπολογισμού, βάσει του ισολογισμού που ψηφίσαμε την προηγούμενη 

σχολική χρονιά, έπρεπε στον 4ο μήνα που βιώνουμε, που περπατάμε μάλλον, 

συν, μόνο τα πάγια να βάλουμε του ΟΤΕ, μόνο τον ΟΤΕ να βάλουμε, μόνο τα 

φωτοτυπικά, μόνο τα μελάνια, μόνο αυτά να βάλουμε, δε φτάνουνε. Μόνο 

αυτά να βάλουμε. Υποτίθεται ότι όταν κάνουμε χρήση 300.000 συν ευρώ, 

θέλουμε περίπου το μήνα γύρω στις 25.000, περίπου. Λοιπόν και έχουμε 4 
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μήνες. Τι ακριβώς χρήματα έχουμε πάρει μέχρι τώρα από το Δήμο; Δε θυμάμαι 

να έχουμε πάρει, ούτε 1 ευρώ δεν έχουμε πάρει. Ούτε 1 ευρώ, ούτε 1 ευρώ 

δεν έχουμε πάρει. Εχουμε πάρει την επιχορήγηση του κράτους. Δηλαδή 

ζητήσαμε πρώτη φορά χρήματα και είναι θέμα; Για 2.500 παιδιά; Αλλά όποιος 

θέλει και όποιος ενδιαφέρεται, να έρθει αύριο να του εξηγήσω ακριβώς το κάθε 

1 ευρώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ισα ίσα, θα το χαρώ κιόλας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτον, εμείς δεν κάναμε θέμα. Εμείς όμως έχουμε την απαίτηση να 

γνωρίζουμε που θα πάνε τα χρήματα του Δήμου μέχρι το τελευταίο ευρώ.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Λίτσα, την επόμενη φορά.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Την επόμενη φορά θα σας φέρω εγγράφως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθείται ο κ.Λίτσας επί το θέματος. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ξαναδώσει λεφτά σε προηγούμενο 

Συμβούλιο. Εχουμε κάνει αποδοχή και έχουμε δώσει στα Νομικά Πρόσωπα. 

Γιατί λέτε πρώτη φορά δίνουμε φέτος. Φέτος έχουμε ξαναδώσει. Εχω αυτή την 

εντύπωση. Θα κοιτάξω τα πρακτικά και θα σας το πω. Εχουμε δώσει. Και ο 

Πρόεδρος μπορεί να το θυμάται, έχουμε ξαναδώσει χρήματα και λέτε εσείς, 

εσείς λέτε ότι δεν έχουμε ξαναδώσει και είστε και Πρόεδρος Νομικού 

Προσώπου. Και τρίτον, όταν θα φέρνετε αιτήματα, θα είναι τουλάχιστον 

τεκμηριωμένα αναλυτικά, να έχουμε και το φέρνετε και εκτός ημερησίας και 

μας λέτε, 60.000 ευρώ να τα κάνουμε κάτι, αλλά επιτρέψτε μας να θέλουμε και 

εμείς να γνωρίζουμε τι. Δηλαδή αυτές οι πρακτικές, εντάξει, δε λέω κάτι άλλο. 

Σέβομαι ορισμένα πράγματα κ.Βασιλάκο, αλλά εγώ τουλάχιστον, σας το 

ξαναλέω, ας είναι και για σχολείο, αν ξαναέρθετε έτσι, δε θα το ψηφίσω. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορώ να απαντήσω κ.Πρόεδρε;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κ.Λίτσα δύο λόγια πάνω σ' αυτό που λέτε; Εχετε 

απόλυτο δίκιο ότι κάθε ευρώ θα πρέπει να ελέγχεται και να πηγαίνει και να 

ξέρουμε που πηγαίνει. Πρέπει να ξέρουμε όμως πότε διαδικαστικά μπορούμε να 

ελέγξουμε. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα να σας 

απαντήσει ο Σύμβουλος τώρα που θα πάνε τα 60, τα 20.000 ευρώ που 

επιχορηγεί ο Δήμος στη Σχολική Επιτροπή. Μπορείτε όμως και έχετε χρέος ανά 

πάσα στιγμή να κάνετε ένα αίτημα, όπως σας είπε, σας κάλεσε στο γραφείο 

του να σας αποδείξει που πήγε το τελευταίο ευρώ, αύριο το πρωί, προς τιμήν 

του ο κ.Βασιλάκος, για Σχολικές Επιτροπές, να ελέγξετε το Δήμο που πάει η 

τελευταία δραχμή. Να πάτε εκεί να σας αποδείξει που πάει και τότε να το 

φέρετε θέμα. Εάν δε σας το δίνει έτσι, μπορεί με αίτημα σας υποχρεωτικά να 

σας απαντήσει που πήγαν τα λεφτά και πότε. Εχετε το χρέος αυτό να το 

κάνετε. Τώρα όμως το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι να δώσουμε να 

λειτουργήσει η Επιτροπή και ο έλεγχος μπορείτε να το κάνετε όποτε θέλετε και 

έχετε υποχρέωση να το κάνετε.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορώ να απαντήσω κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κ.Βασιλάκο. Ηθελε να τοποθετηθεί ο 

κ.Βελτανιώτης. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, όχι, για την επιχορήγηση να απαντήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Εισηγητής είστε του θέματος. Θα απαντήσετε. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα της Σχολικής Επιτροπής, των 

επιχορηγήσεων της Σχολικής Επιτροπής, το έχω ξαναπεί σ' αυτήν την αίθουσα 

και δεν το ακούσατε. Οι χρηματοδοτήσεις των Σχολικών Επιτροπών είναι δύο 

ειδών. Χρηματοδοτήσεις για λειτουργικά και χρηματοδοτήσεις για επισκευές. 

Τα λειτουργικά και απρόβλεπτα είναι αυτά που καλύπτει, που δίνει η πολιτεία 
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και αυτά που συνεισφέρει και ο Δήμος. Αλλά αν ένα κομμάτι από αυτά είναι για 

επισκευές, θα πρέπει να έρχεται ξεχωριστή χρηματοδότηση. Να λέγαμε 

σήμερα, 20.000 για λειτουργικά, για συνδετήρες και φωτοτυπίες που λέει ο 

κ.Βασιλάκος και 40.000 για επισκευές και αφού γινόντουσαν οι επισκευές να 

ερχόταν εδώ, να κατέθετε στο Προεδρείο η Σχολική Επιτροπή τις φωτοτυπίες 

των τιμολογίων που γίναν οι επισκευές, να έκανε δηλαδή τον απολογισμό των 

επισκευών και μετά να ξανάπαιρνε πάλι άλλη χρηματοδότηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε σας παρακαλώ. Κύριε Ζαφείρη, 

κ.Ζαφείρη .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Ζαφείρη, επειδή έχω χειριστεί περίπου στις 300.000 

ευρώ επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό σας λέω τη 

διαδικασία, για να είσαστε και εσείς ήσυχοι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τον έχω το Νόμο. Ετσι μας, έτσι μας ζήταγε η διαχείριση της 

Δ.Ο.Υ. που γινότανε .. Δε μ' ακούτε Δήμαρχε, δε μ' ακούτε. Ρωτήστε την κα 

Παπαγεωργάκη γιατί μας λέει να το κάνουμε έτσι. Υπάλληλος σας είναι, 

υπάλληλος του Δήμου είναι. Η κα Παπαγεωργάκη για να μας εκταμιεύσει 

χρήματα για επισκευές, έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Ρωτήστε την γιατί 

γινόταν αυτό και πως πρέπει να γίνει και που είναι το δύσκολο. Και που είναι το 

δύσκολο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ, εμείς σαν συνδυασμός θα 

ψηφίσουμε την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής, αλλά δεν είναι 

δικαιολογία πάντα να λέμε, είναι οι πανελλήνιες. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν 

έξοδα, το ξέρουμε ότι τα χρήματα δε φτάνουνε, αλλά σε ότι αφορά τις 
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επισκευές, καλό θα είναι να τηρηθεί αυτή η διαδικασία. 'Η να έρθει με έναν 

προϋπολογισμό που λέει ο κ.Λίτσας ή αν ισχύει νομικά, η κα Παπαγεωργάκη 

που ήτανε διαχειριστρία εσόδων μέχρι το, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 αυτό 

ζήταγε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επανερχόμαστε τώρα, εντάξει.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εάν σήμερα άλλαξε η νομοθεσία, να το δείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχουμε πάρει όντως χρήματα σε προηγούμενα 

Δημοτικά Συμβούλια, όχι από το Δήμο. Είναι αυτά, οι επιχορηγήσεις που 

έρχονται από το κράτος, κρατικές επιχορηγήσεις είναι, από τις προηγούμενες 

χρήσεις. Είναι για τις καθαρίστριες, είναι για χίλιους δύο λόγους. Δεν είναι από 

το Δήμο. Είναι πρώτη φορά που ζητούμε από το Δήμο από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Ενα. Τα έξοδα των εξετάσεων δεν είναι τα πολλά. Το πρόβλημα 

είναι άλλο. Είναι, μας έχουν έρθει τιμολόγια από προηγούμενες χρήσεις για 

ξενόγλωσσα, για ΟΤΕ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία πρέπει να τα 

πληρώσουμε, γιατί και ο ΟΤΕ έχει ανοχή και αυτός, θα μας τα κόψει, δεν 

υπάρχει, είναι πολλά τα πάγια. Οι επισκευές. Ωραία, δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε γιατί χαλάσαμε 3 μπασκέτες ή γιατί χαλάσανε 10 μπάνια ας 

πούμε. Τι να κάνουμε τώρα; Χαλάσανε, θα τα φτιάξουμε. 'Η γιατί χαλάσαμε 5 

θηροτηλέφωνα. Τι να κάνουμε; Είναι μέσα στο πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: 'Η γιατί χαλάσανε οι λεκάνες εδώ πίσω. Ο υδραυλικός μέχρι 

τώρα δούλευε. Δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε αυτά τα πράγματα. Αν 

τώρα παρόλα αυτά θέλετε κάθε φορά που θα κάνουμε Συμβούλιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο ολοκληρώστε, κλείστε το θέμα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν έχουμε πρόβλημα. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Δε θέλω να διαψεύσω τον κ.Βασιλάκο, τον φίλο μου τον 

Παναγιώτη, αλλά έτυχε και έχω μπροστά μου την πρόσκληση στις 20 Μαρτίου 

συγκεκριμένα, γι' αυτό το θυμόμουνα, 20 Μαρτίου, Εκτακτη επιχορήγηση Α' 

βάθμιας στο 13ο θέμα και 14ο θέμα της Β' βάθμιας έκτακτη επιχορήγηση και 

ποσό 35.000 ευρώ για τη Β' βάθμια και 35.000 ευρώ για την Α' βάθμια. Γιατί 

λέει ο κ.Βασιλάκος ότι δε χρηματοδοτήσαμε σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, εντάξει, μπορεί να μη θυμάται καλά. Τι να κάνουμε; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ετσι δεν είναι κ.Βασιλείου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάτο, εδώ η πρόσκληση, εδώ είναι. Εδώ η πρόσκληση. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ητανε, τέλος πάντων, μπορεί να .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αν δε θυμόμαστε τι λεφτά παίρνουμε, ένας μήνας είναι, ένας 

μήνας έχει περάσει, δεν έχουν περάσει 5 - 6. Ενας μήνας έχει περάσει.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ωραία, θα το κοιτάξω κ.Ρούσση, όπως έχετε πει σε 

προγενέστερο Συμβούλιο και θα το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αναγνώριση ενός λάθους είναι γενναιότητα, εντάξει, δεν..  

 Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει 

κάποια αντίρρηση. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 Το επόμενο θέμα είναι παρεμφερές. Αφορά την Α' βάθμια Επιτροπή, που 

αιτείται επιχορήγηση 25.000 ευρώ. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, ένα λεπτό. Να πούμε ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Η πρώτη, τα πρώτα ποσά έχει κάνει λάθος ο κ.Βασιλάκος. Δεν 

ήταν όμως έκτακτη επιχορήγηση, ήτανε ποσό που υπήρχε στον 

προϋπολογισμό. 70.000 εγγεγραμμένο για τις Σχολικές Επιτροπές. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιχορήγηση ήτανε, εντάξει. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δεν είναι έκτακτη επιχορήγηση. Ενα το κρατούμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην ανοίγουμε θέμα. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Στο 

προηγούμενο Συμβούλιο υπήρχε απολογισμός των Σχολικών Επιτροπών. 

Είχαμε έρθει καθ' όλα έτοιμοι να ενημερώσουμε την αντιπολίτευση. Δυστυχώς 

η αντιπολίτευση αποχώρησε. Εκτοτε με έχει επισκεφτεί .. Κύριε Πρόεδρε, με 

ακούτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Με έχει επισκεφτεί ο αρχηγός, ο κ.Γιασημάκης, στο γραφείο και 

τον έχω ενημερώσει λεπτομερώς. Δεν είναι εδώ να το επαληθεύσει, μπορείτε 

να το διασταυρώσετε. Οποιος λοιπόν θέλει, να έρθει στο γραφείο να 

ενημερωθεί επ' ακριβώς. Από την άλλη όμως θέλω να πω, ότι κανένας σ' αυτήν 

την αίθουσα δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Δε θα λέμε πως 

χρησιμοποιούνται .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει ο κύριος .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Γιατί να με σταματήσει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει. Τώρα .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Γιατί να σταματήσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς είστε δημοκρατικότατος. Να τον σταματήσουμε να μιλήσει; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη, συγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Οταν αφήνονται 

υπονοούμενα στην αίθουσα, θα πρέπει να απαντηθούνε. Με συγχωρείτε. 

Κανένας .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπονοούμενο προς τι; Ως προς τη διαχείριση; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Θα σας πω. Ναι. Αναφέρθηκε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας κατηγόρησε κάποιος για κακή διαχείριση; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Θα μ' αφήσετε να 

μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι υπονοούμενα δηλαδή; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οταν λέγεται ότι κάθε ευρώ θα πρέπει να δικαιολογείται, τι 

εννοείτε μ' αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι υπονοούμενο αυτό; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη, εγώ θα πω λοιπόν ένα και μόνο στοιχείο. Θα καταθέσω 

σε σας ένα και μόνο στοιχείο. Το 2010 λοιπόν, γιατί σας είπα, δεν υπάρχει 

κανένας εδώ από παρθενογένεση, όλοι από κάπου ερχόμαστε, το 2010 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφείρη .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. Τι κ.Ζαφείρη; Συγνώμη κ.Πρόεδρε. Κύριε 

Ζαφείρη, τι θα πει κ.Ζαφείρη; Είμαι εισηγητής τους θέματος, ναι ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, αλλά όχι για το 2010. Για το σημερινό θέμα που είναι 

επιχορήγηση σας, η έκτακτη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Το 2010 κ.Πρόεδρε, η Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου 

Νέων Παλατίων με 280 παιδιά, ξόδεψε 13.391,22 ευρώ. Ητοι, κόστος ανά παιδί 

47,82. Η Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου του μονοθεσίου Μηλεσίου 

με Πρόεδρο τον κ.Λίτσα, με 45 παιδιά, ξόδεψε 24.940 ευρώ. Ητοι 554,22 ευρώ 

ανά παιδί. Παιδιά ενός ανώτερου και ενός κατώτερου Θεού. Και αν θέλει ο 

κ.Λίτσας να συνεχίσω, να συνεχίσω. Εχω και άλλα, πολλά.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πρόεδρε, αν δεν τον μαζέψεις .. Είναι δική σου επιλογή αυτή. 
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ΔΕΔΕΣ: Ρίξε λάσπη, ρίξε λάσπη. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Αν θέλει να συνεχίσω, έχω πολλά. Εχω πάρα πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο άνθρωπος ρίχνει λάσπη γιατί είναι γνωστός ποιος είσαι. Σε 

ξέρουμε.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δε θα μας λες εδώ παραμύθια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε ξέρουμε ποιος είσαι. Αλλά θα σε ψάξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα, παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα σε ψάξω ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. Παιδιά .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. 

Λέει ο κ.Βελτανιώτης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τις εντυπώσεις τώρα .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Λέει ο κ.Βελτανιώτης, επικαλείται τους Νόμους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Ζαφείρη τώρα. Εντάξει, τα είπατε, εντάξει. Να μην 

προχωρήσει η διαδικασία; Να μην προχωρήσει;  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δε θέλετε να μάθει ο κόσμος; Δε θέλετε να μάθει ο κόσμος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ο κόσμος πληροφορήθηκε. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη, δε θέλετε να μάθει ο κόσμος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο απολογισμός σας κ.Ζαφείρη έχει κατατεθεί στα πρακτικά. Ο 

απολογισμός των Σχολικών Επιτροπών έχει εγκριθεί ομόφωνα. Εχει κατατεθεί 

στα πρακτικά. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα.  
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ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Σήμερα έγιναν όμως αυτά που ακούγονται για το τελευταίο ευρώ. 

Σήμερα ακουστήκανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ηρεμήσει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την 

επιχορήγηση.  

 Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πέππα, κ.Πέππα, περάστε στο 

έδρανο, περάστε στο έδρανο και αφήστε τις υποδείξεις στους συναδέλφους.  

 Κάποιοι πολίτες μας έστειλαν εδώ πέρα κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πέππα 

σας παρακαλώ. Τώρα να με κατηγορείτε εμένα ότι δεν αφήνω να ειπωθεί η 

αλήθεια; Γιατί κοιτάω να κρατήσω το επίπεδο του Συμβουλίου; Σας παρακαλώ. 

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ. 

 

Επιχορήγηση χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αφίδνες 

2000. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι 

είναι ένα αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου "ΑΦΙΔΝΕΣ 2000" για μια 

εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.  

 Κύρια Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗΣ: Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος "ΑΦΙΔΝΕΣ 

2000" μας κατέθεσε ένα αίτημα στις 24.4., το οποίο ζητάει επιχορήγηση από το 

Δήμο για κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει την Πρωτομαγιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διανεμήθηκε και σχετική επιστολή στους συναδέλφους.  
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ΜΑΝΑΒΕΛΗΣ: Με θέμα "Τα παιδιά ζωγραφίζουν την άνοιξη", "Παραδοσιακοί 

χοροί και χορευτικά συγκροτήματα", "Παζάρι λουλουδιών" και άλλες επλήξεις. 

Εκτός από την πλατεία Αφιδνών που θα τους διατεθεί από τη Δημοτική 

Κοινότητα Αφιδνών ζητάνε και τη μερική χρηματοδότηση εκδήλωσης με το 

ποσό των 1.300 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το Συμβούλιο 

ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εγκριση παράτασης μίσθωσης που στεγάζεται το ΚΕΠ Αυλώνα. 

    

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

 Την εισήγηση θα κάνει ο κ.Βλάχος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κτίριο που 

στεγάζεται το ΚΕΠ του Αυλώνα έχει λήξει η μίσθωση του από 28.2. Ζητούμε 

την παράταση του για ακόμα 6 μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

μεταστέγασης όλου του ΚΕΠ σε ιδιόκτητες πλέον εγκαταστάσεις του Δήμου. 

Το ΚΕΠ του Αυλώνα θα μεταφερθεί στην Κοινότητα Αυλώνα και αυτό μέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία ζητάμε την παράταση της μίσθωσης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ο κ.Δέδες και η κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Εχουμε λάβει σχετικές αποφάσεις για τη μετεστέγαση των ΚΕΠ όσον 

αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίες έχουν ΚΕΠ εκτός κτιρίων του 
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Δήμου; Πρώτον και δεύτερον, επ' ευκαιρία θα ήθελα επειδή αυτό το θέμα έχει 

ξαναέρθει και άλλες φορές, κάποια στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουμε γιατί είναι 

ένα από τα θέματα που έχω θέσει, πόσα ακίνητα νοικιάζει ο Δήμος συνολικά σε 

όλη του την επικράτεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί βλέπω ότι 

υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες είναι να λήξουν, άλλες έχουν λήξει, άλλες έχουν 

παραταθεί και άλλες είναι τελείως, δεν ξέρω που. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια 

στιγμή να έχουμε πιο σαφή εικόνα για τα ακίνητα που ο Δήμος μισθώνει.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι το χρονικό διάστημα 

αν έχει παρέλθει ήδη 2 μηνών, οπότε έρχεται καθυστερημένα για έγκριση 

παράτασης και θα ήθελα ακόμα να πω, να ρωτήσω, κατά πόσον χρονικό 

διάστημα θα χρειαστεί να γίνει η μεταφορά του στον ιδιόκτητο χώρο, πόσο 

χρονικό διάστημα ακόμα; Αν δηλαδή οι 6 μήνες θα επαρκέσουνε που ζητάμε 

τώρα την παράταση ή όχι και να υπενθυμίσω ότι και στο Καπανδρίτι πρέπει να 

έχει λήξει αυτές τις μέρες πάλι η σύμβαση παράτασης που είχαμε δώσει στις 

νομίζω 10.10. ήτανε το 11. Τι προβλέπεται για εκεί γιατί δεν έχουνε γίνει 

ακόμα ούτε εκεί οι προδιαγραφές που πρέπει για να μετακινηθεί στον ιδιόκτητο 

χώρο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Κατ' αρχήν να απαντήσω γρήγορα σ' αυτό που έθιξε ο κ.Δέδες. Εάν 

θέλετε κάποιο πράγμα για τις μισθώσεις, πόσα και τι και που, αρμόδιος είναι ο 

.., δηλαδή εγώ. Οποτε θέλετε, μπορείτε να έρθετε να σας δώσω τα στοιχεία. 

Υπάρχουνε κάτω στο Δήμο γιατί υπάρχουν όλοι οι φάκελοι εκεί πέρα. Λοιπόν, 

δεύτερον, όσον αφορά, υπάρχει μια διαδικασία για την μεταφορά των ΚΕΠ. Η 
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μεταφορά των ΚΕΠ δε γίνεται εάν το θέλει ο Δήμος, οτιδήποτε, έχει έρθει 

εγκύκλιος από το Υπουργείο και από τη ΔΟΛ ΚΕΠ, είναι η αρμόδια Υπηρεσία η 

οποία ζητάει σε περίπτωση που υπάρχει χώρος, να μεταφερθεί. Αλλά τα ΚΕΠ 

δυστυχώς έχουνε κάποιες, απαιτούνται κάποιες προδιαγραφές και είναι, στην 

ουσία είναι μια. Ενα, να είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ και να υπάρχει και 

τουαλέτα ΑΜΕΑ. Τελειώνοντας γρήγορα, υπάρχει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, 

μάλλον θα τελειώσει την επόμενη βδομάδα, από την Τεχνική Υπηρεσία της 

καταγραφής τα σχέδια θα φτιαχτούνε για να φύγουνε στη ΔΟΛ ΚΕΠ, να μας τα 

εγκρίνει και μετά άμεσα θα γίνει η μεταφορά και για του Καλάμου και για του 

Αυλώνα αλλά και του Καπανδριτίου στα Δημοτικά Καταστήματα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το 

Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού ως 

συμπράττων  

φορέας στο πρόγραμμα "Κοινωνικές Δομές Αμεσης Αντιμετώπισης της 

φτώχειας". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο κ.Κυριακού είναι εδώ; Και ο κ.Λέκκας εισηγούνται, ο κ.Κυριακού με 

τον κ.Λέκκα εισηγούνται το θέμα. 
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ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι έχετε διαβάσει την εισήγηση του θέματος 

και τα σχετικά συνημμένα. Θα σας πω δυό λόγια μόνο συνοπτικά. Ο λόγος που 

ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση της 

φτώχιας γίνεται γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έγινε τον Ιανουάριο του 2012, το ποσοστό 

του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

ανέρχεται στο 27,7% του πληθυσμού της χώρας. Ενώ ο κίνδυνος της φτώχιας 

στην Ευρώπη των 27 κρατών εκτιμάται σε 16,5%. Συνυπολογίζοντας το χρόνο 

της έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γίνεται εύκολα κατανοητό 

ότι η παρούσα οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα και την έχει 

οδηγήσει σε παρατατεμένη ύφεση, οδηγεί στα όρια της φτώχιας ακόμα και 

μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού, δεδομένου ότι 

καθημερινά καταγράφονται εκατοντάδες άνεργοι. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες 

το πρόγραμμα Στρατηγική Ευρώπη 2020 θέτει ως στόχο τη μείωση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχιας 

μέσα στην επόμενη 10ετία.  

 Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου 

κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο θα 

διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες όπως ιατρική 

περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση. Οι κοινωνικές δομές όπως βλέπετε και 

στην εισήγηση του θέματος, θα λειτουργήσουν σε Δήμους με πληθυσμό πάνω 

από 80.000 κατοίκους. Ο Δήμος Ωρωπού δε συγκεντρώνει 80.000 κατοίκους 

και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει σύμπραξη με όμορους Δήμους. Μετά 

από επαφές που έχουν γίνει του Δήμου με τους όμορους Δήμους, έχει γίνει μια 

συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα και με το Δήμο Διονύσου. Ως δικαιούχος 

του προγράμματος κατόπιν ανάρτησης που έχει γίνει στην ιστοσελίδα και του 

Δήμου του Ωρωπού και του Δήμου Μαραθώνα και του Δήμου Διονύσου, έχει 

επιλεγεί η Λαογραφική Εταιρεία του Βαρνάβα, του Δήμου Μαραθώνα. Είναι η 
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μόνη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση η οποία πληρούσε τις προϋποθέσεις που 

θέτει ο νόμος και η μόνη που ενδιαφέρθηκε και πληρούσε όλες τις 

προϋποθέσεις.  

 Συνολικά θα δημιουργηθούν στους 3 όμορους Δήμους εφόσον το 

πρόγραμμα αυτό εγκριθεί 6 κοινωνικές δομές που αναφέρονται στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, σε δομές παροχής συσσιτίων, σε Κοινωνικό Φαρμακείο, σε 

Δημοτικό Λαχανόκηπο, σε Τράπεζες Χρόνου και σε Γραφείο Διαμεσολάβησης. 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος και το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι οι κοινωνικές 

δομές που θα αναλάβει την ευθύνη εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί, ο δικός 

μας Δήμος. Δηλαδή εμείς θα έχουμε την πρωτοκαθεδρία στον τομέα του 

Κοινωνικού Φαρμακείου και του Δημοτικού Λαχανόκηπου. Ο Δημοτικός 

Λαχανόκηπος θα έρχεται να δέσει με το πρόγραμμα που ήδη τρέχει στο Δήμο, 

το πρόγραμμα .., επιδοτώντας το κόστος λειτουργίας του και την πρόσληψη 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι άλλες 4 

δομές θα λειτουργήσουν στους άλλους στους άλλους όμορους Δήμους, από 2 

στον καθέναν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα λειτουργήσουν και στο δικό 

μας Δήμο. Θα γίνουν δηλαδή παραρτήματα κάθε κοινωνικής δομής και στους 3 

Δήμους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε όλους τους Δήμους. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Ταμείο, από το Κοινωνικό 

Ταμείο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καλύπτει το μισθολογικό 

κόστος των προβλεπομένων ατόμων που θα δουλέψουν και θα προσληφθούν 

σ' αυτές τις δομές, καθώς και τις λειτουργικές τους δαπάνες για διάστημα 2 

ετών. Τα άτομα που θα προσληφθούν απ' ότι θα έχετε δει, είναι άνεργοι κάτω 

των 30 ετών και η ωφέλεια για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη, 

νομίζω ότι είναι προφανής.  

Αυτά. Μια συνολική ενημέρωση. Αν κανείς θέλει να ρωτήσει κάτι.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

56 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ερώτηση; Ο κ.Λίτσας, ο κ.Βελτανιώτης να 

κάνουν ερωτήσεις. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν άκουσα καλά, μιλήσαμε ότι είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι εκεί στην είσοδο.  

 Καλώς ορίσατε κ.Γιασημάκη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οι φορείς είναι το Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα. Ποιοι άλλοι; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ο Δήμος Ωρωπού, ο Δήμος Μαραθώνα και ο Δήμος Διονύσου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Εκτός εάν στην πορεία μέχρι την υποβολή της πρότασης 

προκύψει κάποιος άλλος, κάποια άλλη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που μπορεί 

να συμμετάσχει που μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιον άλλο όμως. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, εμείς όμως εξουσιοδοτούμε για το συγκεκριμένο. Δεν μπορεί 

να εξουσιοδοτήσουμε για κάτι άλλο που θα βρεθεί στην πορεία. Κάτι άλλο. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κύριε Λίτσα, συγνώμη. Στην εισήγηση δεν αναφέρθηκαν γιατί δεν 

είχε καταλήξει ακόμα η .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αυτήν τη στιγμή όμως μπορούμε να το ανακοινώσουμε ότι αυτή 

θα είναι η μορφή.  

ΛΙΤΣΑΣ: Οι 3 Δήμοι και το Λαογραφικό Βαρνάβα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Οι 3 και το Λαογραφικό, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Τώρα, για την περίπτωση, είπατε ότι εδώ θα λειτουργήσει το 

Φαρμακείο και αυτό που ήδη λειτουργεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Λαχανόκηπος. 
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ΛΙΤΣΑΣ: .. το .. και το Λαχανόκηποι, στην ουσία, επί της ουσίας. Εκεί θα 

κάνουμε και προσλήψεις προσωπικού; Γιατί αυτό, απ' ότι είχα καταλάβει, ήτανε 

για όσους ήθελαν να πάρουν μικρή γη να την καλλιεργήσουν. Το προσωπικό τι 

ακριβώς θα κάνει στους Λαχανόκηπους; Μπορείτε να μου εξηγήσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω; Στους Λαχανόκηπους μπορεί να χρειαστεί ένα άτομο 

να φροντίζει το χώρο, πολύ λίγα άτομα βέβαια μπορείς να προσλάβεις σε έναν 

Λαχανόκηπο, γιατί συνήθως από μόνοι τους, έτσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τεχνική υποστήριξη. Μπορεί να φωνάξεις έναν κτηνίατρο να 

τους βλέπει μια φορά την εβδομάδα. Τέλος πάντων, λίγα άτομα μπορεί να 

προσλάβεις. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κτηνίατρο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Κοινωνικό Φαρμακείο οπωσδήποτε κάποιοι χρειάζονται αλλά 

δε σημαίνει ότι θα κάνουμε τις δύο δομές μόνο αυτές. Θα συμμετέχουμε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κανένα πρόβλημα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και σε άλλες δομές.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γι' αυτό ρωτάω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μακάρι να βρούμε τρόπο να απασχολούμε ανθρώπους. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι. Εγώ ρωτάω τι ακριβώς αντικείμενο θα έχουν, γιατί.. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κύριε Λίτσα, συγνώμη. Να σας απαντήσω εγώ. Τα άτομα που 

προβλέπεται να προσληφθούν στη δομή αυτή είναι ένας γεωπόνος .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Δεν μας το είπατε αυτό. 
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ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Για την υποστήριξη και τη συμβουλευτική των ωφελουμένων. 

Δηλαδή κάποιος να τους κατευθύνει τι θα καλλιεργήσουν, πως θα το 

καλλιεργήσουν. Ενας επιστάτης του αγροκτήματος .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επιστάτης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ενας επιστάτης του αγροκτήματος και ένας κοινωνικός 

λειτουργός. Σε όλες τις κοινωνικές δομές, σε όλες τις κοινωνικές δομές 

προβλέπεται υποστήριξη ενεργειών ψυχο-κοινωνικής ενδυνάμωσης και 

υποστήριξη των ωφελουμένων. Ολες οι δομές αυτές έχουν την έννοια, τους 

ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού 

αποκλεισμού, ανεργίας, φτώχιας και οτιδήποτε άλλο, να τους στηρίζουν και 

κοινωνικά και ψυχικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είπατε κ.Κυριακού ότι η διάρκεια της επιχορήγησης του 

προγράμματος αυτού είναι 2 χρόνια. Επειδή στο παρελθόν ανάλογο 

πρόγραμμα, το "Βοήθεια στο Σπίτι", ξέρετε ότι είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά 

προβλήματα στους Δήμους που είχαν λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. 

Υπάρχει και μάλλον θα έπρεπε ο Ανδρέας να, αν υπάρχει ένα σκεπτικό πως 

αυτός ο θεσμός θα μπορεί να λειτουργήσει και τι κόστος θα έχει για το Δήμο, 

για τον κάθε Δήμο και χωρίς την κρατική επιχορήγηση, χωρίς την επιχορήγηση 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αν θα μπορούσε δηλαδή μετά τα 2 χρόνια από τώρα 

να εξασφαλίσουμε ότι χρειαζόμαστε 100.000 το χρόνο για να μπορέσει να 

λειτουργήσει και αν έχουμε την πρόθεση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να 

εξασφαλίσουμε αυτό το ποσόν.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για το πρόγραμμα όλο έχει διάρκεια 2 χρόνια. Επειδή.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τα 2 χρόνια. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μετά τα 2 χρόνια. Επειδή δημιουργείς μια κοινωνική δομή 

συνηθίζει ο κάτοικος, όπως το "Βοήθεια στο Σπίτι", συνήθισε η γριούλα να 

παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο να την πηγαίνουνε στον γιατρό, κάποια στιγμή 

αυτές οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να προσφερθούν από τους Δήμους και 

δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να ρωτήσω τον Λίτσα δηλαδή; (γέλιο) Οχι, εγώ λέω, εγώ 

λέω Δήμαρχε εάν ο Ανδρέας που έχει ασχοληθεί μ' αυτό το θέμα και έχει 

ευαισθησία σ' αυτά τα θέματα, μπορεί να υπολογίσει τι κόστος έχει αυτό το 

πρόγραμμα και αν θα μπορούσε αυτό να το στηρίξει μετά από μόνος του ο 

Δήμος. Αυτό είναι το ερώτημα μου.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Δεν ξέρουμε, προχωράμε και βλέπουμε και την επικαρπεία σε όλα 

αυτά, ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικά, είναι οι υπεύθυνοι και εδώ και ο πλέον 

αρμόδιος είναι ο Βασίλης ο Φοργιάρης, επικεφαλής δηλαδή στο κομμάτι αυτό. 

Εχουμε αρχηγό σ' αυτά.  

.......: Να σας απαντήσω εγώ ποιο είναι το σκεπτικό το μέχρι σήμερα και με τα 

δεδομένα μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια οικονομοτεχνική πρόβλεψη από τους 

φορείς που θα συντάξουνε την πρόταση και από το Λαογραφικό, τη 

Λαογραφική Εταιρεία που είναι ειδικευμένη σε τέτοια προγράμματα, ώστε μετά 

τα 2 χρόνια οι κοινωνικές δομές αυτές να παράγουν κάποια ελάχιστα έσοδα με 

ένα ίσως κάποιο πολύ μικρό τίμημα και με κάποια χρηματοδότηση από τους 

Δήμους μέχρι ένα ποσοστό. Ηδη στον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε τον 

Απρίλιο μήνα, προβλέπεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Δια 

νόμου πλέον. Φαντάζομαι ότι και τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα ενταχθούν σε 

κάποια νομιμοποίηση ώστε να μπορεί ο Δήμος να χρηματοδοτεί ένα μέρος 

τους.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

        

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

 Για το συγκεκριμένο θέμα κύριοι συνάδελφοι έχει πάρει απόφαση η 

Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται προς το Σώμα μερικές επισημάνσεις στην 

εισήγηση, για την τροποποίηση του άρθρου 5, το α), που λέει, τροποποιείται 

ως εξής: στην τελευταία πρόταση, το δικαίωμα κατασκευής ανέρχεται στο 

ποσό των 150 ευρώ. Εδώ συμπληρώνουμε, ότι για την επισκευή και 

συντήρηση του υπάρχοντος μνημείου δεν καταβάλλονται τέλη. Στο άρθρο 16, 

η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως έχετε την εισήγηση, ήταν για 

μόνιμους, αλλά όχι δημότες του "Καλλικρατικού Δήμου" Ωρωπού, οι οποίοι 

διαμένουν στο Δήμο τουλάχιστον 10 συναπτά έτη, με υπεύθυνη δήλωση 2 

μαρτύρων, το δικαίωμα ενταφιασμού καθορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ. 

Εδώ προτείνεται προς το Σώμα μια μεταβολή για τους μόνιμους κατοίκους που 

διαμένουν στο Δήμο, τουλάχιστον 2 συναπτά έτη, αντί για 10, με προσκόμιση 

εκκαθαριστικού Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Και στο άρθρο 16, τέλη και 

δικαιώματα κατασκευής μνημείου, τροποποιείται μόνο το α). Ετσι; 

Τροποποιείται μόνο το α). Το β) που λέει για την επισκευή και συντήρηση 

υπάρχοντος μνημείου δεν καταβάλλονται τα τέλη, μένει ως έχει, παραμένει 

δηλαδή.  

 Αυτές είναι οι ..  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κάτι άλλο; Οτι δεν επιβάλλονται τέλη.  

ΜΙΝΑ: Οχι, όχι. Μας έχει έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών μια διευκρίνιση, 

ότι ενώ εμείς επιβάλλαμε όπως και όλοι, τα τέλη κατασκευής μνημείων στους 

τεχνίτες εργολάβους, η τροποποίηση έγινε ότι αυτό επιβαρύνει πλέον τους 

συγγενείς. Δηλαδή ο συγγενής του νεκρού, εκτός από τα τέλη και δικαιώματα 

ταφής, θα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για κατασκευή. 

ΜΙΝΑ: Και την κατασκευή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την κατασκευή, 150 ευρώ. Για συντήρηση; 

ΜΙΝΑ.: Για συντήρηση τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέω. 

ΜΙΝΑ: Το αφαιρέσαμε λόγω οικονομικής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το β) μένει ως έχει, λέω. 

ΜΙΝΑ: Ως έχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΙΝΑ: Οχι, ο συγγενής και όχι ο τεχνίτης. Παλαιότερα .. Πόσο παιδιά; 

Παλαιότερα, από το Υπουργείο Εσωτερικών με άλλες διατάξεις, τα πλήρωνε ο 

τεχνίτης κατασκευαστής εργολάβος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπάρχει μια 

παράληψη. Τώρα .. Δεν έχει δοθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

στους συναδέλφους; Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Σώμα .. Αυτή η 
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εισήγηση δόθηκε και στην Οικονομική Επιτροπή και κατέληξε σ' αυτήν την 

τελική πρόταση.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για την αγορά του τάφου παραμένει στα 30.000 Πρόεδρε;  

ΜΙΝΑ: Εχουμε αναστολή, αναστολή αγοράς. Δε δίνουμε, δεν πουλάμε πλέον 

οικογενειακούς τάφους. Πρέπει να σας .. την προσοχή ότι και κακώς δεχόμαστε 

τελευταία στιγμή μεταδημοτεύσεις. Δεν υπάρχουν χώροι στα κοιμητήρια μας 

πλέον. Αποφεύγετε την ταφή ετεροδημοτών.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μα δε μιλάμε για τους ετεροδημότες. Μιλάμε για τους 

μόνιμους κατοίκους. 

ΜΙΝΑ: Κανένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κα Γιαμαρέλου, σας παρακαλώ. Μη 

διακόπτετε τη συζήτηση. 

ΜΙΝΑ: Δεν μπορεί να υπάρχει οικογενειακός, εφόσον έχει μεγάλη κίνηση. Αν 

τους καλύψουμε όλους οικογενειακώς, οι υπόλοιποι που θα πάνε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΙΝΑ: Αλλο το παλιές οικογένειες κα Γιαμαρέλου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γιαμαρέλου, σας παρακαλώ. Παρακαλώ κα Γιαμαρέλου, 

σας παρακαλώ. Εκπροσωπείστε στο Συμβούλιο, σας παρακαλώ. Δεν έχετε το 

λόγο αυτήν τη στιγμή. Παρακαλώ κα Γιαμαρέλου, δεν έχετε το λόγο. Κύριοι 

συνάδελφοι, στην .. Ναι, να ανακοινώσουμε την είσοδο συναδέλφων. 

 Στην αίθουσα εισέρχονται ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Αρμυριώτης και ο 

κ.Καλύβας.  

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Ωραία. 

Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν θέλω να διαμαρτυρηθώ κ.Πρόεδρε, γιατί άλλες εισηγήσεις 

παίρνουμε, άλλες έρχονται εδώ και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς. 

Δηλαδή αυτά που μου λέτε για Ε9, Ε, τι είπατε, δεν τα έχουμε πάρει εμείς. Πως 

γίνεται δηλαδή κάτι και εμείς να μην το έχουμε πάρει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να έχουμε αρρυθμία. Τώρα, τι να πω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, αν τα αποφασίζετε εσείς μεταξύ σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι είναι απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στην 

οποία προήδρευε ο κ.Καλύβας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στην εισήγηση όμως δεν το έχουμε εμείς. Να το επεξεργαστούμε να 

το δούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δε δόθηκε .. Τώρα, εντάξει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, αν το θεωρείτε ότι αυτό είναι .. Απλώς, διαδικαστικά 

πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει, για να βοηθήσουμε τη διαδικασία, γίνεται τροποποίηση 

στο άρθρο 5, στο 13 και στο 16. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 8, αν αναφέρεστε στην εισήγηση, δεν έχει γίνει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων. Δύο, τρία θέματα. Κατ' αρχήν, το τέλος συντήρησης 

το έχετε ακόμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος συντήρησης; Οχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το καταργήσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταβάλλονται τέλη. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Καταργήθηκε; 

ΜΙΝΑ: Καταργήθηκε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν το λέγαμε από την πρώτη στιγμή όμως δεν το κάνατε. 

ΜΙΝΑ: Κοιτάξτε, ξεκίνησε έτσι ο Κανονισμός λειτουργίας, είπατε τις απόψεις 

σας, τις σεβαστήκαμε, κάναμε την τροποποίηση. Γι' αυτό υπάρχει και ο 

διάλογος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Ωραία, μαθαίνετε. Εντάξει, μαθαίνετε. Δεύτερον, γίνεται 

ένα σοβαρό λάθος και δεν είναι σωστό να υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δηλαδή, 

σε κάποια κοιμητήρια υπάρχουν κάποιοι που αναλαμβάνουν να σκάψουνε τους 

λάκους, λαϊκά να το πούμε, αλλά κάπου αλλού και τέλος πληρώνει ο πολίτης 

και πληρώνει και εργάτη δικό του για να σκάψει. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό 

πότε θα το αλλάξετε; Μ' ακούτε κ.Πρόεδρε; Δεν μ' ακούτε. Δεν έχει νόημα να 

σας το λέω. Λέω το εξής λοιπόν, ότι έχετε πολίτες δύο κατηγοριών. Κάπου 

σκάβουν τους λάκους ο Δήμος και πληρώνει τέλος για την άδεια ταφής ο 

πολίτης, ενώ κάπου αλλού υπάρχει άλλος πολίτης που και πληρώνει για να 

σκάψει λάκο, πληρώνει και την άδεια ταφής, το οποίο είναι παράλογο και σας 

το είπα με την πρώτη .. να το καταλάβετε. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε. 

ΜΙΝΑ: Κύριε Λίτσα, είχαμε μοιράσει τους 8μηνήτες, αυτοί που ήταν με 

σύμβαση 8 μηνών. Εληξαν οι συμβάσεις. Εχω έναν νεκροθάφτη. Ενας 

νεκροθάφτης σε 14 κοιμητήρια δε φτάνει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακυρώστε λοιπόν στα χωριά που .. 

ΜΙΝΑ: Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κυρία Μίνα, εσείς είσαστε υπόλογη; Εάν είσαστε υπόλογη, να ξέρετε 

ότι μπορεί να έρθουνε πολίτες και να προσβάλλουνε την απόφαση και να 

ζητήσουν πίσω και τα χρήματα. Γιατί πως το βλέπετε λογικό στον Κάλαμο να 
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πληρώνει ο άλλος τα διπλά, απ' ότι πληρώνει σε ένα άλλο μέρος της περιοχής; 

Αν εσείς το έχετε σωστό, λυπάμαι, εγώ δεν το βλέπω για σωστό. 

ΜΙΝΑ: Μπορώ να απαντήσω; 

ΛΙΤΣΑΣ: Και έρχομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι σε σας, προσέξτε, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και λέω το εξής: μέχρι να υπάρχει ισότητα σε όλους, να 

μην πληρώνουν οι περιοχές οι οποίοι πάνε και ξαναπληρώνουνε για να κάνουν 

το λάκο. 

ΜΙΝΑ: Μπορώ να απαντήσω κ.Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέω το αυτονόητο λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτονόητο είναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, να μην μου απαντήσετε εσείς. Σας παρακαλώ. 

ΜΙΝΑ: Θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ κάλεσα όλους τους Αντιδημάρχους και τους 

Τοπικούς και τους είπα, εάν έχετε κηδείες, πάρτε με τηλέφωνο να στείλω τον 

έναν και μοναδικό υπάλληλο, τον οποίο και στέλνω. Δεν ειδοποιούμαι όμως 

πάντοτε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. 

ΜΙΝΑ: Ετσι είναι κ.Λίτσα. Ρωτήστε. Και γίνονται .. Ετσι είναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρω πάρα πολύ καλά, σας παίρνανε και 

τηλέφωνο και λέγανε, προς Θεού, ο άνθρωπος ένας είναι, τι να πρωτοκάνει. 

Εδώ συμβαίνει 2 τάφους στο ίδιο χωριό. Για σκεφτείτε στο Δήμο τι γίνεται.  

ΜΙΝΑ: Και 3. Ετσι δε γίνεται βέβαια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αρα λέω λοιπόν και προτείνω να υπάρχει ξεκάθαρα για τους 

συμπολίτες μας μια ισότητα, να μην πληρώνουνε κάποιοι δύο φορές. Οταν δεν 

καλύπτεται το νεκροταφείο από εργάτη, να μην πληρώνει και το τέλος και 

εργάτη, γιατί είναι παράλογο. Το αυτονόητο λέω εγώ. Οπως επίσης έχω να σας 
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πω και κάτι άλλο. Μ' αυτό που κάνετε τώρα ανοίγετε ένα παραθυράκι. Το 

παραθυράκι που ανοίγετε κρύβει άλλους κινδύνους. Το λέω ξεκάθαρα ότι δεν 

είναι ωραίο με δύο υπεύθυνες δηλώσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Να το 

ξαναεπαναλάβω, να επαναλάβω. Για μόνιμους κατοίκους, αλλά όχι δημότες του 

"Καλλικρατικού" Δήμου Ωρωπού, οι οποίοι διαμένουν στο Δήμο τουλάχιστον 2 

συναπτά έτη με την προσκόμιση εκκαθαριστικού Δημόσιας Οικονομικής 

Εφορίας. Το δικαίωμα ενταφιασμού καθορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ. 

Δηλαδή, μπορεί να γίνεται η ταφή αφού προσκομίσουν όμως εκκαθαριστικό 

από την εφορία.  

ΜΙΝΑ: Από τη Δ.Ο.Υ. του Αγ.Στεφάνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Τώρα, γιατί μπορεί να πάει στην Κηφισιά. Την αρμόδια. Την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και κάτι άλλο. Ειδικά αν τα χρήματα που δίνουνε για επισκευή τα 

πληρώνουν πάλι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε δίνονται χρήματα για επισκευή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εληξε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε, έληξε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή άδεια δε θα παίρνει, δε θα παίρνει άδεια ο εργολάβος που 

αναθέτουμε για να πάει να φτιάξει τον τάφο, ο μαρμαράς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, στην επισκευή θα παίρνει μια άδεια να μπαίνει στο 

κοιμητήριο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από ποιον;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Τι συμβαίνει; 

ΛΙΤΣΑΣ: Από ποιον; Από ποιον θα παίρνει άδεια Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποθέτω από τον υπεύθυνο του κάθε κοιμητηρίου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να σας πω το εξής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, από τις Τοπικές Αρχές.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να σας πω το εξής, τον έλεγχο για τους μαρμαράδες τον 

χρειαζόμαστε για να μην αφήνουν τα μπάζα πίσω. Είναι λογικό. Αυτό που δεν 

είναι λογικό όμως να πληρώνουν πάλι οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να 

πληρώνουνε και πάλι, δηλαδή να φτιάξουνε και το μνήμα, να ξαναπληρώνουνε. 

Σας παρακαλώ να αποσύρετε και να λύσετε και το πρόβλημα των άλλων των 

νεκροταφείων. Εκεί το έχετε αφήσει το 150άρι αυτό; Γιατί τώρα είπε η κυρία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο για την κατασκευή μνημείου από την αρχή, να το πω έτσι. 

Το αρχικό μνημείο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρόεδρε μου όμως, ξαφνικά, ένας άνθρωπος έρχεται να πληρώσει, 

πέθανε ο κακομοίρης, έρχεται ο συγγενής του, πληρώνει την άδεια ταφής, 

πληρώνει και για να του φτιάξει τον τάφο άλλη μια άδεια δύο φορές. Γιατί να 

τα πληρώνει όλα αυτά τα χρήματα; Είναι παράλογο. Σας το λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείτε, να το πω έτσι απλά, το σκάψιμο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, το σκάψιμο είναι τρίτο, το τρίτο, το σκάψιμο είναι το τρίτο που 

βρέθηκε να πληρώνει. Το πλήρωνε αυτό. Αυτό το πλήρωνε ή πλήρωνε στα 

Παλάτια την άδεια ταφής. Αυτό που έχει σημασία όμως τώρα είναι, επειδή 

ειλικρινά σας λέω, είναι δύσκολες εποχές, φωνάζουμε από την αρχή και το λέμε 

αυτό, είχατε βάλει τέλος συντήρησης, φωνάζαμε από την αρχή, το βγάλατε, 

καλά κάνατε, δεν είναι σωστό είναι πολλά τα λεφτά. Πέθανε τώρα ο άλλος και 

θέλει 150 γι' αυτό, 150 για το άλλο, 150 για το άλλο. Παίρνει και κανένα 

χιλιάρικο η άλλη. Ούτε να πεθάνουνε δεν μπορούνε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα 150 ευρώ; Δεν αποφασίζω εγώ εδώ.  

 Ορίστε κ.Παπαγιάννη. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ προτείνω, εκεί που είπατε για τους ετεροδημότες τα 2 

χρόνια, από την εφορία εκκαθαριστικό 1.000 ευρώ, όχι 500. Γιατί εδώ θα 

γεμίσουμε. Τα νεκροταφεία ήδη είναι γεμάτα. Θέλουμε εκτάσεις μετά. Θα 

πλακώσουν όλοι οι ετεροδημότες εδώ και μετά δε θα έχουμε χώρο να θάψουμε 

τους δικούς μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν συμφωνεί το Σώμα. Δεν αποφασίζει ο Πρόεδρος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηρθε χαρτί από την Περιφέρεια που έλεγε ότι ήτανε 

δυσανάλογο το 200 ευρώ με το 2.000 που είχε ο προηγούμενος κανονισμός. 

Μήπως το 1.000 είναι .. Ξέρω εγώ, τι να πω; 

ΜΙΝΑ: Οχι, όχι, το 1.000 το επιτρέπει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν το Σώμα αποφασίσει 1.000 .. 

..: Δεν τα δίνει κανένας αυτά τα λεφτά παιδιά. Τα 1.000 δεν τα δίνει κανένας. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως ετεροδημότης και να έχει 2 χρόνια στην εφορία, θα είναι 

δύσκολο να βρεθεί άνθρωπος.     

ΜΙΝΑ: Να φύγει από τον τεχνίτη και να έρθει στον πολίτη, είναι από το 

Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει και ο αριθμός της απόφασης. Να σας το δώσω 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Λέτε για τα 150 ευρώ 

να μειωθούν ..  

 Λοιπόν, ο κ.Βελτανιώτης. Με συγχωρείτε κ.Γιασημάκη, είχε .. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να προηγηθεί ο κ.Γιασημάκης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει τώρα. Δεν .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στην περίπτωση που υπάρχουν οι παλιοί οικογενειακοί τάφοι, 

φαντάζομαι στο δικαίωμα ταφής σε τάφους 5ετούς χρήσεως, είναι τα 500 

ευρώ, συν πόσο είναι το δικαίωμα ταφής. 500 για τους δημότες. Για τους 

δημότες και αλλάζουμε τώρα και όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι για 2 χρόνια, πάνε 

και αυτοί για 500 ευρώ. Ετσι; Λογικό αυτό. Επιπλέον απ' αυτό υπάρχει και το 

δικαίωμα ταφής; Δηλαδή το κόστος του εργάτη;  

ΜΙΝΑ: Τα δικαιώματα ταφής τα υποβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, πόσο είναι αυτό. 

ΜΙΝΑ: 200 ευρώ για τον δημότη και είπαμε .. Σε οικογενειακό τάφο μιλάτε 

τώρα, έτσι; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, ναι.  

ΜΙΝΑ: Κάνατε διευκρίνιση. 200 ευρώ για το δημότη, γιατί μπορεί ο σύζυγος 

μου να έχω εγώ αγορασμένο οικογενειακό τάφο και ο σύζυγος μου να είναι 

ετεροδημότης. Αυτός ενταφιάζεται με 500 ευρώ στον οικογενειακό τάφο. Είναι 

δικαιώματα ταφής. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν πληρώνουν επισκευή και .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Απλά είναι 200 ευρώ ο εργάτης, ο εργάτης .. 

ΜΙΝΑ: Οχι ο εργάτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι είναι το δικαίωμα ταφής, όπου .. Ναι. 

ΜΙΝΑ: Η ταφή, τέλη ταφής, δεν είναι ο εργάτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τα τέλη ταφής. Στο τέλος θα .. περιλαμβάνεται και η εργασία 

της .. 

ΜΙΝΑ: Δε σας ακούω γιατί γίνεται οχλαγωγία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ρωτάει ο κ.Βελτανιώτης αν στα 

200 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η διαδιακασία του σκαψίματος. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι. Και η ενοικίαση του τάφου για όσους δεν έχουν 

οικογενειακό τάφο είναι για τους δημότες .. 

ΜΙΝΑ: 200 ευρώ. 200 ευρώ για τους δημότες για μια 5ετία. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για μια 5ετία. Και 500 για τους δημότες που είναι τα 

τελευταία 2 χρόνια και 2.000 παραμένει για τους ετεροδημότες. 

ΜΙΝΑ: Οχι, το 2.000 το αφαιρέσαμε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν υπάρχει. 

ΜΙΝΑ: Είπαμε όμως ότι και το 500 για μια 2ετία είναι πολύ λίγο πάλι. Θα έρθει 

πάρα πολύ κόσμος πάλι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΙΝΑ: Εκταφές. Κύριε Λίτσα, εκταφές ξεκινήσαμε και κάναμε αυτούς που είναι 

από το 30. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι για το 150άρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει προβλεφθεί από τον κανονισμό το .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πληρώνει κάποιος 150 ευρώ όταν μπει μέσα να κάνει τον τάφο 

από την αρχή. Ετσι; Και αυτό λέμε να το μειώσουμε. Με παίρνει μια γιαγιούλα 

μια δόση και μου λέει, θα πληρώσω και 150 ευρώ; Ακριβώς. Γιαγιά, της λέω, 

πόσο θα σου πάρει αυτός που .. ο κατασκευαστής να κάνει το μνημείο σου; 

1.700 ευρώ, μου λέει. Καλά και κόλλησες στο 150άρι της λέω; Το 150άρι που 

είναι η λειτουργία του Δήμου, λειτουργία του νεκροταφείου; Δηλαδή η 

κατασκευή μνημείου είναι ακριβή ιστορία, έτσι; Ξεκινάει μέχρι 3.000 ευρώ, 

5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ παίρνουν οι μαρμαράδες. Αρα το 150 ευρώ σε σχέση 

με το μέγεθος της δουλειάς δεν είναι τόσο πολύ. Αν θέλει ο άλλος να πάει να 
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βάλει μια πλακούλα, να το κάνει μόνος του, δεν θα του πάρουμε 150 ευρώ. 

Οταν χτίσει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που να πληρώνει; Πληρώνει τέλη κατασκευής, γιατί μετά θα 

χρειαστεί να καθαρίσουμε, θα έχει ασβέστια, θα έχει αυτό, θα βάλουμε 

εργάτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν επιτρέπεται αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εβγαλε διάταξη το Υπουργείο που δεν το επιτρέπει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από τον μαρμαρά όμως θα τα πάρεις σίγουρα. Από τον άλλον, 

αν δεν τα έχει, δεν θα τα πάρεις. Από τον μαρμαρά θα κόψεις από το .. και θα 

τα πάρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν επιτρέπεται από το Υπουργείο αυτό τώρα.  

 Οι προτάσεις, υπάρχει και μια πρόταση από τον κ.Παπαγιάννη για τα 

1.000 ευρώ. Κύριοι συνάδελφοι.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία εγκρίνει τα 1.000 ευρώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, να πω κάτι; Αυτό με τα 2 χρόνια, αποδεικνύοντας με τα 

2 χρόνια ότι είναι μόνιμος κάτοικος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με εκκαθαριστικό πάντα της Δ.Ο.Υ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. είναι και η προϋπόθεση για να γίνει δημότης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γι' αυτό ακριβώς το έχουμε και στα 2 χρόνια.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ετσι; Οπότε είτε γίνει δημότης, είτε αποδείξει ότι είναι μόνιμος 

κάτοικος θεωρείται ετεροδημότης. Δηλαδή θα πληρώσει όσο θα πληρώσει ένας 
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ετεροδημότης. Τι διαφορά, ποια η διαφορά δηλαδή; Μειώσαμε, δηλαδή το 

δυχίλιαρο το κάναμε χιλιάρικο; Ε, αυτό δε θα είναι λόγος να έρχονται πολλοί 

ετεροδημότες να θάβονται; Συγνώμη, ο ετεροδημότης που δεν αποδεικνύει ότι 

είναι μόνιμος κάτοικος πόσο θα πληρώσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν μπορεί καθόλου; Θα τον διώξουμε δηλαδή;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι στιγμής υπήρχαν άνθρωποι, 

υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι και μένανε εδώ πέρα αλλά δεν είχανε κανένα 

στοιχείο .. Δεν μπορούμε να τους πούμε, φύγετε. Που θα πάνε; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Γιατί εφόσον μένουνε μόνιμα εδώ, είναι πρώτη κατοικία, που λέει ο νόμος να 

γίνουνε δημότες να μην έχουνε στην εφορία .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κάνανε λάθος, κάνανε λάθος. Το αμελήσανε. Τι να πω τώρα; Τι 

να κάνουμε; Ξέρετε πόσα προβλήματα θα δημιουργηθούνε και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δημιουργηθούνε αλλά κάποια στιγμή και ο κανονισμός πρέπει 

να γίνει συνείδηση όλων μας.  

 Και άλλη ερώτηση; Να πάμε και στην ψηφοφορία κάποια στιγμή.  

Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και στον κανονισμό το 

τόνισα .. Αν θέλετε κ.Τσεκρεζή, μην απασχολείτε την κυρία, να ακούσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και στην ψήφιση του κανονισμού το τόνισα, ο κάθε τόπος 

έχει τα ήθη και τα έθιμα του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Δεν ακούγεται ο κ.Βελτανιώτης. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο κάθε τόπος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χτυπήστε πιο έντονα κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. έχει τα ήθη και τα έθιμα του. Δεν καταλαβαίνω την εμμονή 

γιατί στις Δημοτικές Κοινότητες που έχει λυθεί το θέμα του χώρου, να μην 

πωλούνται τάφοι στους μόνιμους κατοίκους; Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που 

θέτει και ο Αντιδήμαρχος, ο κ.Ηλιάσκος, που θα το βρούνε αύριο οι 

Αντιδήμαρχοι μπροστά τους και κάθε φορά όταν συμβαίνει ένα περιστατικό θα 

παίρνουνε τηλέφωνο το Δήμαρχο να μεσολαβεί όπως γίνεται κάθε φορά για να 

δώσουμε λύση, αλλά το σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό, ότι στα χωριά μας 

καλό είναι εμείς οι νεότεροι να μπορέσουμε να περάσουμε τη νοοτροπία της 

εκταφής. Είναι καλό, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το περάσουμε στους γονείς 

μας και κάποιοι κάτοικοι, είπα για παράδειγμα στο Καπανδρίτι, από το '85 

πληρώνουνε για να αγοραστεί το νεκροταφείο, βάζανε λεφτά, ξαναβάζανε, 

ξαναβάζανε, ξαναβάζανε και σήμερα να του πεις αυτουνού ότι δε σου δίνω 

τάφο να βάλεις τη γυναίκα σου; Θα υπάρξει πρόβλημα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για να αγοράσει, στους μόνιμους κατοίκους. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό Μίμη, να σου πω κάτι; Αυτό το πρόβλημα που λες, 

συνέβαινε σε όλα τα χωριά μας και εδώ σε μας που έχουμε σταματήσει, που 

έχουν ξεκινήσει τις εκταφές, εδώ και δε θυμάμαι πότε έκανε Νομικό Πρόσωπο 

τα Νέα Παλάτια, αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσετε όλοι σας κάποια 

στιγμή. Αν δεν είναι σε 5 χρόνια, θα είναι σε 10 χρόνια. Τα νεκροταφεία δεν 

έχουν επεκταθεί. Δεν κάνουμε νέα νεκροταφεία. Αρα λοιπόν το πρόβλημα, το 

πρόβλημα .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είπα, Βαγγέλη, για εκεί που έχουν επεκταθεί και έχει 

προβλεφθεί να φροντίσουμε να περάσουμε την νοοτροπία της εκταφής, αλλά 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

74 

μέχρι τότε όμως δεν μπορεί αύριο το πρωί εγώ να πω στον πατέρα μου 

πήγαινε να βγάλεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος να έχουμε 

και ισονομία στο Δήμο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα αλλά πρέπει να το καταλάβουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα θέμα που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κυρία .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περνάμε τώρα την τροποποίηση που πρότεινε η επιτροπή. 

Παιδιά, συγνώμη, να τελειώνουμε τώρα, να τελειώνουμε. Εντάξει, όλοι έχουνε 

το δίκιο τους, το σκεπτικό τους, δεν .. Βλέπετε ότι, συγνώμη Πρόεδρε, βλέπετε 

ότι η Δημοτική Αρχή είναι ανοιχτή στο διάλογο να συζητήσουμε το θέμα και να 

το εξαντλήσουμε και να το φέρουμε και να το ξαναφέρουμε το θέμα. Τώρα 

έχουμε μια τροποποίηση γιατί ήρθε κάποια εγκύκλιος που μας υποχρέωσε να 

το κάνουμε. Κάνουμε αυτό σήμερα και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις να 

ξανασυζητήσουμε τις τροποποιήσεις των νεκροταφείων και να το βελτιώνουμε. 

Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή και οι 

συνάδελφοι όλοι, της συμπολίτευσης και όλοι δεν είναι έτοιμοι για τις αλλαγές 

αυτές, δεν τις έχουνε σκεφτεί που λέμε τώρα, είμαστε ανοιχτοί συνέχεια στη 

διαδικασία να το βελτιώσουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Επειδή το ξέρει 

και ο Βελτανιώτης το θέμα καλά κλπ., να το φέρουμε μια άλλη φορά να το 

συζητήσουμε και ακαδημαϊκά πριν για να το φέρουμε και από κοινού. Δεν 

έχουμε κανένα πρόβλημα. Ετσι; Αλλά τώρα να ψηφίσουμε αυτό το πράγμα και 

τις επόμενες προτάσεις που έχετε να τις συζητήσουμε και να τις φέρουμε άλλη 

φορά.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ: Κύριε Νικολάου, μπορώ λίγο; Εγώ σαν .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, θέλει να κάνει μια ερώτηση ο κ.Λίτσας και να 

απαντήσετε. Ισως χρειαστεί να .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου απαντήσετε το εξής: όταν 

παίρνουμε έναν νόμο θα πρέπει και να .. μια απόφαση Συμβουλίου και έναν 

κανονισμό να τον εφαρμόζουμε. Είναι ανεφάρμοστο αυτό που έχουμε πάρει και 

θα σας εξηγήσω το εξής: έχετε πάρει στα 5 έτη να πληρώνεις μετά 100 ευρώ 

για την παραμονή κάθε χρόνο. Επρεπε να είχατε κάνει καταγραφή, να είχατε 

κάνει κατάλογο, να είχατε βεβαιώσει. Εχετε κάνει τίποτα απ' όλα αυτά;  

ΜΙΝΑ: Κύριε Λίτσα, ξέρετε ότι οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι. Εγώ ζήτησα από 

τον υπάλληλο, τον κύριο, πως τον λένε, που έχετε στη Μαλακάσα. Ο 

κ.Μπαλόκας είναι; Ο Ντίνος. Λοιπόν, δεν έχω μου λέει υπάλληλο να στείλω να 

κάνει καταγραφή, αλλά και τις εκταφές που λέτε, δεν κάνουμε εκταφές του 

2000, ξεκινήσαμε από το 1930, προμολεμικά και βγάζουμε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Απαντήστε μου γιατί δεν έχετε βεβαιώσει χρήματα που έπρεπε βάσει 

της απόφασης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιώσετε. Δεν έχετε το 

δικαίωμα να μην εισπράττετε τέλη του Δήμου. Είναι παράβαση και η παράβαση 

αυτή χρεώνεται κιόλας. Ποιος είναι ο υπεύθυνος που ο Δήμος δεν εισπράττει. 

Εσείς την πήρατε αυτή την απόφαση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απόφαση είναι από 5ετία. Από πότε ξεκινάει η 5ετία;  

ΛΙΤΣΑΣ: Η 5ετία κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την απόφαση του κανονισμού και πέρα μάλλον. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. Την μέρα που πήρατε τον κανονισμό και είναι σε ισχύ ο 

κανονισμός έπρεπε να δείτε ποιος έχει κλείσει 5ετία και κατευθείαν να 

χρεώσετε 100. Αυτό πήρατε. Δεν ξέρετε τι απόφαση πήρατε; 

ΜΙΝΑ: Τους ζητήσαμε τους καταλόγους και ακόμα περιμένουμε. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Μα, συγνώμη τώρα λίγο. Σας παρακαλώ κα .. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, 

πήρατε μια απόφαση που λέτε, στην 5ετία πληρώνω 100. Σας είπαμε εδώ 

μέσα, αυτά που λέτε δε γίνονται. Εσείς συνεχίσατε και την πήρατε. Λοιπόν, 

λέω εγώ το εξής: ποιος είναι αυτός που δεν εισπράττει; Και με ποιο δικαίωμα 

δεν εισπράττει τέλη του Δήμου. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνετε. Είναι λάθος 

όλο. Πάρτε το .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι λέτε κ.Δήμαρχε; Ανέκδοτα λέτε; Ανέκδοτα λέτε.  

ΜΙΝΑ: Από τις 28.11.11. 

ΠΑΝΤΟΣ: Τώρα ρε παιδιά για πεθαμένους μιλάμε μια ώρα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Πάντο.  

ΠΑΝΤΟΣ: Είμαι και καρδιακός.  

ΜΙΝΑ: Για να βεβαιωθεί ο κατάλογος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Η εισήγηση είναι 

ως έχει με τα 500 ευρώ, γιατί αυτή είναι η διαφορά μας μέχρι τώρα. Υπάρχει 

κάποια αντίρρηση;  

ΛΙΤΣΑΣ: Και βέβαια υπάρχει. Παρών και θεωρούμε ότι κάνετε λάθη. Τέλος 

πάντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κ.Καλύβα; Παρών ο κ.Γιασημάκης. Η κα 

Βαρνάβα; Ναι. Και ο κ.Λέκκας. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι, όχι. Εγώ δεν το ψηφίζω. Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Πέππας. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι, γιατί είναι η κα Βαρνάβα και ο κ.Λέκκας. Οχι, όχι, έμεινε 

στα 500. Ψηφίσαμε. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση αγοράς εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου: Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ κυρία. Σας 

παρακαλώ, σας παρακαλώ.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το διαδικαστικό του θέματος. Εχει ξανασυζητηθεί.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Το θέμα έχει συζητηθεί. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχει συζητηθεί το θέμα, απλώς λόγω της φύσεως του θέλει 

απόλυτη πλειοψηφία για να περάσει. Το είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο και 

δεν είχε εξασφαλίσει την πλειοψηφία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και δεν είχε εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία του 

Σώματος.  

 Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Σήμερα το πρωί επικοινώνησα με την κα Μαναβέλη και τη ρώτησα 

για ποιο λόγο ξαναυποβάλλεται το θέμα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Ρούσση. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

78 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Για ποιο λόγο ξαναυποβάλλεται το θέμα, αφού δεν πέρασε δίμηνο 

προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μου απάντησε η κα Μαναβέλη ότι δεν 

υπήρχε απορριπτική απόφαση για το συγκεκριμένο, απλώς χρειαζότανε η 

απόλυτη πλειοψηφία. Σήμερα το πρωί επικοινώνησα πάλι αμέσως μετά με την 

κα Μαναβέλη, με το Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Περιουσίας και 

σημειώστε αν θέλετε το όνομα, με τον κ.Λάτσινο. Αφού τον ρώτησα για το 

επίμαχο θέμα, μου απάντησε ότι η απόφαση είναι απορριπτική. Η απόφαση 

ήθελε απόλυτη πλειοψηφία. Μπορεί ναι μεν η απόφαση να ήτανε κατά 

πλειοψηφία, αλλά δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία και αυτό σημαίνει ότι 

σύμφωνα με τον κανονισμό που έχουμε ψηφίσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τον 

πρότυπο κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 95 του 

3463/2006, για να ξαναυποβληθεί το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να περάσουν 2 

μήνες. Ητοι, το αποφασίσαμε στις 4.4., πρέπει να πάει 4.6.  

 Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε αύριο τον κ.Λάτσινο. Εχω και το 

τηλέφωνο του, 2131364983, να σας ενημερώσει ότι η απόφαση είναι 

απορριπτική. Αρα δεν πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα σήμερα κ.Πρόεδρε. 

Πρέπει να το συζητήσουμε μετά από 2 μήνες.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση από το Σώμα σε καμία περίπτωση, θεωρούμε, ότι 

δεν είναι απορριπτική.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έχει το δικαίωμα της ένστασης μετά.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ είπα ότι επικοινώνησα με το Υπουργείο Εξωτερικών, Κώστα, 

και μου είπε, επειδή το θέμα ήθελε απόλυτη πλειοψηφία, θεωρείται 

απορριπτική η απόφαση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέμα εκτίμησης. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, είναι θέμα ερμηνείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε δική 

μου. Σας έδωσα και τηλέφωνα, σας έδωσα και όνομα και μπορείτε να 

επικοινωνήσετε αύριο το πρωί, αν θέλετε. Η απόφαση θα είναι άκυρη και αυτή 

και αν συνεχίσουμε, θα κάνω πάλι ένσταση, πάλι θα έρθει πίσω και πάλι θα 

έχουμε πρόβλημα. Καλό είναι να πάρουμε την απόφαση πίσω και 4.6. να το 

ξαναφέρουμε το θέμα. Αυτό προτείνω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς θα το προχωρήσουμε το θέμα, γιατί με μια άποψη ενός, 

στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν αμφιβάλλω, δεν μπορεί να στηριχτεί το 

Δημοτικό Συμβούλιο και η πορεία του Βιολογικού γιατί βιαζόμαστε. Ξέρετε τα 

χρονοδιαγράμματα είναι πάρα πολύ πιεστικά. Εάν στη διαδικασία του 2μήνου 

έχουμε απορριπτική απόφαση από την Περιφέρεια ή κάπου αλλού, τότε σε 2 

μήνες εμείς θα το ξανασυζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απομακρύνεστε κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα όμως θα πάρουμε την απόφαση γιατί θεωρούμε, όπως 

σας έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα έργα, έργα υποδομής, έργα 

ανάπτυξης για τον τόπο, έργα τα οποία δεν πρέπει να καθυστερούν, αν 

μπορούμε, έστω και μια ώρα. Αυτή είναι η απόφαση μας. Εμείς προχωράμε 

στην απόφαση, προκήρυξη ουσιαστικά για την αγορά που είναι μια διαδικασία 

όπως λέει ο κ.Καρίνος που πρέπει να γίνει και θα το δούμε το θέμα. Εχω και 

εγώ τις νομικές μου αμφιβολίες γι' αυτά που λέτε και θα το δούμε, αλλά 

πάντως να σας πω κάτι; Εχω πάει, 10 φορές σας έχω πει έχω πάει στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και σας έλεγα για το Λιμενικό Ταμείου μου είπε η 

προϊσταμένη αυτό, μου είπε ο άλλος αυτό και τελικά διαφωνείτε και μου τα 

έχουνε πει άτομα και πολλές φορές πολλά πράγματα. Δεν μπορεί με μια 

αναφορά κάποιου ατόμου ενός Υπουργείου εμείς να το παίρνουμε θέσφατο και 

να αλλάζουμε την πορεία μας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν όμως έρθει απόφαση, βεβαίως .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, το ρισκάρετε και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Βελτανιώτη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα απλά να πω Πρόεδρε ότι αν όντως ισχύει αυτό, ίσως 

χάνουμε άλλες 15 μέρες. Δηλαδή αν είναι 4 Ιουνίου και πάμε 20, πάλι χάνουμε 

15 μέρες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω ότι ο Βιολογικός είναι μια διαδικασία η οποία η 

πλειοψηφία του Ωρωπιώτικου λαού το έχει αποφασίσει να προχωρήσει. Θεωρώ 

κάθε ένσταση προς αυτή την πορεία οπισθοδρόμηση για τον τόπο ριζικά. 15 

μέρες επομένως μπορεί να κερδίσω .. Το ρισκάρω.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Συγνώμη. Να πω Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ούτως ή άλλως αν πάρουμε σήμερα την απόφαση θα θεωρηθεί 

άκυρη η απόφαση. Λέτε ότι αν συμβαίνει, αν συμβαίνει αυτό που λες εσύ 

Θωμά, σήμερα θα θεωρηθεί άκυρη η απόφαση. Οπότε το 2μηνο θα συνεχίζει 

να ισχύει από την προηγούμενη απόφαση, όχι τη σημερινή. 

Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να 

χάσουμε τίποτα και θα σου έλεγα και το εξής: καλό θα ήτανε, εφόσον είχες 

αυτή την πληροφορία να ερχόσουν να την έλεγες το μεσημέρι στη Μαίρη τη 

Μαναβέλη για να μπορούσε να έπαιρνε και αυτή το τσεκάρισμα από το 

Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ αυτό θα έκανα, εγώ αυτό θα έκανα για να 

μπορούσε να τσεκαριστεί από το Προεδρείο κατά πόσο είναι σωστή ή όχι.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μπορεί να μη γίνομαι πιστευτός φίλε Βαγγέλη .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είπα ότι .. 
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(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ απλώς λέω το εξής: ότι αν σήμερα 

αποφασίσουμε το συγκεκριμένο, η ακύρωση της αποφάσεως θα έρθει μετά 

από 2 μήνες .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, εντάξει. Διαφωνούμε τώρα, είναι διαδικαστικό το 

θέμα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, όχι, το 2μηνο θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης της 

πρώτης, όχι από σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, εντάξει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αλλο αυτό. Ενσταση μπορείς να κάνεις, ένσταση μπορείς να 

κάνεις και να ακυρωθεί η σημερινή απόφαση. Το 2μηνο όμως θα ισχύει από 

την προηγούμενη απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Επί της 

ψηφοφορίας λοιπόν .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχει σημασία. Το 2μηνο θα ισχύει από την προηγούμενη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική. Κυρία Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος ναι. Φοργιάρης ναι. Παπαγιάννης ναι. Γιαννάς ναι. 

Μακρής ναι. Κοντογιάννη ναι. Τσεκρεζής ναι. Λεμπούσης όχι. Λέκκας Ανδρέας 

ναι. Πέππας ναι. Νικολάου ναι. Ανυφαντής ναι. Βλάχος ναι. Βασιλάκος ναι. 

Πάντος ναι. Λάμπρου ναι. Μπόρσης ναι. Σωτήρχος ναι. Τσάδαρης ναι. 

Μπατζάκας ναι. Οικονόμου ναι. Λίτσας όχι. Ρούσσης. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ θα ήθελα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι σχόλια. Σας παρακαλώ. Ναι ή όχι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, αλλά παρακαλώ την κα Μαναβέλη να αναφέρει στην απόφαση 

που θα καθαρογράψει .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βελτανιώτης .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να είστε πιο ελαστικός. Μαζί μου τουλάχιστον, έτσι; 

Μαζί μου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δέδες; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατί εδώ είχε γίνει ένα μπάχαλο προηγουμένως και εγώ 

προσπαθούσα να σας βοηθήσω. 

ΔΕΔΕΣ: Οχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καραγιάννης όχι. Γιασημάκης; Γιασημάκης. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, σήκωσα χέρι να μιλήσω. Δεν μου τον έδωσες το 

λόγο, συνέχισες με τον Βαγγέλη. Επειδή είναι και ιδιάζουσα η θέση και η 

περίπτωση, θα τοποθετηθώ. Είναι ιδιάζουσα, έχουμε αυτήν τη στιγμή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Δε σας έδωσα το λόγο λέτε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν με είδες. Εδωσες στον Ηλιάσκο το λόγο, ενώ σήκωσα το 

χέρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα φτάσαμε στην ψηφοφορία, εντάξει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, φτάσαμε στην ψηφοφορία και ξαναλέω ότι είναι 

ιδιάζουσα η περίπτωση. Είναι μια απόφαση η οποία χρειάζεται 21. Βλέπω ότι 

αυτήν τη στιγμή η συμπολίτευση έχει 20. Εξαρτάται το αν θα γίνει ή δε θα 
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γίνει από την ψήφο τη δική μας και θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι ένα έργο 

το οποίο στηρίξαμε μεν από την αρχή, από την πρώτη στιγμή είμαστε εμείς οι 

οποίοι το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του '11, βλέπω ότι 

υπάρχουν καθυστερήσεις, βλέπω ότι ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Λεμπούσης δεν 

παίρνει τις ευθύνες που του αναλογούν και κακώς δεν το κάνει και έτσι είναι, 

μην με κοιτάτε παράξενα. Αυτά που όλοι λέμε μεταξύ μας, να τα πούμε και 

κάποια στιγμή δημοσίως. Και έρχεται η κρίσιμη απόφαση στην παράταξη τη 

δική μας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εντάξει, αν το .. Πρόεδρε το πως είναι, βλέπεις τι γίνεται. Είναι 

20, χρειάζεται μια ψήφος για να περάσει. Βεβαίως και θα είναι θετική η ψήφος 

μας, για να τελειώνουμε με αυτό, να μην υπάρχει αγωνία, αλλά έπρεπε κάποια 

πράγματα να τα πω. Είναι ένα έργο, σας ξαναλέω ότι εμείς το ξεκινήσαμε, το 

φέραμε, όχι το ξεκινήσαμε σαν έργο, το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 

Μάρτιο του '11, το στηρίξαμε μέχρι τελευταία στιγμή, δεν θα το αφήσουμε 

τώρα. Ως εκ τούτου, ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Καλύβας. Βαρνάβα 

παρών. Λέκκας παρών. Εντάξει, δεν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία κύριοι συνάδελφοι εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 5ο 

 

Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 6/2012 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου ως προς το άρθρο 33 αυτής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κυρία Μαναβέλη, αφορά πάλι το .. είναι ο κανονισμός ύδρευσης αυτήν 

τη φορά, στο άρθρο 33. Εχει δοθεί και η εισήγηση στους συναδέλφους. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Εχει δοθεί η εισηγήση. Η απόφαση είχε πάει στην Περιφέρεια για 

έγκριση, αλλά με μια παρατήρηση που έγινε, εκ παραδρομής είχε γραφεί η 

λέξη "πάγιο". Δηλαδή στο άρθρο 33, υποχρεώσεις υδρολήπτη, η επισήμανση 

της Περιφέρειας λέει, πρέπει να διαγραφεί η λέξη "πάγιο", διότι δε βρίσκει 

έρισμα στις σχετικές διατάξεις περί ύδρευσης και στην αρχή 

ανταποδοτικότητας. Ως εκ τούτου δε θέλανε να την, επειδή έγινε η 

αλληλογραφία, να διορθωθεί έτσι η απόφαση και θέλουν ορθή επανάληψη, να 

διαγραφεί η λέξη "πάγιο" από τον κανονισμό της ύδρευσης του άρθρου 33.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μένει ως αναφέρεται στην εισήγηση, ότι ο υδρολύπτης έχει 

υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε κλπ. Κύριοι 

συνάδελφοι.  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ και η παράταξη μας είχαμε δηλώσει ότι ο 

κανονισμός ύδρευσης αυτός, δεν τον είχαμε ψηφίσει, γιατί είναι 

οπισθοδρόμηση, τουλάχιστον για κάποιες άλλες πρώην Δήμους και Κοινότητες. 

Δεν ξέρω στον Ωρωπό τι γινότανε, αλλά για τον Αυλώνα, για το Καπανδρίτι, για 
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τα Κιούρκα, για το Πολυδένδρι είναι οπισθοδρόμηση. Πάει τα χωριά πίσω. Δεν 

είχαμε ψηφίσει τον κανονισμό, δεν ψηφίζουμε και αυτή την διόρθωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Δεν 

υπάρχουνε άλλες αντιρρήσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Παρών η παράταξη του κ.Λίτσα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.398.510 ευρώ από την ΕΠ 

Αττικής, για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Δικτύου 

Αποχέτευσης Ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.   

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πρόκειται για την απόφαση ένταξης του έργου. Εχουμε εγκρίνει τη 

μελέτη, κάνουμε την αποδοχή της χρηματοδότησης και προχωράει για την 

Οικονομική για ανοιχτή δημοπρασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την αποδοχή του ποσού. 
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "Ανάπλαση χώρου του 

νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και κατασκευή τοιχείου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πρόκειται για διαδικασία που έχει γίνει από την Κοινότητα 

Μαρκοπούλου. Υπάρχει μελέτη της ΤΙΔΚ συνολικού οικονομικού αντικειμένου 

μαζί με το ΦΠΑ 30.000 ευρώ. Είχε συνταχθεί από την ΤΙΔΚ ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός για να μπούνε κάποιες νέες εργασίες, γιατί δεν είχανε 

προβλεφθεί οι εργασίες για καλουπώματα και έχει νέες τιμές, είναι ένα έργο 

που θα περιέχει την κατασκευή ενός τρίμετρου τοιχείου μήκους 17 μέτρων και 

πάνω από τα 3 μέτρα χτίσιμο άλλων 2 μέτρων τοίχου με τσιμεντόλιθους, 

καθώς και διαστρώσεις διαδρόμων. Και υπάρχει σύμβαση από την Κοινότητα 

Μαρκοπούλου και εγκρίνοντας τον Ανακεφαλαιωτικό θα προχωρήσει και η 

κατασκευή του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις; 

 Ορίστε;  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δηλαδή το νεκροταφείο αυτό είναι το νεκροταφείο του 

οικισμού Μαρκοπούλου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Υπάρχει και άλλο; Δεν υπάρχει άλλο. Μαρκοπούλου. 

.......: Ναι, ναι, του Μαρκοπούλου είναι, έχει γκρεμίσει η μάντρα.  
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. και το νεκροταφείο εδώ είναι στα όρια, είναι κοινό 

Μαρκοπούλου με .. 

.......: Οχι Μίμη, είναι πάνω στο Μαρκόπουλο. Στο Μαρκόπουλο πάνω στο 

χωριό είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο χωριό, στον οικισμό.  

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κατ' αρχήν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, έχει υπογραφεί η σύμβαση 1.11.10. 

Κύριε Καρίνο, με τι ποσοστό έκπτωσης;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: 4%. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Με 4; 1.11.10. 4 μέρες πριν από τις εκλογές. Για μια μάντρα 

που είχε πέσει πριν από 3 χρόνια, από τις 11ου, τώρα είναι 5 χρόνια. Εγώ δεν 

έχω αντίρρηση στο να γίνει το έργο, αλλά με αυτό το ποσοστό έκπτωσης και 

με αυτό το ποσό, δε θα το ψηφίσω. Γιατί. Γιατί από μια προεκτίμηση που έγινε 

για το έργο και μπορεί να το κάνει ο Δήμος από μόνος του όσον αφορά τη 

μάντρα, όχι την πλακόστρωτη, τα υλικά στοιχίζουν 3.000, να βάλουμε και 3 τα 

μεροκάματα, 6, να βάλουμε και 4 το εργολαβικό κέρδος, 10. 28.000 ευρώ για 

ποιο πράγμα; Αν θέλετε, διαγράφτε και την πλακόστρωση στους διαδρόμους. 

Το νεκροταφείο του Μαρκοπούλου το έχετε δει, δεν έχει ανάγκη από 

πλακόστρωση με πλάκες Καρύστου, γιατί συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη 

νομίζω κ.Καρίνο για τους διαδρόμους. Θα γλιτώσετε τουλάχιστον 18.000 ευρώ 

για κάτι που δεν είναι απαραίτητο.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο, το έργο είχε γίνει διαγωνισμός;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Σε ποιον έχει ανατεθεί; Ποιος είναι ο εργολάβος;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ποιος είναι ο εργολήπτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε. Ανεσούλα .. Πως την είπαμε; Επί της ψηφοφορίας λοιπόν 

κύριοι συνάδελφοι.  

 Α, συγνώμη κ.Λέκκα. Σας ζητάω συγνώμη. Εχετε το λόγο. 

ΛΕΚΚΑΣ: Το είχα ανοιχτό και το έσβησα. Θέλω να ρωτήσω τον κ.Καρίνο πότε 

άρχισε η κατασκευή και αν έχει τελειώσει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μικρόφωνο σας κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είπα, ότι για να ξεκινήσει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικό.  

ΛΕΚΚΑΣ: Να συνεχίσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε το λόγο. Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Πρέπει να ακυρωθεί και να γίνει καινούργιος διαγωνισμός, γιατί κάνω 

την εξής ερώτηση: θα υπάρχει και δεύτερος Ανακεφαλαιωτικός ή θα εξοφληθεί 

ο εργολάβος με τα 28.936 ευρώ;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν μπορείς στους Ανακεφαλαιωτικούς, πλέον δεν μπορείς να 

κάνεις υπέρβαση του αντικειμένου της σύμπραξης. Το μόνο πράγμα που μπορεί 

να μπει, αλλά απ' ότι ξέρω δε θα είναι μεγάλη η δαπάνη, είναι οι αναθεωρήσεις. 

Δεν μπορείς να φύγεις με τον Ανακεφαλαιωτικό παραπάνω από το ποσό της 

σύμβασης.  
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ΛΕΚΚΑΣ: Βγάζουμε Ανακεφαλαιωτικό και δεν έχει ξεκινήσει καν το έργο. Ετσι 

είπατε.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. στο τέλος του '10, γιατί είχε γίνει λάθος στη σύνταξη της 

μελέτης και δεν είχε μπει το καλούπωμα μέσα. Και συνέταξε, έβαλε σαν νέο 

άρθρο τις εργασίες του καλουπώματος.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να ρωτήσω κάτι; Να ρωτήσω αν υπάρχει στον πρϋπολογισμό; 

Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον 

προϋπολογισμό;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μου φαίνεται ναι, υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι καταγεγραμμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις; Ο κ.Αρμυριώτης είπε 

όχι. Οχι ο κ.Καλύβας. Οχι ο κύριος .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πάντως πληροφοριακά να το πω, για να υπάρχει μια εικόνα, το 

έργο περιέχει 210 κυβικά μπετόν οπλισμένο. 210 κυβικά μόνο είναι το 

οπλισμένο μπετόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λέκκας. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το τοιχείο είναι τρίμετρο και βλέπω και τη διατομή του κλπ., είναι 

πάρα πολλά κυβικά.  

.......: Αυτό όλο μπετόν θα γίνει, όλο μπετόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. Οχι η κα Βαρνάβα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

.......: Κύριε Καρίνο, όλο μπετό θα γίνει αυτό; Εδώ κ.Καρίνο. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι 3 μέτρα μπετόν οπλισμένο και πάνω από τα 3 μέτρα που 

κρατάει το χώμα, είναι άλλα 2 μέτρα χτίσιμο με τσιμεντόλιθο.  

.......: Επομένως ξεκινάει και με μεγάλη θεμελίωση αυτό. Τα 3 μέτρα.. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι 5 μέτρα το συνολικό ύψος του τοίχου. 

.......: Επομένως έχετε δίκιο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για λόγους οικονομίας. Το πάνω, επειδή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε, όχι τέτοιους διαλόγους. Σας 

παρακαλώ κ.Καρίνο. 

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: "Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι 

είναι το υπ' αρ. 8. Αφορά την πρώην Κοινότητα Αφιδνών. 

 Κύριε Καρίνος. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι ο Ανακεφαλαιωτικός στο έργο που είχαμε ξαναπεράσει τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό, που τροποποιήσαμε και τη μελέτη που είχε κατασκευαστεί ο 

δρόμος στο Σιδηροδρομικό Σταθμό και ένας δρόμος στην Ιπποκράτειο και ο 

Ανακεφαλαιωτικός είναι για να συμπεριληφθούν τα υπολογιστικά της 

ασφάλτου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις; Παρών ο κ.Λέκκας. Παρών ο κύριος.. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Ερωτήσεις θέλω. Δεν ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φτάσαμε στην ψηφοφορία τώρα.  

ΛΕΚΚΑΣ: Γιατί; Πως φτάσαμε κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είπατε το παρών πρώτα και μου λέτε, ερωτήσεις μετά. 

Εντάξει, εντάξει. 

ΛΕΚΚΑΣ: Σε παρακαλώ. Κύριε Καρίνο, τι προϋπολογισμό είχε το έργο και ποια 

είναι η έκπτωση του εργολάβου.  

ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Καρίνο, άσε να το απαντήσω εγώ. Μια και είναι και ξάδελφος 

και είναι πατριώτης. Το έργο αυτό κ.Λέκκα το είχε δημοπρατήσει ο πρώην 

Κοινοτάρχης. Εμείς απλώς το κατασκευάσαμε.  

ΛΕΚΚΑΣ: Εγώ έκανα μια ερώτηση και θέλω από τον τεχνικό του Δήμου να 

πάρω απάντηση. 

ΠΑΝΤΟΣ: Εχουνε πάρει από τον Ζουγανέλη κ.Λέκκα απάντηση. Εμείς δεν 

έχουμε καμία δουλειά. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εσείς το φέρατε το θέμα εδώ. Δεν το έφερε ο Ζουγανέλης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει λόγος. Θα 

δώσει απάντηση ο κ.Καρίνος. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο προϋπολογισμός λοιπόν της μελέτης είναι 46.000, όπως διαβάζω 

την τεχνική έκθεση, 46.676 και το συμφωνητικό 30 Δεκεμβρίου του 10, είναι 

36.593.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: 10.000 στα 50. 

ΛΕΚΚΑΣ: 4% για .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20% είναι. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, έχω και άλλες ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, έχει και άλλες;  

ΛΕΚΚΑΣ: Βεβαίως. Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τις ερωτήσεις συνολικά. 

ΛΕΚΚΑΣ: Να κάνω τις ερωτήσεις συνολικά; Θα ξεχάσει την πρώτη άμα πω 3, 

4. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας τι συνολικό ποσό είχε;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Σας το ξαναλέω, με τους Ανακεφαιλωτικούς, όταν υπογράφεται μια 

σύμβαση 30.000, 40.000, 50.000, 1.000.000, είναι το ποσόν της σύμβασης το 

οποίο περιέχει μέσα ένα κομμάτι απρόβλεπτα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν 

είναι οι παλιοί συγκριτικοί που μπορούσες να επιβαρύνεις το έργο μέχρι 50%. 

Τα μόνα πράγματα που μπορούνε πλέον να φύγουνε πάνω από το ποσό της 

σύμβασης είναι τα απολογιστικά και οι αναθεωρήσεις. Αρα όταν υπογράφεται 

μια σύμβαση σε ένα ποσό, αυτό δεν μπορείς να το αυξήσεις παρά μόνο είτε με 

αναθεωρήσεις, είτε με απολογιστικά, που προβλέπονται από το νόμο. Εδώ 

συγκεκριμένα, έχουμε τα απολογιστικά της αξίας της ασφάλτου. Αυτό είναι το 

θέμα. Δεν μπορούμε να το πειράξουμε το ποσό. Δεν είναι ο παλιός ο 

συγκριτικός που μπορούσες να ανέβεις μέχρι 50% του συμβατικού 

αντικειμένου, έχει καταργηθεί αυτό.  

ΛΕΚΚΑΣ: Ηδη έχει ανέβει 50%. Πόσα τετραγωνικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι σας παρακαλώ.  

ΛΕΚΚΑΣ: Κάνω ερωτήσεις και θέλω απαντήσεις .. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 11η 25 AΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

  93 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν πρόκειται για Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, την άλλη φορά να 

είστε σίγουρος θα σας καλώ στο Δήμο στην Τεχνική Υπηρεσία να 

ενημερώνεστε. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ενημερώνεστε στην Τεχνική Υπηρεσία. Τώρα ολόκληρο το 

φάκελο του έργου θα εξετάσουμε; 

ΛΕΚΚΑΣ: .. στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλω εδώ να πάρω τις απαντήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κύριε. 

ΛΕΚΚΑΣ: Πόσα τετραγωνικά μέτρα συντήρησης αγροτικών δρόμων έγιναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόσο δύσκολο ήταν αυτά τα ερωτήματα να γίνουν στην Τεχνική 

Υπηρεσία και να ψηφίσετε με μεγαλήτερη ασφάλεια; 

ΛΕΚΚΑΣ: Βεβαίως κ.Πρόεδρε δύσκολα, γιατί χθες ενημερώθηκα για το 

Συμβούλιο και χθες πήρα τις εισηγήσεις οι οποίες είναι ελλιπείς. Περιμένω 

απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως γίνεται αυτό να ενημερωθήκατε χθες για το Συμβούλιο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λέκκα, εγώ δέχομαι όλα αυτά που λέτε, αλλά όταν πάρετε 

την πρόσκληση, επειδή το έργο αυτό έχει έναν τόμο τέτοιο μελέτες, συγνώμη, 

να τελειώσω, θα' ρθείτε στο γραφείο μου, θα πάμε κάτω και θα το μελετήσετε 

να' ρθείτε εδώ να πείτε τη γνώμη σας. Γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην 

ικανοποιηθείτε σήμερα, να μην μπορεί να σας τα απαντήσει όλα. Αυτό λέω, ότι 

αν ενδιαφέρεστε για το έργο, θα' ρθείτε, θα σας πάω εγώ στην Τεχνική 

Υπηρεσία κάτω, με λεπτομέρειες να το μελετήσετε, να βγάλετε την πολιτική 

σας απόφαση και να τη φέρετε. 

ΛΕΚΚΑΣ: Χθες πήρα την πρόσκληση και τις εισηγήσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την πρόσκληση την πήρατε πριν 5 μέρες. Το έργο .. 
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ΛΕΚΚΑΣ: Σας παρακαλώ κ.Δήμαρχε, ξέρω τι λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Κάντε την ερώτηση σας κ.Λέκκα να προχωρήσει 

και η διαδικασία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν παίρνετε την πρόσκληση και βλέπετε θέμα που θέλετε να 

ενημερωθείτε, θα έρχεστε στο Δήμο σε τέτοια θέματα μεγάλα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Την έχετε στο Δήμο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι θα είναι 

παραπάνω από τις 58.642 ευρώ που πληρώνεται το έργο αυτό; Θα έχουμε 

όφελος και άλλο στον εργολάβο;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Βλέπω γενικό σύνολο δαπάνης, 58.642. Προϋπολογισμός αρχικά 

εγκεκριμένης συμβάσεως είναι 45.000 και μπαίνουνε τα απολογιστικά της 

ασφάλτου, σας λέω. Προβλέπονται από την .. Είναι εκτός συμβατικού 

αντικειμένου. Η άσφαλτος πλέον στα έργα ασφαλτοστρώσεως επειδή παίζει η 

τιμή, μπαίνει απολογιστικά. Δεν είναι μέσα στην τιμή. Μπαίνει με την τρέχουσα 

τιμή.  

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν μας είπατε πόσα κυβικά άσφαλτο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κ.Λέκκα. Για όνομα του Θεού τώρα. 

Δώστε και αυτήν την απάντηση κ.Καρίνο να τελειώνουμε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν έχω και τα γυαλιά. (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα να βρούμε πόσα κυβικά σε έναν Πίνακα εκεί πέρα με 

αμέτρητα τεχνικά στοιχεία; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Λοιπόν, πόσοτητα βάσει οδοστρωσίας 830 τετραγωνικά. 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 2.500 τετρ. Ασφαλτική προεπάλειψη 830 

τετρ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο, αυτά είναι στοιχεία που εγώ τουλάχιστον δεν τα 

καταλαβαίνω. Είναι καθαρά τεχνικά στοιχεία. Παρακαλώ. Ετσι; Μπορεί ο κάθε 
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συνάδελφος να ενημερώνεται. Λοιπόν, είπαμε να διευκολύνουμε τους 

συναδέλφους που έχουν ένα, δύο απορίες.  

 Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο Σώμα την κα Στεργίου, στην οποία και 

ευχόμαστε κάθε επιτυχία για είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Παρών ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του. Κύριε Λέκκα. Παρών ο κ.Λέκκας και η κα Βαρνάβα. Ναι ο 

κ.Καλύβας και ο κ.Αρμυριώτης. Και κα Στεργίου δεν σας άκουσα. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 

Παρών είπα και εγώ γιατί δεν ήμουν στη συζήτηση και δεν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι 

είναι: Εγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων. Οχι λιπαντικών, 

διαγράφεται.  

 Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 9 είμαστε. Κύριε Βλάχο. 
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ΒΛΑΧΟΣ: Ναι, το θέμα όπως είπε και ο Πρόεδρος είναι: Εγκριση ανάθεσης 

προμήθειας υγρών καυσίμων και επειδή ο διαγωνισμός που διεξήχθη στις 

26.3.2012, που δεν ήρθανε προσφορές, έτσι ζητήθηκαν προσφορές από τους 

πρατηριούχους που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτοί που έδωσαν προσφορά 

ήταν ο κ.Ντάσης Γεώργιος, που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου, 

με ποσοστό έκπτωσης 2%, η Φραγκή Αγγελική, με ποσοστό έκπτωσης 1,5% 

για τη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου, ο Δρούκας Αναστάσιος ο οποίος δεν 

έδωσε δημοτική, συγνώμη, πως το λένε, έκπτωση για τις Δημοτικές Κοινότητες 

Αφιδνών, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου και η εταιρεία Καριάμης - 

Μπλατσιώτης για τις Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων, τη Δημοτική Κοινότητα 

Αυλώνα και τις Τοπικές Κοινότητες Συκαμίνου και Μαλακάσας με ποσοστό 

έκπτωσης 1,6%. Επίσης με την παρούσα ορίζονται και τα μέλη παραλαβής της 

προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2012, τα οποία θα τα 

καταθέσω στο Προεδρείο, για να μην τα διαβάσω. Εντάξει; 

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ο κ.Βελτανιώτης. Αλλος συνάδελφος; 

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Βλάχο, ήθελα να ρωτήσω εάν ξέρετε με τι ρυθμό 

γίνεται η αποπληρωμή των πρατηριούχων στην προμήθεια των καυσίμων. 

Δηλαδή κάνουνε 1 μήνα να πληρωθούνε, 2; 15 μέρες;  

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι περίπου, μετά το πρώτο 15ήμερο πληρώνονται. Γύρω στις 20 

του μηνός. Περνάνε 20 μέρες. Κόβουνε .. Πολύ γρήγορα, η διαδικασία είναι, 

τους στέλνονται οι μέσες τιμές από εμένα του Υπουργείου την 1η του μήνα, 

την πρώτη εργάσιμη του κάθε μήνα, κόβουν τα τιμολόγια τους σύμφωνα με τα 

παραστατικά τους, κατεβαίνουνε κάτω, περίπου από τις 15 και μετά μέχρι τις 

20- 25 έχουνε πληρωθεί. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ρωτάω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό για να πετύχουμε 

καλές τιμές, να πληρώνονται γρήγορα γιατί τα πληρώνουν μετρητοίς τα 

καύσιμα. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

 Α, ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να σας ρωτήσω γιατί το διαγωνισμό των λιπαντικών δεν τον 

φέρατε, ενώ το έχετε βάλει σαν θέμα. Με τα λιπαντικά τι έγινε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι, για τα λιπαντικά υπάρχει μειοδότης. Κάποιος κέρδισε τον 

διαγωνισμό. Οπότε κατοχυρώθηκε για τα λιπαντικά. Μόνο για τα καύσιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις; 

 Κύριε Ρούσση παρών. Παρών η παράταξη του κ.Λίτσα. Το Συμβούλιο 

κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 Επειδή βλέπω τους συναδέλφους να και έχει ζητηθεί από πολλούς 

συναδέλφους ένα διάλειμμα, να ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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 Κύριε Χρήστου. Εχουμε τροποποιήσεις στην εισήγηση; Γιατί τις 

εισηγήσεις την έχουν οι συνάδελφοι. Εκεί να αναφερθείτε. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Επειδή έχουν προκύψει διάφορες ανάγκες για την ομαλή 

λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσουμε 

στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 ως προς τα 

έσοδα και ως προς τα έξοδα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ας κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν ακούγεται ο 

κ.Χρήστου.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στην αρχική εισήγηση που σας έχει χορηγηθεί, έχουν προστεθεί 

επιπλέον κωδικοί αριθμοί όπως αναφέρονται στην καινούργια εισήγηση, η 

οποία δόθηκε σήμερα εδώ στα έδρανα. Μπορούμε αναλυτικά να συζητήσουμε 

αν υπάρχει κάποιο ερώτημα επί της εισήγησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Παρών ο κ.Λίτσας και 

η παράταξη του. Αλλη αντίρρηση δε βλέπω. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 

270/81. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Η εισήγηση έχει διανεμηθεί στους συναδέλφους. Από τους Συμβούλους 

προτείνονται ο κ.Μακρής ως Πρόεδρος της Επιτροπής με τον κ.Πέππα. Με 
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αναπληρωματικούς αντίστοιχα τον κ.Βλάχο και τον κ.Σωτήρχο και από τους 

μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο κ.Τσαγκαράκης Μιχαήλ, με 

αναπληρωτή την κα Παπαθανασίου Μαρία. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κυρία Μαναβέλη, αυτό είναι η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί και για το προηγούμενο θέμα, για το 4, 

για την έγκριση αγοράς εκτίμησης για την υλοποίηση του έργου, τάδε κλπ.; 'Η 

θα αλλάξει η Επιτροπή; Δε μιλάω για την Επιτροπή Δημοπρασιών, μιλάω για 

την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων. Δε σας ακούω.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ο νόμος γράφει ακριβώς αυτό που σας έχω γράψει στην 

εισήγηση, ο νόμος. Δηλαδή το Π.Δ., το 270, περί καταλληλότητας των 

προσφερομένων ακινήτων. Αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας 

διακήρυξης. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχει κτίσμα, για να δούνε 

την καταλληλότητα και αυτά. Τώρα δεν ξέρω και για οικοπέδων αν θα 

χρησιμοποιηθεί ή αν θα οριστεί άλλη Επιτροπή. Δεν το γνωρίζω εγώ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Η ερώτηση μου είναι σαφής. Την ξανακάνω. Αυτή η Επιτροπή που 

θα είναι η Επιτροπή που θα ελέγξει και καλά τις προσφορές, αυτό καταλαβαίνω 

να μου λέτε, θα είναι και Επιτροπή Εκτίμησης; 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οχι τις προσφορές. Οχι τις προσφορές, την καταλληλότητα.. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Την καταλληλότητα. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Των προσφερομένων ακινήτων. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αρα δε θα είναι Επιτροπή Εκτίμησης όσον αφορά το ποσό 

εκτίμησης του ακινήτου που θα αγοραστεί; 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οχι, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι αυτό είναι Ωρκωτός Εκτιμητής. Είναι άλλο θέμα. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Αυτό είναι άλλη Επιτροπή. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Γίνεται σε δύο φάσεις η διαδικασία. Η πρώτη είναι η 

καταλληλότητα των ακινήτων και μετά πάει στο οικονομικό.. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αρα θα έρθει άλλη Επιτροπή Εκτίμησης για το συγκεκριμένο 

ακίνητο.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι άλλο, για τις τιμές καθορίζει άλλη Επιτροπή. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω. Από τη στιγμή που ο συνάδελφος δε ζήτησε να 

είναι στην Επιτροπή.... 

 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την 

καταστροφή του υπ' αριθμ. ΥΗΕ 7599 αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI 

JIMNY ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Αφιδνών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμόν 12 θέμα.  
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 Κυρία Μαναβέλη. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Εντάξει, τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 5/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ που αφορά: 

"Ψήφιση προϋπολογισμού της ΚΕΔΩ οικονομικού έτους 2012". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμόν 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Οχι;  

(γέλιο) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Λοιπόν, εγώ δε θα σας κουράσω γιατί κουραστήκαμε κιόλα 

τόσες ώρες εδώ. Λοιπόν, η εισήγηση μας δεν έχει τροποποιηθεί, οπότε 

συνοπτικά θέλω να σας πω δύο λόγια. Για τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΩ 

κάναμε μεγάλες προσπάθειες, να ξέρετε, και κάναμε πολλές περικοπές. Δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε άλλες περικοπές γιατί ακολουθούν οι προγραμματικές 

συμβάσεις μεταξύ Δήμου και ΚΕΔΩ και μείναμε στις περικοπές αυτές που 

έχουμε αυτήν τη στιγμή, που σημαίνει ότι το 50% περίπου των χρημάτων το 
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έχουμε, έχουμε κάνει τις περικοπές μας. Γιατί αν κάναμε περισσότερες 

περικοπές θα είχαμε απ' έξω τα ΚΑΠΗ, έπρεπε να είχαμε απ' έξω τα ΚΑΠΗ, 

τους γιατρούς, αυτούς τους ανθρώπους που πήραμε από τον ΟΑΕΔ και όλα 

αυτά τα σχετικά που σας προανέφερα. Εάν θέλετε περισσότερες διευκρινίσεις 

και ερωτήσεις, είναι εδώ ο κ.Κυριακός, ο κ.Μαυρικάκης, να κάνετε τις 

ερωτήσεις σας και εγώ όπου μπορώ θα απαντώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τις ερωτήσεις σας κ.Ρούσση σ' αυτούς που σας είπα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης θέλει να υποβάλλει ερώτηση και ο κ.Λέκκας. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελικά τα ΚΑΠΗ είναι αρμοδιότητα της ΚΕΔΩ 

ή του Νομικού Προσώπου;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τα ΚΑΠΗ είναι της ΚΕΔΩ. Από 1.1. ανήκουν στην ΚΕΔΩ, με την 

μόνη διαφορά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη οι προγραμματικές συμβάσεις από το 

Δήμο στην ΚΕΔΩ τα οποία αυτά ακολουθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κ.Μαυρικάκη εδώ κοντά. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω, μια και συζητάμε για τα ΚΑΠΗ, εάν 

υπάρχει σχετικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, ώστε στα ΚΑΠΗ που 

δεν έχουν προσωπικό να λυθεί το θέμα αυτό, που δεν έχουν προσωπικό για να 

λειτουργήσουν τη λέσχη.  
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Προσωπικό τι εννοείτε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στο Καπανδρίτι παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει προσωπικό 

.. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Για το ΚΑΠΗ εννοείτε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για το ΚΑΠΗ, ναι.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Λοιπόν, έχουμε, έχει γίνει ένα πρόγραμμα μέσω ΟΑΕΔ, απ' ότι .. 

Κύριε Βελτανιώτη, θα μιλάτε με την κα Οικονόμου .. ; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι, μαζί σας .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι, εντάξει. Απλά να σας δώσω την απάντηση μου. Επειδή έχει 

γίνει κάποια εγκύκλιο με τον ΟΑΕΔ και πήραμε και μας δώσανε μάλλον, μας 

έδωσε ο ΟΑΕΔ 13 άτομα. Μέσα σ' αυτά από κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 

Ετσι; Το οποίο έχουμε βάλει γυναίκες μέσα σ' αυτό το πρόγραμμα και δίνουμε 

και θα τους βάζουμε στα ΚΑΠΗ για να εργάζονται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Δεν κατάλαβα. Στην ΚΕΔΩ. Εάν χρειαστεί να τα διαθέσουμε και 

σε άλλες περιοχές, θα τα διαθέσουμε. Προς το παρών αυτήν τη στιγμή 

εργάζονται εδώ οι άνθρωποι.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Με αντικείμενο καθαριότητα και για τα ΚΑΠΗ. Δεν έχουμε και 

πολλούς, είναι 13 άτομα. Δεν ..  

ΠΕΠΠΑΣ: .. του Καλάμου κ.Φοργιάρη. Μην το ξεχνάμε.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Θα ανοίξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε άλλη ερώτηση;  
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ΛΙΤΣΑΣ: Βλέπω κ.Φοργιάρη ότι έχετε προϋπολογίσει πάλι ειδική θέση Δ/ντη. 

Εχετε κάνει ενέργειες να προσλάβετε;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι, έχουμε κάνει ενέργειες να προσλάβουμε και ήδη τον 

έχουμε προσλάβει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τον έχετε προσλάβει ήδη; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι, ναι. Με ανοιχτό διαγωνισμό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με ανοιχτό διαγωνισμό. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, δεν έχετε περιβαλλοντολογική συνείδηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Που αναρτάτε τις αποφάσεις σας; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου και ανακοινώσεις 

αναρτούμε στο Δήμο και στην Επιχείρηση, την Κοινωφελή Επιχείρηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στην Κοινωφελή; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Επιχείρηση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ποιος είναι ο .. ; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ο κ.Μαυρικάκης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κύριος; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μαυρικάκης.  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Παρών, .. παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μας καταθέσατε για 

ψήφιση τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 για την Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, ισοσκελισμένο με έσοδα και έξοδα, 351.500 ευρώ. 
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Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, που αναγράφεται στον προϋπολογισμό η 

επιχορήγηση από έργα του ανθρώπινου δυναμικού που έχουν ήδη κατατεθεί ή 

πρόκειται να κατατεθούν, όπως αναφέρεται στην εισήγηση σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει και άλλη ερώτηση; 

ΛΕΚΚΑΣ: Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε τις ερωτήσεις, έτσι; Για να μπορέσουμε να .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεύτερο, αναφέρεστε στον κωδικό αριθμό 211, έσοδα κατάθεσης 

κεφαλαίου σύστασης β' δόση, 42.000 ευρώ. Ρωτάω, η πρώτη δόση κατάθεσης 

κεφαλαίου σύστασης της ΚΕΔΩ τι χρηματικό ποσό ήταν και ποιο είναι το 

υπόλοιπο για την μεταφορά στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2012, 

το οποίο δεν αναφέρεται. Τρίτον, στα έσοδα αναγράφονται στους κωδικούς 

03102000 για έσοδα από ωδείο, καλλιτεχνικά τμήματα, αθλητικές 

δραστηριότητες, κυλικεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους, στον κωδικό 

12107500 από ΟΑΕΔ και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στον κωδικό 21242, 

είναι αυτό που σας ρώτησα, τα έσοδα κατάθεσης της β' φάσης, της β' δόσης 

για το κεφάλαιο σύστασης και στον κωδικό 123100000 χρηματοδότησης έργων 

από Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στα έξοδα όλα αυτά τα έσοδα τα ανακατανέμετε 

για τις αποδοχές του Δ/ντη, των εκτάκτων υπαλλήλων και κάτι ψιλολόγια. Με 

τι προσωπικό λειτουργεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου σήμερα. Υπάρχει 

μόνιμο προσωπικό; Και αν ναι, από ποιο κωδικό εξόδων πληρώνεται.  

 Τέλος, αναφέρεστε στον κωδ. 123 έσοδα 100.000 ευρώ 

χρηματοδοτήσεις έργων από Ευρωπαϊκή Ενωση, τα οποία, όπως σας είπα, τα 

έχετε κατανείμει στο προσωπικό, στα έξοδα του προσωπικού. Εάν δεν μας 

χορηγηθούν αυτά τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο πως θα 

πληρωθεί το προσωπικό.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα.  

 Κύριε Μαυρικάκη. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Μάλιστα. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι απ' όλα αυτά που 

ρωτήσατε. Θα προσπαθήσω, υπενθυμίστε μου σας παρακαλώ, αν ξεχάσω κάτι. 

Οσον αφορά το προσωπικό που είπατε τελευταίο, μόνιμο προσωπικό η ΚΕΔΩ, 

το μόνιμο προσωπικό είναι μηδενικό. Οσο προσωπικό υπηρετεί και λειτουργεί 

στην ΚΕΔΩ είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με ωρομίσθιες συμβάσεις, 

όπως παραδείγματος χάρη είναι οι καθηγητές των τμημάτων μουσικής παιδείας, 

καλλιτεχνικών και των αθλητικών τμημάτων.  

ΛΕΚΚΑΣ: Σύνολο. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Σύνολο, 31 μουσικοί. Είναι 2 ή 3 στα καλλιτεχνικά τμήματα, ο 

υποφαινόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου και όπως προείπε και ο 

κ.Φοργιάρης, στα 13 άτομα που έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος 

επιχορήγησης ανέργων από 55 έως 64 ετών από τον ΟΑΕΔ με επίσης 2ετής 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα υπόλοιπα ερωτήματα. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Τα υπόλοιπα. Οσον αφορά την επιχορήγηση που εμφανίζεται 

στα έσοδα και είδατε και στην εισήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ήδη η ΚΕΔΩ τους προηγούμενους μήνες 

έχει υποβάλλει 2 προγράμματα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ανθρώπινου 

δυναμικού, στα πλαίσια της προκήρυξης για τα τοπικά ολοκληρωμένα 

προγράμματα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της τάξεως των 180.000 

ευρώ. Αυτό που ουσιαστικά προϋπολογίζεται είναι ότι υπολογίζουμε ότι ένα 

από τα δύο θα εγκριθεί και γι' αυτό υπολογίζουμε ένα έσοδο της τάξεως των 
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100.000 ευρώ. Τα έσοδα που εμφανίζονται από Ευρωπαϊκά προγράμματα ή 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως είπατε και εσείς δικαίως 

κατανέμονται στο προσωπικό ορισμένου χρόνου, όπως αναφέρεται στα έξοδα, 

όμως δεν πρόκειται για προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην ΚΕΔΩ. Με την 

ανάληψη των προγραμμάτων και εφόσον υπάρχουν οι ανάγκες και εφόσον 

υπάρχουν και οι επιχορηγήσεις, τότε και μόνο θα προσληφθεί προσωπικό και 

θα πληρωθεί μέσα από αυτά τα κονδύλια. Αρα, δε μιλάμε ότι η επιχορήγηση 

αυτή θα έρθει να καλύψει έξοδα για προσωπικό που ήδη εργάζεται στην 

Δημοτική Επιχείρηση.  

 Οσον αφορά το 42.000 ευρώ, συστατική πράξη της β' δόσης του 

κεφαλαίου, στη συστατική πράξη στο ΦΕΚ σύστασης της ΚΕΔΩ, προβλέπεται 

ότι κατά το έτος 2012 θα δοθεί το ποσό των 42.000 ευρώ μέρος του 

κεφαλαίου σύστασης. Κατά το 2011 έχει ήδη δοθεί από το Δήμο η α' δόση της 

τάξεως των 215.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ σύστασης, αν δεν κάνω 

λάθος, τον Δεκέμβριο του 2011.  

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν μεταφέρεται κάποιο υπόλοιπο στον καινούργιο προϋπολογισμό, 

από τις 255.000 που είπατε το 2011.   

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κύριε Λέκκα, το ποσό αυτό του αρχικού κεφαλαίου σύστασης 

καθ' υπόδειξην των υπηρεσιών της Επιτρόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

ούτε να διατεθεί, ούτε να αναλωθεί, παρά πολύ μικρό ποσοστό απ' αυτό. 

Πρέπει λοιπόν να παραμείνει ως αρχικό κεφάλαιο σύστασης κατατεθειμένο για 

τη λειτουργία της Επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν ποσοστό το οποίο μπορεί να 

μπει στον προϋπολογισμό για να καλύψει δαπάνες, ούτε έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κυριακού. Παρακαλώ κ.Λέκκα.  

ΛΕΚΚΑ: Αν δεν είχαμε κάνει την ερώτηση, δεν θα ξέραμε ότι υπήρχε. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ερωτήσεις ήταν αρκετές. Εντάξει; 
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ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αν .. τον προϋπολογισμό του 2011 θα το είχατε δει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης και ο κ.Λέκκας είχαν ζητήσει. Εντάξει, 

διευρύνεται ο κατάλογος με τον κ.Λέκκα και με τον κύριο .. Συγνώμη, με τον 

κ.Λίτσα και με τον κ.Δέδε και κλείνει ο κατάλογος συναδέλφων, έτσι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Το 1222, επιχορήγηση, λέει, προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με 

τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού και έχετε 10.000 ευρώ. Αυτό υπάρχει, ήδη 

έχετε κάνει κάποια σύμβαση; Εχετε έρθει σε μια συμφωνία για κάτι τέτοιο; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Ηδη υπάρχει εγκεκριμένο ποσό της τάξεως των 6.000 ευρώ 

για το 2012 και αναμένουμε και τα επόμενα προγράμματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Από τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού. Μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με τι αντικείμενο; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Με αντικείμενο αθλητικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού, 

για ρυθμική γυμναστική και ποδόσφαιρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ρυθμική γυμναστική θα πάμε όλοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και για χρηματοδοτήσεις από το 122, που λέει από κεντρικούς 

φορείς, από ποιους φορείς είναι; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Από κεντρικούς φορείς αναφερόμαστε στην επιχορήγηση του 

ΟΑΕΔ. Η επιχορήγηση .. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Είναι συνολικό το ποσό. Είναι συνολικό το ποσό παιδιά. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Είναι συνολικό. Το 122 σπάει στο 12201 και στο 12202. Για τη 

Γενική Γραμματέα Αθλητισμού το είπαμε. Το πρώτο ποσό, το 12201, αφορά 

την επιχορήγηση της μισθοδοσίας των 13 ανθρώπων που έχουν προσληφθεί 

μέσω του ΟΑΕΔ. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Με ποια διαδικασία θα γίνει η πρόσληψη του γυμναστή; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Εχει γίνει .. Των; 

ΛΙΤΣΑΣ: Η πρόσληψη του γυμναστή με τι διαδικασία θα γίνει; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Του γυμναστή; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, για να λειτουργήσει της Γενικής Γραμματέας το πρόγραμμα.. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Με βάση τα όσα προβλέπονται στο νόμο περί μαζικού 

αθλητισμού και τη μοριοδότηση που έχει ήδη εκδοθεί από τη Γενική 

Γραμματέα Αθλητισμού, που ισχύει από το 2009. Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος 

περί μαζικού αθλητισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Ακουσα προηγουμένως ότι προσλήφθηκαν 13 άτομα μέσω του ΟΑΕΔ. 

Μπορείτε να μας πείτε με ποια διαδικασία; Δηλαδή έγινε κάποιος διαγωνισμός; 

Πως ακριβώς έγινε η πρόσληψη των ατόμων. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Δεν έγινε διαγωνισμός. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ όπως 

δημοσιεύτηκε και προκηρύχθηκε, καλούσε Δημοτικές Επιχειρήσεις να εισάγουν 

τις ανάγκες τους μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ. Σαν ΚΕΔΩ 

ζητήσαμε 13 άτομα προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες και από εκεί και πέρα ο 

ΟΑΕΔ, τα κέντρα προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ παρέπεμψε σε εμάς 

ανέργους που ανήκαν στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία και είχανε ήδη 

ενεργή κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 1 χρόνο. Από αυτούς λοιπόν 

προσλήφθηκαν και καταλήφθηκαν οι 13 αυτές θέσεις. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι 

συνάδελφοι, γίνονται ερωτήσεις, φτιάχτηκε ένας κατάλογος. Κάθε φορά 

κάποιος συνάδελφος, δίνεται μια απάντηση, ξεκινάει από την αρχή. Αυτή η 

διαδικασία είναι ατέρμονη. Ας ζητήσουμε από την αρχή, ποιοι θέλουν να 

κάνουν ερωτήσεις.  
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 Ορίστε κα Στεργίου, κάντε την ερώτηση. Δε θέλω να σας αδικήσω.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, τις ερωτήσεις δεν τις έχουμε από το σπίτι μας για να 

ζητάμε. Εδώ από τη συζήτηση προκύπτουν οι ερωτήσεις. Μην τρελαθούμε 

κιόλας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: όσον αφορά.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. Κυρία Στεργίου, δεν είναι έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει κ.Δήμαρχε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε βουλευτής και δε συνεχίζω. Δε λέει ο κανονισμός 

λειτουργίας έτσι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οποτε θέλει ο καθένας ρωτάει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, εδώ πέρα τώρα προκύπτει, εμένα μου προέκυψε 

ένα ερώτημα τώρα όσον αφορά, όσον αφορά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οσον αφορά τους προσληφθέντες μέσω ΟΑΕΔ. Λέω λοιπόν, η 

ερώτηση μου είναι η εξής: ότι έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις, σε τι 

ειδικότητες, εάν μπορείτε να μας πείτε, για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτό 

το πρόγραμμα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2 χρόνια. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και αν ας πούμε υπάρχει, γιατί συνήθως τα προγράμματα αυτά 

έχουνε μια περίοδο επιδότησης και μια περίοδο υποχρεωτικής, όλα τα 

προγράμματα του ΟΑΕΔ αυτά. Αυτό λοιπόν το διάστημα που δε θα 

επιδοτούνται, από τι θα καλυφθεί, από που θα καλυφθούν οι δαπάνες της 
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μισθοδοσίας. Και ένα άλλο ερώτημα που έχω να κάνω είναι το εξής, ότι επειδή 

υπάρχουν πολλά προγράμματα .. Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, ας ολοκληρώσει η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή υπάρχουν και άλλα προγράμματα που αφορούν και άλλες 

ειδικότητες ανέργων, αν έχουμε ψάξει και άλλες ειδικότητες, πέρα απ' αυτά του 

προγράμματος κοντά στη σύνταξη που είναι και από άλλες ας πούμε 

ειδικότητες και μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε τέτοια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Κύριε Μαυρικάκη.  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Να σας απαντήσω κατ' αρχήν ότι τα εν λόγο άτομα είναι στις 

ειδικότητες γενικών κυρίως καθηκόντων. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους 

χαμηλών τυπικών προσόντων, δεν μιλάμε για Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

εκπαίδευσης. Ουσιαστικά ασκούνε εργασίες καθαριότητας, φύλαξης, 

συντήρησης, καθώς υπάρχει και ένας νομίζω οδηγός. Από εκεί και πέρα, το 

διάστημα επιχορήγησης της εργασίας τους στο 100% και των εργοδοτικών 

εισφορών και της αμοιβής τους είναι 24 μήνες και έχει υποχρέωση αναλάβει η 

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού μετά το 24μηνο να τους κρατήσει 

για άλλους 3 μήνες, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος. Αυτά 

όμως τα έξοδα θα μπουν στον προϋπολογισμό μετά από 2 χρόνια. Ετσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο ενεργό. Είμαστε σε 

επαγρύπνηση. Θέλουμε και τη βοήθεια σας, αν βρείτε και εσείς κάτι, είμαστε 

εδώ να το συζητήσουμε και να το προσπαθήσουμε μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή η επαγρύπνηση. Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Αν και είχα ζητήσει από τον κ.Φοργιάρη να κόψει λίγο τα χρήματα 

που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. και με αυτά τα χρήματα να μπορέσουν να 

καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών του Δήμου μας, ειδικά αυτές τις δύσκολες 

εποχές. Αυτό όμως δε γίνεται, βλέπω. Βλέπω ότι συνεχίζει να υπάρχει κονδύλι, 

κονδύλι κ.Φοργιάρη στον προϋπολογισμό, γι' αυτόν το λόγο εγώ θα σας 

στενοχωρήσω και θα σας πω ότι θα δηλώσω παρών. Λυπάμαι που το λέω, αλλά 

έπρεπε να είχατε αλλάξει το συγκεκριμένο πράγμα στον προϋπολογισμό. 

Δηλαδή, λιγότερα χρήματα, μάλλον καθόλου οι Επιτροπές, εθελοντές είναι, 

προσφέρουν μια εθελοντική εργασία, δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο και με αυτά τα 

χρήματα να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών, ειδικά αυτήν τη δύσκολη 

εποχή, ειδικά αυτήν τη δύσκολη εποχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλες αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι υπάρχουν; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Θα σε πάρω Σύμβουλο, για Σύμβουλο θα σε πάρω κ.Λίτσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, εντάξει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πεθάνεις αν δεν τις πεις δύο λέξεις. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ κατ' αρχήν .. Πρόεδρε, εγώ κατ' αρχήν δε σου δίνω λευκή 

επιταγή. Θα σε ελέγξω στον απολογισμό. Τώρα όμως ψηφίζω ναι στον 

προϋπολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Στεργίου. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι.  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, θα 

επανέρθετε. Να τοποθετηθεί και η κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν και εγώ θα ψηφίσω παρών, όχι γιατί θεωρώ ότι γίνονται 

ατασθαλίες ή οτιδήποτε. Δε θεωρώ κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ, θεωρώ ότι είναι 

πολύ .. Θεωρώ ότι τα χρήματα που διατίθενται για την ΚΕΔΩ είναι πάρα πολύ 

λίγα. Αυτό θέλω να πω, ότι οι ανάγκες για πραγματικά να λειτουργούνε σωτά 

τα ΚΑΠΗ και να παρέχεται κοινωνικό έργο, είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι ένας 

προϋπολογισμός μίζερος, κατά την άποψη μου, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα 

και εδώ εμείς θα πρέπει 

να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να αγωνιστούμε να έχει μεγαλύτερο 

προϋπολογισμό και πιο πολλά χρήματα για το έργο της η ΚΕΔΩ.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κύριε Λίτσα, μια διευκρίνιση να δώσω σ' αυτό που είπατε πριν. 

Στον προϋπολογισμό μέσα δεν υπάρχει κονδύλι για δαπάνες αιρετών, για 

αμοιβές αιρετών, ούτε 1 ευρώ και μέχρι σήμερα κανένας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΕΔΩ δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ, ούτε ο κ.Φοργιάρης, ούτε 

κανείς άλλος.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει κωδικός στον προϋπολογισμό; Δηλαδή, ο 

κ.Πρόεδρος .. Ενα λεπτάκι. Ο κ.Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι άμισθοι; Δεν άκουσα. Να το ανοίξεις το μικρόφωνο να το 

ακούσουμε.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Είπα ναι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα είναι άμισθοι δηλαδή. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Είναι άμισθοι αυτήν τη στιγμή. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ούτε για 1 ευρώ. Αυτό λέω και ούτε έχουνε 

πάρει μέχρι σήμερα κανένα ευρώ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ούτε θα προκύψει κάτι αναδρομικό δηλαδή; Θα προκύψει κάτι 

αναδρομικό; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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.......: Μπράβο κ.Φοργιάρη, μπράβο κ.Φοργιάρη. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να προσθέσω και εγώ κάτι. Επειδή είμαι .. Μισό λεπτό. Επειδή 

είμαι και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΩ, ομολογώ ότι δεν έχω πάρει 

ούτε σεντ. Ετσι;  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Να σας ενημερώσω για κάτι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τα ακούτε κ.Λίτσα. Κύριε Γιασημάκη, τα ακούτε;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βεβαίως τα ακούω, αλλά θέλω μια διευκρίνιση. 

ΠΕΠΠΑΣ: Μπράβο κ.Βαρνάβα. Μπράβο κ.Βαρνάβα, συγχαρητήρια .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στο επόμενο Συμβούλιο η διευκρίνιση για το συγκεκριμένο 

θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, τώρα τη θέλω εγώ. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να γίνει μια .. Δε χάλασε ο κόσμος.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΔΕΔΕΣ: Στον κωδικό, στον κωδικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ τη θέλω τώρα τη διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τελειώσατε κ.Γιασημάκη; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν τελείωσα. Γιατί μ' αφήσατε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς δε μου ζητήσατε το λόγο και παρόλα αυτά σας 

άφησα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Α, εντάξει. Ελα, μίλαγε κάποιος άλλος. Ποιος μίλαγε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Μισό λεπτό. Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ρώτησα κάτι τους κυρίους εκεί. Δε θυμάμαι τα ονόματα, 

συγνώμη παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κυριακού και ο κ.Μαυρικάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οτι δε θα παρθούν δηλαδή αναδρομικά κάποια χρήματα 

αργότερα. Αυτό ρωτάω.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να σας αφήσουμε στην αγωνία κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, θέλω μια απάντηση τώρα για να ξέρω τι θα ψηφίσω. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Θα σας αφήσω με την αγωνία, να ρωτάτε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω μια απάντηση γιατί μου είπατε .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Το είπαμε, το είπαμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω μια απάντηση .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΩ δεν έχει πάρει χρήματα, δεν παίρνει και 

ούτε θα πάρει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ετσι μπράβο. Τώρα έδωσες απάντηση. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τι άλλο θέλετε να πούμε δηλαδή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τώρα έδωσες απάντηση. 

(χειροκρότημα) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τώρα έδωσες απάντηση. Η απάντηση έτσι δίνεται. Το θα 

δούμε και θα δούμε και δεν ξέρω εγώ τι και το χαμόγελο, δεν μου λέει τίποτα. 
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Από τη στιγμή με την οποία, από τη στιγμή που δεσμεύεσαι ότι δε θα πάρεις 

χρήματα, εγώ μπορώ να σου δώσω συγχαρητήρια.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Σε ευχαριστώ πολύ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτή την απάντηση ήθελα και γι' αυτό δίνω τα συγχαρητήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. Μισό λεπτό, θέλει να αναθεωρήσει 

κάτι ο κ.Λίτσας. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής: πρώτον, δεν υπήρχε τέτοια διευκρίνιση πριν 

που έκανε τώρα ο κ.Φοργιάρης. Δεύτερον, εδώ λέει, αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού. Οταν δεν έχουμε προσωπικό και έχει 186.000 από πάνω και εμείς 

ψάχνουμε να βρούμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνιμο προσωπικό, αν κατάλαβα καλά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Ψάχνω και εγώ 

λοιπόν να βρω που πάνε αυτά τα χρήματα για να δικαιολογηθεί και το κόστος 

λειτουργίας της ΚΕΔΩ. Επίσης στις αμοιβές αιρετών και τρίτων, όταν βλέπουμε 

το 78.000 δεν κάναμε την πλήρη ανάλυση που ακριβώς πηγαίνουν αυτά. Εάν ο 

κ.Φοργιάρης μας λέει ότι δεν υπάρχουν αμοιβές, εγώ δεν είπα για τον 

Πρόεδρο, εγώ δε μίλησα για τον Πρόεδρο, δεν έβαλα ποτέ τέτοιο θέμα, δεν το 

είχα βάλει ούτε και πέρσι, που στον προϋπολογισμό υπήρχανε ποσά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Για τον Πρόεδρο όχι. Κάνετε λάθος. Εχετε ασθενή μνήμη. Είναι λόγω 

της ηλικίας ίσως. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Εντάξει τώρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Φιλικά του το λέω, φιλικά, φιλικά. Γερνάς Βασίλη, δε φταίω εγώ .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εδώ που ήμουνα ήσουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.   
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ΛΙΤΣΑΣ: (γέλιο) Θα έρθω. Λοιπόν, δεν είχα βάλει για τον Πρόεδρο εγώ. Είχα 

βάλει για τα μέλη του Δ.Σ. Αν λοιπόν είναι έτσι, και για τον Δ/ντη είχα βάλει, 

εντάξει; Να το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ναι υποθέτω ο κ.Λίτσας. 

 Κύριε Καλύβα. Κύριε Καλύβα .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, εγώ από την αρχή, μάλλον στον πρώτο προϋπολογισμό 

είχα ψηφίσει όχι, με την προϋπόθεση ότι ο Πρόεδρος θα έπαιρνε μισθό και θα 

πληρώνανε ταυτόχρονα δίδακτρα τα παιδιά. Τώρα ψηφίζω ναι, μετά τη 

δήλωση του κ.Φοργιάρη και συγχαρητήρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Κύριε Φοργιάρη, ούτε σε μένα δεν το είχατε πει. Θα 

μπορούσε να περάσει το θέμα σήμερα χωρίς να το αντιληφθεί κανείς μας. 

Συγχαρητήρια, όχι γι' αυτό που κάνατε, περισσότερο για τη σεμνότητα της 

παρουσίασης αυτού που κάνατε. Αυτό είναι, αυτό είναι για πρωτοσέλιδο σε 

εφημερίδες και για παράδειγμα κοινωνικό. Εάν με ακούτε κάποιοι 

δημοσιογράφοι εδώ και καταγράφουνε, αυτό είναι για πρωτοσέλιδα να μπει 

μπροστά για να γίνει παράδειγμα στην κοινωνία και να έχουμε πρότυπα 

λειτουργίας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι δεν έχουμε ψηφίσει; 

 Ορίστε κ.Γιασημάκη. Θέλετε να κάνετε πάλι το κομμάτι σας. Δεν 

πειράζει. (γέλιο) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, εγώ θέλω ξανά να δώσω συγχαρητήρια στον 

κ.Φοργιάρη. Ημουνα πολύ αυστηρός απέναντι του όλο αυτό το διάστημα, κάθε 
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φορά που ερχόταν θέμα της ΚΕΔΩ και κάθε φορά που ερχόταν θέμα 

προϋπολογισμού της ΚΕΔΩ και οφείλω να του δώσω για δεύτερη φορά 

συγχαρητήρια για την πράξη του αυτή. Θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό διότι η 

διαφωνία μας τότε ήτανε για τα δίδακτρα τα οποία είχανε μπει στα παιδιά και 

παράλληλα για τους μισθούς που προβλεπόταν. Από τη στιγμή που γίνεται 

αυτή η διευκρίνιση από τον κ.Φοργιάρη, εγώ θα ψηφίσω και του ξαναλέω 

συγχαρητήρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα ομόφωνα το Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό και 

δίνει .. Παρών η κα Στεργίου; Μας το χαλάτε κα Στεργίου. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει και δίνει τα συγχαρητήρια του 

στον εθελοντή Πρόεδρο.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και στο Διοικητικό Συμβούλιο. (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

 

 ΘΕΜΑ 14ο 

 

Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14 θέμα.  

 Κύριοι συνάδελφοι στο εν λόγο θέμα μόνο η Κοινότητα Αυλώνος με 

απόφαση του Τοπικού της δε δέχεται τον ψεκασμό και από την Κοινότητα 

Καπανδριτίου, όπως αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις .. 
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Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Εκτός από του Καπανδριτίου, τώρα της Μαλακάσας, για 

να δω εδώ στα χαρτιά μου. Για το Μήλεσι έχουμε απόφαση. Συγνώμη, είναι 

αρνητική η απόφαση, είναι η 2/2012.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω γι' αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κα Οικονόμου. Για το Καπανδρίτι είπαμε ότι δεν 

συνεδρίασε, όπως ειπώθηκε στις ανακοινώσεις του Τοπικού, συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συναιτερισμού Καπανδριτίου, το οποίο ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω αυτήν τη στιγμή τις αποφάσεις όλες μαζί μου. Εχω μόνο 

τους αριθμούς των αποφάσεων.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, έχουνε γράψει για ποιον λόγο αρνούνται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του Αυλώνος την είδα την απόφαση, για λόγους οικολογικούς, 

οικολογίας, να το πω έτσι. Ναι, δηλαδή δε θέλει τα φάρμακα. 

.......: Αγγελε, ο Αυλώνας δεν έκανε ποτέ. Σε όλες τις αποφάσεις τις τελευταίες 

 .. 

.......: Ανδρέα μου επέτρεψε μου να σου .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πέρσι και πέρσι δε συνηγόρησε, αν θυμάμαι καλά. 

.......: Εκανε, βεβαίως έκανε, βεβαίως έκανε. Και τι δουλειά έχει ο κάμπος τώρα 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, στον Κάλαμο δεν ξέρω. Εγώ επειδή τους είδα, δουλέψαν τα 

παιδιά. 
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.......: Ρωτήσαμε τους ελαιοπαραγωγούς και πήραμε τέτοια απόφαση; Εγώ γι' 

αυτό το θέμα δε συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέμα των Τοπικών .. 

.......: Εκανε, έκανε ο Αυλώνας.  

.......: Αγγελε, πριν πολλά χρόνια ρε. Πριν πολλά χρόνια. 

.......: Το Υπουργείο Γεωργίας δεν έβγαζε κονδύλι και δεν κάναμε. Μην το 

βλέπετε έτσι απλά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

.......: Από που; Το πήρε ο Αγροτικός Συναιτερισμός; Πήρε αυτή την απόφαση 

δηλαδή; Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ.Αρμυριώτη που είναι και ειδικός επί 

του θέματος.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι, εγώ λόγω επαγγέλματος γνωρίζω κάποια πράγματα. Θέλω 

να πληροφορήσω το Σώμα ότι τουλάχιστον στο ελαιοτριβείο κάθε χρόνο 

έρχονται από τη Δ/νση Γεωργίας και παίρνουν δείγματα από παραγωγούς που 

έκαναν ραντισμό για τις επιπτώσεις του ραντισμού στο ελαιόλαδο, από 

συγκεκριμένους παραγωγούς οι προϊσταμένοι με δειγματοληψία κλπ. Το ένα 

θέμα είναι που θέλω να σας ενημερώσω είναι αυτό και μέχρι τώρα δεν έχει 

προκύψει θέμα μεταβίβασης των φαρμάκων στο ελαιόλαδο. Αυτό γίνεται εδώ 

και μια 10ετία. Επίσης γνωρίζω ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται από τους 

ραντισμούς του δημοσίου είναι αυτά που λέγονται σήμερα οικολογικά. Ετσι; 

Δεν ξέρω αν οι παραγωγοί γι' αυτόν το λόγο ή για κάποιον άλλο λόγο. Επίσης 

πρέπει να σας αναφέρω ότι αποφεύγουν οι παραγωγοί γιατί διαμαρτύρονται ότι 

δε γίνεται σωστή δουλειά, δεν ήρθανε στο δικό μου το χωράφι, πήγανε στο 

άλλο και δεν πληρώνουν το αντίτημο που είναι περίπου 11% επί της τιμής του 

Υπουργείου στην τιμή του ελαιόλαδου και το πληρώνουμε εμείς .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσοι δεν πάνε στο ελαιοτριβείο δεν πληρώνουν.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι, όσοι πάνε και αυτοί που πάνε, σου λέει, δεν ήρθες στο 

δικό μου το χωράφι, δεν σε πληρώνω και άντε βάλτα με τον παραγωγό. 

Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται η παρακράτηση κ.Αρμυριώτη από σας; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Η παρακράτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για κάθε κιλό λάδι, ας το πούμε, για κάθε 100 κιλά λάδι δε 

γίνεται η παρακράτηση;  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι και όταν λέει ο παραγωγός, ότι εγώ δεν στο πληρώνω 

γιατί το χωράφι μου δεν το, το δάκο δεν τον πληρώνω, τι θα του κάνεις; Θα 

του πάρεις το λάδι;  

.......: Πρόεδρε, πέρσι ήμουν εγώ υπεύθυνος στη δακοκτονία. Με ακούτε; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Χαμένος είμαι. Τι;  

.......: Κανένας αγρότης δεν ήρθε να πάρει δακοκτονία. Ηταν πολύ χαμηλό το 

κόμιστρο. Δεν το πήρε κανένας. Δε συμφέρει. Ναι, αυτό έγινε και πέρσι Θωμά. 

Θωμά, αυτό έγινε και πέρσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όχι μόνο αυτό. Αν και η ανθοφορία, η παραγωγή είναι κάτω 

από το 25%, πάλι δε γίνεται ο ψεκασμός.  

 Αρα επί της ψηφοφορίας υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μια ερώτηση, μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Είναι με απόφαση της Δ/νσης Γεωργίας η οποία και 

πληρώνει κιόλας. Εντάξει. Συγνώμη, ναι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Οικονόμου. Ναι, τελικά ναι, ο παραγωγός πληρώνει.  

 Κυρία Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας ρώτησα πριν σχετικά με τη δακοκτονία πότε 

ενημερωθήκατε και μου απαντήσατε, 19.4.; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ήρθε το τελικό έγγραφο. Είχε έρθει ένα έγγραφο στις 20.2. 

περίπου; Ηρθε σε επαφή με την Δ/νση Γεωργίας η κα Βενάρδου και επειδή δεν 

υπήρχε ανθοφορία τότε, είπε να το κρατήσουμε το θέμα και μας έστειλε 

δεύτερο έγγραφο στις 19.4.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως τα Τοπικά Συμβούλια είχαν ενημερωθεί από την κα 

Βενάρδου και είχε ασχοληθεί και η κα Βωβού με το θέμα αυτό. Τώρα αν 

υπήρξε κάποια αρρυθμία στο Καπανδρίτι, δεν το γνωρίζω.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει μεγάλη σημασία να ενημερώνονται 

όλα τα Τοπικά για να μπορούν να έχουν το χρόνο να παίρνουν αποφάσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ενημερωθήκατε εσείς; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, το γνωρίζει ο Πρόεδρος ότι δεν έχω ενημερωθεί και μου 

κάνει εντύπωση γιατί τα άλλα τα Τοπικά πήραν απόφαση στις αρχές του μηνός. 

Δηλαδή και ο Αυλώνας και το Μαρκόπουλο έχουνε πάρει απόφαση στις αρχές 

του μηνός. Λοιπόν, άρα ενημερωθήκανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι γιατί είπαμε να πάρουν αποφάσεις τα Τοπικά, μετά 

σταμάτησε η διαδιακασία από την κα Βενάρδου και ξαναήρθε το επόμενο 

έγγραφο στις 19.4. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει 

αντίρρηση.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Αυλωνιτών "Το Σάλεσι" 

προς διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η   

Εγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Αυλωνιτών, κ.Παπαγιάννη. 

Αφορά τον Αυλώνα, γι' αυτό αναφέρομαι και επειδή αυτήν τη στιγμή 

παρεκτρέπεται ο κ.Παπαγιάννης οικολογικά .. Λοιπόν, το "Σάλεσι" προς 

διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2012.  

 Υπάρχει εισήγηση στους συναδέλφους. Το ποσό είναι .. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

.......: 6 και κλείσαμε. (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσπαθεί με δικά της χρήματα και δραστηριότητες να 

συντηρήσει το Μουσείο Ζυγομαλά, να παρέμβει στη σκεπή ακόμη, να 

παρέμβει, είναι ιστορία μεγάλη ο Σύλλογος αυτός.  

.......: Γι' αυτό Δήμαρχε κάντο 6. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Είναι ένας Σύλλογος ο οποίος έχει απίστευτη δράση, έχει κάνει μια 

κατανομή αρμοδιοτήτων καταπληκτική. Δουλεύουνε συγκλονιστικά .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι 35.000 για όλους. 

ΛΕΚΚΑΣ: Βέβαια στην αίτηση οικονομικής ενίσχυσης είναι ένα λαθάκι, απ' ότι 

μου είπε και η Μαίρη που ξέρει καλύτερα το πως πρέπει να στήνουμε τα 

αιτήματα. Ζητάνε ας πούμε 1.500 ευρώ για αγορά προτζέκτορα το οποίο αυτό 

δε θα το εγκρίνουνε. Οπότε 6.000 πιστεύω ότι είναι καλά.  

.......: 6, 6.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ: Εντάξει, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. 6.000 πιστεύω ότι είναι καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καλωσορίσουμε στην αίθουσα τον υποψήφιο βουλευτή της 

Ν.Δ., τον κ.Χάσκο. Καλή επιτυχία κ.Χάσκο.  

 Οσον αφορά την ψηφοφορία, είναι φανερό ότι το Συμβούλιο ομόφωνα 

εγκρίνει .. Ποιο είναι το ποσό κ.Δήμαρχε; Πόσο είναι το ποσό; 6.000 ευρώ.  

 Κύριοι συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

 -------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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