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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ: Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος, Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και έγκριση 

μελέτης για την Υπηρεσία 

Παροχής Προσωπικού για την 

αποκομιδή απορριμμάτων του 

Δήμου εν όψει αυξημένων 

αναγκών λόγω της θερινής 

τουριστικής περιόδου. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 

διακανονισμό οφειλής προς Ε.Υ.Δ.Α.Π.  

3. Εγκριση παράτασης προθεσμίας 

εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση 

Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και 

κατασκευή τοιχείου". 

4. Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση 

δρόμων συνοικισμού Πέτσουλι". 

5. Εγκριση αγοράς εκτάσεων για 

υλοποίηση του έργου: "Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων των οικισμών Καλάμου και 

Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού". 

6. Αποδοχή παραίτησης μελών του Δ.Σ. 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

"Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας 

Ωρωπού" και ορισμός νέων  μελών. 
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7. Παράταση μίσθωσης του κτιρίου που 

στεγάζεται το Δημαρχείο. 

8. Εκδοση ψηφίσματος για τον 

εργαζόμενο στον Δήμο Ωρωπού 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η αποψινή μας 

συνεδρίαση και παρακαλώ τη Γραμματέα μας, την κα Βαρνάβα Ελένη, να 

προχωρήσει στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα παρακαλέσω να 

καθίσετε για να μπορέσω να πάρω παρουσίες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μερικά πράγματα δεν ξεχνιώνται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και 

καλωσορίζουμε τον κ.Οικονόμου που έχει εκλεγεί και βουλευτής και είναι και 

Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μας και να δώσουμε συγχαρητήρια και σε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  9 

όσους συμμετείχανε σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα και ας μην έχουνε εκλεγεί. 

Νομίζω ο αγώνας .. Και πήγαν πολύ καλά και βέβαια θα είναι τιμή τους που 

μπήκανε σ' αυτήν τη διαδικασία.  

 Ηλιάσκος απών. Φοργιάρης παρών. Παπαγιάννης παρών. Γιαννάς παρών. 

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

Λεμπούσης απών. Λέκκας Ανδρέας παρών. Πέππας παρών. Νικολάου παρών. 

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

Πάντος παρών. Μίχα παρούσα. Λάμπρου παρών. Μπόρσης απών. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών. Γι' αυτό είπα να καθίσετε κύριε συνάδελφε στην θέση 

σας. Λοιπόν, Σωτήρχος παρών. Τσάδαρης παρών. Μπατζάκας παρών.  

Οικονόμου παρών. Λίτσας παρών. Ρούσσης απών. Βελτανιώτης παρών. Δέδες 

παρών. Καραγιάννης παρών. Ζαχαρίας παρών. Γιασημάκης παρών. Αρμυριώτης 

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

Τσάκωνας παρών. Κιούσης παρών. Μαργέτα παρούσα. Χασιώτης απών. 

Στεργίου παρούσα.  

 Ευχαριστώ. 

 Λοιπόν, από τα Τοπικά παρεβρίσκονται ο κ.Κιούσης, Πρόεδρος του 

Καλάμου. Ο κ.Μακρυγιάννης .. Παπαντωνίου του Μαρκοπούλου, συγνώμη.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλά συγχαρητήρια και από μένα στους συναδέλφους που 

έλαβαν μέρος στις εκλογές και στον κ.Οικονόμου που επανεξελέγη βουλευτής 

στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αυτό κάτι σημαίνει, ειδικά σήμερα να 

επανεξελέγεται κάποιος. Συγχαρητήρια κ.Οικονόμου.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

10 

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προβούν σε 

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

κ.Γιασημάκης, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης, η κα Στεργίου, ο 

κ.Πέππας, η κα Κοντογιάννη και ο κ.Βλάχος και ο κ.Καλύβας. Αλλος 

συνάδελφος;  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα και εγώ από την πλευρά μου δημόσια 

να δώσω τα συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στις εκλογές τις βουλευτικές 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, προσωπικά στον συνάδελφο, τον κ.Βασίλη 

Οικονόμου που για άλλη μια φορά θα εκπροσωπήσει το Δήμο μας στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο, στην κα Στεργίου συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανε, 

το ίδιο στον κ.Κιούση Δημήτρη και στον κ.Μιχάλη Χασιώτη. Είναι σημαντικό 

νομίζω ότι όσοι βρίσκονται εδώ μέσα σήμερα και εκπροσωπούν τους πολίτες, 

προσπάθησαν και εκπροσωπούν και κόμματα της Βουλής και διεκδικούν για τον 

τόπο και όχι μόνο. Τα συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ομως δυστυχώς είναι 

και η καθημερινότητα που θα πρέπει να επανέρθουμε κ.Πρόεδρε και λυπάμαι 

πάρα πολύ γιατί υπάρχει μια σύγχυση βλέπω και στη δική σας παράταξη και 

έχει να κάνει με αρμοδιότητα δικιά σας. Δηλαδή, μας στείλατε τα θέματα και τις 

εισηγήσεις μας τις στέλνετε ή την τελευταία στιγμή ή με μια επιλογή περίεργη. 

Δηλαδή, το πήρε ο αρχηγός της παράταξης, οι υπόλοιποι δε χρειάζεται να το 

γνωρίζουν και για πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά θέματα για 

τον τόπο μας, όπως είναι το 1ο θέμα που αφορά την σχέση που έχει ο Δήμος 

με την ΕΥΔΑΠ, ελάχιστοι έχουνε την εισήγηση και εμείς την πήραμε τελευταία 

στιγμή, με τη δικαιολογία από σας ότι το πήρατε προχθές ενώ ο αριθμός 

πρωτοκόλλου γράφει 20.04. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμποδίζετε το έργο μας.  

 Οπως επίσης θέλω να κάνω μια ανακοίνωση σχετικά με μια απόφαση 

που πήρε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και εγώ θα παρακαλέσω για κάτι ανέξοδο 
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τελείως να το δούνε άλλη μια φορά, να το ξανασυζητήσουν το θέμα το 

συγκεκριμένο που αφορά τα προϊόντα τα βιολογικά και την λαϊκή που θέλουν 

να συστήσουν στο Δήμο, απλώς να το συζητήσουν πρώτα απ' όλα με τον 

Τοπικό Σύλλογο που έχουν οι επιχειρηματίες στο Δήμο Ωρωπού. Θα 

παρακαλέσω την Επιτροπή να το ξαναδεί, να μιλήσει με τους πολίτες της 

περιοχής γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες απόψεις. Είναι ανέξοδο τελείως νομίζω 

να το ξανασυζητήσετε μια φορά, πριν προχωρήσετε να πάρετε αποφάσεις και 

προχωρήσει και παγιωθεί κάτι. Αυτό είναι, έτσι, μια παράκληση να συζητηθεί 

πάλι το θέμα και να ακούσετε και την εισήγηση του Εμπορικού Συλλόγου των 

πολιτών του Ωρωπού που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι 

μόνο. 

 Ευχαριστώ πολύ.        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω 

συγχαρητήρια στους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι είχανε 

θέσει υποψηφιότητα για βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Ολοι τους είχανε 

μια πάρα πολύ καλή πορεία και ιδιαίτερα στο Βασίλη τον Οικονόμου ο οποίος 

κιόλας έχει εκλεγεί και όπως είπε και ο Πρόεδρος, κάτι σημαίνει αυτό αυτές τις 

εποχές να εκλέγονται ξανά κάποιοι άνθρωποι.  

 Στις ανακοινώσεις τώρα θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που όλοι το 

γνωρίζετε. Γνωρίζετε ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε δύο σοβαρά ατυχήματα 

στην περιοχή μας. Το ασθενοφόρο όπως πάντα και σ' αυτήν την περίπτωση 

ήρθε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που σαν συνέπεια είχε να μπαίνει σε 

κίνδυνο η ζωή των τραυματιών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το Δήμαρχο τι 

γίνεται με το ασθενοφόρο το οποίο μας έχει δώσει ο ΔΕΣΦΑ, το οποίο είναι 

παρκαρισμένο μήνες έξω από το Δημαρχείο, εάν έχουνε γίνει οι κινήσεις οι 

οποίες πρέπει να γίνουνε ώστε να ενεργοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί ή αν θα 
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συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως αξιοθέατο για τους επισκέπτες του 

Δημαρχείου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Τσάκωνας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ηθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις 

βουλευτικές εκλογές της προηγούμενης Κυριακής και να τους συγχαρώ για την 

εκπροσώπηση όχι μόνο του Δήμου μας αλλά όλης της Περιφέρειας Αττικής, 

κυρίως τον Βασίλη τον Οικονόμου που πλέον είναι έμπειρος βουλευτής της 

περιοχής μας και θα εκπροσωπήσει για ακόμη μια φορά τον τόπο μας, ούτως 

ώστε και να προωθήσει και τα προβλήματα που τον ταλανίζουν στο 

Κοινοβούλιο, στην Ελληνική Βουλή. Να συγχαρώ όμως και τα άλλα παιδιά, την 

Αννα την Στεργίου, τον Μιχάλη τον Χασιώτη και τον συνεργάτη μου, τον 

Δημήτρη τον Κιούση, για την παρουσία τους που νομίζω ότι ήτανε πάρα πολύ 

αξιέπαινη και πήγαν τόσο καλά που νομίζω ότι όλους μας μας χαροποιεί να 

βλέπουμε ανθρώπους από μας να μας εκπροσωπούνε σε άλλους θεσμούς πιο 

υψηλούς ίσως, εντός εισαγωγικών ή όχι, από τον δικό μας θεσμό του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Το λόγο έχει ο κύριος .. συγνώμη, η κα Στεγίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μιας και το κλίμα είναι έτσι, και εγώ ζήτησα το λόγο ακριβώς για 

να ευχαριστήσω κατ' αρχήν τους δημότες του Ωρωπού, που με πολλούς 

ψήφους, σχεδόν 2.500 ψήφους με τίμησαν στο Δήμο μας και όλοι, όλους τους 

δημότες της Αττικής, που περίπου 7.500 ψήφους που πήρα, με κατέταξαν σε 

ψηλή θέση στη σειρά κατάταξης του ψηφοδελτίου μας. Ευχαριστώ όλους που 

με στηρίξατε, που με αγαπάτε και που όλοι μαζί εδώ αγωνιζόμαστε για τα 

προβλήματα του τόπου μας και τα προβλήματα της Αττικής. Και να συγχαρώ 
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επίσης τον Βασίλη τον Οικονόμου, τον συνάδελφο μας για την επανεκλογή του 

και τους άλλους, τον Δημήτρη τον Κιούση και τον Χασιώτη για την 

πραγματικά, έτσι, αξιόλογη μάχη που δώσανε και την παρουσία τους στα 

ψηφοδέλτια της Αττικής. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Το λόγο έχει ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ θα είμαι σύντομος στα 

συγχαρητήρια, αφού τα είπανε όλοι οι άλλοι και να αρχίσω την γκρίνια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρωτοφανές, έτσι; Πρώτα απ' όλα .. Με το χαμόγελο 

γκρινιάζω. Κύριε Δήμαρχε, σε δύο φύλλα εδώ εφημερίδας τοπικής είδα δύο 

θέματα που αφορούν την καθαριότητα του Δήμου μας. Το ένα αφορά τη 

χωματερή του Καλάμου, για την οποία εμείς είχαμε πάρει απόφαση ότι είναι 

ανενεργός και να προχωρήσει η αποκατάσταση της και το δεύτερο είναι για την 

κατάσταση που υπάρχει στον Κάλαμο και στους Αγ.Αποστόλους με τα 

απορρίμματα. Δεν τα έχω δει ο ίδιος με τα μάτια μου, αλλά επειδή ακριβώς 

είμαστε σε μια εποχή ακόμα που δεν έχει ξεκινήσει ο φόρτος, δεν έχει 

ξεκινήσει, δεν έχουνε έρθει ακόμα οι παραθεριστές. Εάν τώρα δεν μπορούμε να 

λύσουμε αυτά τα προβλήματα, το καλοκαίρι τι θα γίνει; Εάν τώρα 

χρησιμοποιούμε την χωματερή του Καλάμου που είναι πολύ μικρότερος ο 

όγκος απ' αυτόν που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι, τι θα γίνει 

το καλοκαίρι; Και το δεύτερο θέμα Δήμαρχε είναι μια καταγγελία που πήρα από 

έναν γνωστό μου στο Πολυδένδρι, που την έχετε πάρει και στο e-mail σας, 

σχετικά με το ότι κινιόσαστε, ότι παραβιάσατε τις μονοδρομήσεις στο 

Πολυδένδρι. Ετσι; Λοιπόν .. 
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Υπάρχει το e-mail. Καλό όμως είναι, καλό όμως είναι, επειδή 

ειδικά το νόμο και τους θεσμούς και τους νόμους που έχει καθιερώσει η ίδια η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση .. Οχι για αστείο. Επειδή εγώ ακριβώς το έχω ζήσει το 

αντίστοιχο θέμα στο Καπανδρίτι, λοιπόν.. Δεν ήρθα να σας κάνω παρατήρηση, 

Δήμαρχε, δεν ήρθα να σας κάνω παρατήρηση. Απλώς επειδή όλοι μας 

εκπροσωπούμε έναν θεσμό, καταλαβαίνετε πόσο εύκολα μπορεί μια 

προσπάθεια που γίνεται σε ένα Δημοτικό Διαμέρισμα να αποτύχει όταν εγώ, 

εσείς και ο καθένας από μας δεν το σεβόμαστε ή εκτός αν διαφωνούμε .. τον 

καταργήσουμε. Ετσι; Δεν ζητάω να απολογηθείτε, δεν ζητάω να απολογηθείτε. 

Εγώ το πήρα .. Δήμαρχε, είχα υποχρέωση να το φέρω, το πήρα, το έχω εδώ, 

να σας το δώσω, είναι επιστολή στο e-mail σας επώνυμη και ήθελα να το πω 

αυτό και για τους άλλους συναδέλφους. Οταν ο Δήμος νομοθετεί, όταν 

χρεώνει νερό, όταν κάνει κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, δεν είναι δυνατόν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην πληρώνουμε, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην 

σεβόμαστε τις πινακίδες που βάζει ο ίδιος ο Δήμος και να ζητάμε να τις 

τηρήσουνε οι δημότες.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Ζαχαρίας, ο Αντιπρόεδρος. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια σε όσους πήραν μέρος 

στις εκλογές και ιδιαίτερα στον Βασίλη τον Οικονόμου. Στην ανακοίνωση μου 

θα διαβάσω μόνο, μόνο θα διαβάσω, ένα αίτημα - διαμαρτυρία κατοίκων του 

Αυλώνα. Προς το Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση 

στους κατοίκους της περιοχής, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη τους για να υπάρχει η 

απαιτούμενη κοινωνική αποδοχή μέσα στην υπό ένταξη της περιοχής του 
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Σχεδίου Πόλης, σε περιοχή που είναι ήδη κατοικημένη, στη θέση Λυσιά, 

επιχειρείται η κατασκευή φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

σε απόσταση μόλις μερικών μέτρων από τα σπίτια μας. Επειδή όπως 

αντιλαμβάνεστε, παρότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στις νέες τεχνολογίες, μια 

τέτοια κατασκευή απαξιώνει ευθέως την περιοχή και τις περιουσίες  μας. 

Επειδή λόγω του σημείου ο προσανατολισμός των συλλεκτών θα είναι τέτοιος 

που θα αντανακλά στα σπίτια μας, επειδή σε μια περιοχή κατοικίας δεν είναι 

δυνατόν να εγκαθίσταται τέτοιου είδους μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

διότι η σύνδεση με υψηλή τάση μόνο σε μεγάλες μονάδες δικαιολογείται, θα 

πρέπει άμεσα να σταματήσει το έγκλημα που επιχειρείται. Αλλωστε θεωρούμε 

αυτονόητη τη στάση του Συμβουλίου διότι η προστασία των κατοίκων του 

είναι και ο σημαντικότερος λόγος ύπαρξης του. Επιφυλασσόμεθα για κάθε 

νόμιμη ενέργεια μας και ζητάμε από σας να εξετάσετε το φάκελο αδειοδότησης 

εγκατάστασης και να ζητήσετε ευθύνες αν προκύψουν παρατυπίες. 

Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή Κατοίκων.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ζαχαρία. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Καλύβας. Δε θέλετε να κάνετε 

ανακοίνωση κ.Καλύβα; Καλύφθηκε ο κ.Καλύβας 

 Ο κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ας προηγηθεί ο κ.Δέδες. Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα. Εγώ θα 

ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους γιατί 

σχεδόν όλοι παραβρέθηκαν στο πρώτο μου βήμα, στις ομιλίες. Θέλω να 

ευχαριστήσω από βάθη καρδιάς τον κόσμο ο οποίος με στήριξε πάρα πολύ, να 
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ευχαριστήσω όλους τους ντόπιους υποψήφιους γιατί δεν ήταν μόνο οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπήρχαν και άλλα παιδιά που δώσανε τον αγώνα, να 

συγχαρώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στον συνάδελφο, στον κ.Βασίλη 

Οικονόμου, και να κλείσω αυτό το ευχαριστήριο από πλευράς μου ότι για μένα 

ο αγώνας μόλις άρχισε.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση και συγχαρητήρια και πάλι. 

 Το λόγο έχει ο κ.Δέδες και συγνώμη κ. Δέδε δεν είχε αναγραφεί το 

όνομα σας εκ παραδρομής. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Επίσης τα θερμά μου συγχαρητήρια στους 

βουλευτές και στους υποψηφίους. Ελπίζω ο Θεός να φωτίσει τους αρχηγούς 

τους, να μπορέσει η Ελλάδα σύντομα να έχει μια κυβέρνηση. Η σημερινή μου 

ανακοίνωση έχει να κάνει ως εξής: παρατηρώ εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν 

υπάρχει ουδεμία κινητικότητα όσον αφορά τους σχεδιασμούς των Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων για την περιοχή μας. Αντίθετα βλέπω ότι επιχειρείται 

κατά τη λειτουργία του Δήμου να γίνουν ορισμένες ενέργειες, όπως 

χωροθετήσεις Βιολογικών, όπως χωροθετήσεις ΣΜΑ, όπως κάποιες, ακόμη και 

οι ανανεώσεις κάποιων μισθωμάτων έχουν να κάνουν με τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Προσπάθησα μόνος μου 

να δω τι γίνεται, δυστυχώς και από τον Οργανισμό ο οποίος είναι ανενεργός, 

δεν έχει τίποτα και επίσης από τον Κάλαμο ο κ.Δημόπουλος που έχει αναλάβει 

το έργο και αυτός βρίσκεται σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Δεν ξέρω αν θα 

έπρεπε κάποια στιγμή ο Δήμος και οι Δημοτική Αρχή να γίνει λιγάκι 

περισσότερο ενεργητική έτσι ώστε ορισμένα πράγματα να προχωρήσουν. Το 

να τα συζητάμε και κάθε φορά που έρχεται κάποιο πρόβλημα, όπως 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα με το Ρυθμιστικό να τρέχουμε όλοι να σβήσουμε 

τη φωτιά που ανάβει, τότε νομίζω ότι δεν πετυχαίνουμε κάτι.  
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Η κα Κοντογιάννη έχει το λόγο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα σας και από μένα. Θέλω και εγώ να ευχηθώ με 

τη σειρά μου και στους υποψήφιους βουλευτές και στον κ.Οικονόμο που έχει 

την τύχη να εκλεγεί, καλή επιτυχία στο έργο του και εύχομαι και εγώ να 

σχηματήσουμε σύντομα αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί πραγματικά είναι πολλά 

θέματα που πρέπει να προχωρήσουν και στο Δήμο και στο Νομικό Πρόσωπο. 

Επίσης θέλω να κάνω μια ανακοίνωση, να προσκαλέσω όλους εσάς και τον 

κόσμο που βρίσκεται φυσικά εδώ, για την Κυριακή, την Κυριακή που μας 

έρχεται, 13 Μαίου, Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κάνει, 

ξεκινάει τον πρώτο καθαρισμό στην κεντρική παραλία του Δήμου. Η 

συνάντηση θα γίνει στις 10:30 το πρωί. Σας καλώ όλους λοιπόν να είστε εκεί, 

όλοι οι φορείς, σε συνεργασία με το Δήμο για να δώσουμε και εμείς το καλό 

παράδειγμα στον τόπο μας. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριακή 10:30. Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Στις παλιές φυλακές Ωρωπού και αφισούλα έχω στείλει σε 

όλους τους Συμβούλους e-mail. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Κοντογιάννη.  

 Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. Κύριε Βλάχο. Εχετε ζητήσει να κάνετε 

ανακοίνωση κ.Πέππα; Εντάξει, ωραία. Ορίστε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας και από μένα. Θέλω να 

δώσω ένα ευχαριστήριο μήνυμα όσον αφορά σε αυτούς οι οποίοι λάβανε μέρος 

στις πολιτικές εκλογές από τον τόπο μας για τα κοινά της χώρας μας. 
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Πραγματικά όλοι τους είχανε μια τρομερή επιτυχία και τα πιο θερμά 

συγχαρητήρια βέβαια στον βουλευτή που επανεκλέχτηκε, τον κ.Οικονόμου με 

τον κ.Κουβέλη και τώρα θέλω και μια και είμαι και πολιτικό πρόσωπο εγώ και 

δεν κρύβομαι, να πω το εξής: το Σάββατο να έχουμε σταθερότητα στη χώρα 

και ο καινούργιος Πρωθυπουργός να οδηγήσει τη χώρα μέχρι τις Ευρωεκλογές 

σε σταθερότητα και όχι σε ανωμαλία. Πιστεύω να επικρατήσει η λογική. 

Πιστεύω, εδώ είναι ο κύριος .. Κύριε Οικονόμου, πιστεύω να επικρατήσει η 

λογική το Σάββατο.  

 Τώρα να έρθω σε δύο θέματα τα οποία έκανε αναφορά και ο κ.Λίτσας 

προηγουμένως, το 1ο θέμα, όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, το εμπόριο, το 

υπαίθριο εμπόριο, διότι σ' αυτό το θέμα ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι και θεσμικά 

εκλεγμένος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και δε θα μπορούσα 

σαφώς και να λείπω από μια τέτοια, οποιαδήποτε ενέργεια γίνει στο Δήμο, είτε 

είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, είτε και δεν είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, είτε και 

είμαι απλός στρατιώτης με το ρόλο που έχω τόσα χρόνια και είναι γύρω σε μια 

10ετία που εμπλέκομαι με τους Εμπορικούς Συλλόγους της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και 

όλα αυτά. Λοιπόν, πιστεύω ότι έγινε μια αναφορά στην Ποιότητα Ζωής, 

κ.Λίτσα, είπατε προηγουμένως κάτι, έγινε μια αναφορά στην Ποιότητα Ζωής 

και πάρθηκε μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου καλοπροαίερετη διότι τα 

βιολογικά προϊόντα πρέπει να είναι στη ζωή μας και πρέπει να είναι και στο 

Δήμο του Ωρωπού, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε με ποιον τρόπο θα είναι 

στη ζωή μας, χωρίς να δημιουργήσουμε αντισταθμαστικά κατά των 

επιχειρηματιών που υπάρχουνε στον τόπο μας, ανταγωνισμό, αντισταθμιστικό 

ανταγωνισμό και θα πρέπει πάρα πολύ όλοι μαζί να επαναξετάσουμε τη θέση, 

δημιουργούμε μια .. , μια καινούργια αγορά.  

 Εγώ εμμένω λοιπόν στην πρόταση που εδώ και τόσο καιρό όλοι μας 

μιλάμε για να έχουμε και να λειτουργήσουμε τον κανονισμό λειτουργίας των 
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λαϊκών αγορών που δεν τον λειτουργούμε, που δεν τον λειτουργούμε και 

πρέπει επιτέλους να τον λειτουργήσουμε, να σταματήσουμε το παράνομο 

εμπόριο και όπως αφαιρείται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Δεν ακούγεται ο κ.Πέππας. 

Ολοκληρώστε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Θα μπορέσετε, αν θέλετε κ.Παπαγιάννη, δύο λεπτά να τοποθετηθώ 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι δύο λεπτά κ.Πέππα. Οχι δύο λεπτά. 

ΠΕΠΠΑΣ: Μα δε μ' αφήνετε. Εντάξει, ωραία ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, ολοκληρώστε.  

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, εγώ λέω εδώ και τώρα πρέπει να λειτουργήσουνε οι λαϊκές 

αγορές με τον κανονισμό της Περιφέρειας. Οταν λέμε να λειτουργήσουνε, οι 

πραγματικοί παραγωγοί, οι πραγματικοί παραγωγοί που έχουν το δικαίωμα να 

βρίσκονται σ' αυτήν την λαϊκή αγορά και όχι παράνομο εμπόριο που εδώ και 

χρόνια γίνεται στο Δήμο του Ωρωπού και κανείς δε μιλάει και σιωπά, χωρίς να 

έρχεται ούτε το Υγειονομικό να ελέγχει την ποιότητα τους, ούτε τις άδειες 

τους, ούτε και να πληρώνουν. Και αυτό το θέμα έρχεται και αυτό θα πρέπει 

κ.Δήμαρχε κάποια στιγμή να το τακτοποιήσετε μια και εσείς αυτήν τη 

στιγμή είσαστε η Δημοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμ ..  

ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Πέππα, δεν έχετε άλλο χρόνο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, να σεβαστούμε τον κανονισμό. Σας παρακαλώ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο θέμα κ.Πρόεδρε, με συγχωρείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ανακοινώσεις είναι 2 λεπτά κ.Πέππα και μιλάτε 4,5 λεπτά. 

ΠΕΠΠΑΣ: Τίποτα, δείχνω δύο χαρτιά και φεύγω. Αν θέλετε φεύγω και 

αποχωρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας ζήτησε κανείς να αποχωρήσετε .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Σας παρακαλώ, είναι 2 λεπτά. Θα είχαμε τελειώσει τώρα. Λοιπόν, 

θέλω να μιλήσω για το ιδιοκτησιακό του Καλάμου, το οποίο είναι λυμένο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έρθει το θέμα. Υπάρχει .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Το θέμα θα το μάθει ο κόσμος. Θα το μάθει 

επιτέλους ο κόσμος. Τέρμα τα κλειστά συρτάρια. Είναι με δικαστική απόφαση, 

εδώ κύριοι, του 905 και παρακαλώ πολύ φωτογραφήστε την και το 1925 το 

ιδιοκτησιακό του Καλάμου, στο Δήμο του Καλάμου, γιατί δεν παίρναμε χαρτί 

Δασαρχείου τόσα χρόνια. Με απόφαση το 1905 η Γενική Γραμματέα του 

Υπουργείου Γεωργίας απάντησε προς το Δασάρχη Αθηνών να εξαιρεθεί η λέξη 

διακατεχόμενων και να είναι .. υπό τους κατοίκους του Καλάμου. Ερωτώ γιατί 

τόσα χρόνια είναι στο συρτάρι αυτή η απόφαση. Οφείλει ο Δήμαρχος μας και η 

Δημοτική Αρχή να λύσει νόμιμα το θέμα. Τέρμα τα υπόλοιπα που θα πούμε. 

Αλλο ένα χαρτί που φέρνω. Βάσει αυτής της απόφασης, κύριοι, το 1970 

χτίστηκε ένα ξενοδοχείο, για να μη φέρω και άλλες αποφάσεις και έρθει ο 

Εισαγγελέας και φέρει τα του Καίσαρι εδώ μέσα. Εντάξει; Ο νοών νοείτο. Δε θα 

ξαναπαίξουμε άλλο με τις περιουσίες του Καλάμου.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, .. κάνει ο κ.Πέππας; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω τώρα. Τι να σας πω κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. και δεν το ξέρουμε; Γιατί εγώ στον Κάλαμο δεν έχω 

τίποτα, γι' αυτό δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα και έστω μ' αυτόν τον εκρηκτικό τρόπο.  

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Βελτανιώτη, κ. Βελτανιώτη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ το Συμβούλιο 

πρέπει να προχωρήσει. 

ΠΕΠΠΑΣ: Η νομιμότητα θα έρθει και θα τη μάθετε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ, το Συμβούλιο πρέπει να 

προχωρήσει.  

 Κύριοι συνάδελφοι, στην αίθουσα προσήλθε ο κ.Ηλιάσκος και ο 

κ.Λεμπούσης.  

 Οσον αφορά τις εισηγήσεις για το θέμα στο οποίο ανεφέρθη ο κ.Λίτσας, 

πραγματικά υπήρξε μια καθυστέρηση στη διανομή των εισηγήσεων μόνο στο 

1ο θέμα. Ζητάω εκ μέρους του Προεδρείου την κατανόηση γιατί οι 

διαπραγματεύσεις του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ συνεχίζονται, συνεχίστηκαν ακόμα 

και μέχρι σήμερα και θα συνεχιστούν. Το έγγραφο που έχετε μπροστά σας 

κ.Λίτσα, το συμπληρωματικό, η εισήγηση 1ο θέμα για το οποίο 

διαμαρτυρήθηκε δικαίως και ο κ.Δέδες γιατί καθυστέρησε, ήρθε την Πέμπτη το 

μεσημέρι 15:00 η ώρα που κλείναμε και η κα Μαναβέλη λόγω φόρτου εργασίας 

δεν ήταν δυνατόν να το στείλει αυτήν τη στιγμή και εστάλη την Παρασκευή, 

συγνώμη, την επόμενη μέρα, την Τετάρτη το πρωί.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αισθητή η παρουσία του 

Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου μας στις εκλογές. Δεν πρέπει να 

κουραζόμαστε να λέμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που συμμετείχαν και 
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ανεβάζουν το επίπεδο του Δήμου μας. Πραγματικά ο Ωρωπός είναι πρώτη 

φορά σε βουλευτικές εκλογές που ακούστηκε τόσο πολύ. Τους ευχαριστώ και 

πάλι συγχαρητήρια για τον αγώνα τους, παρακολούθησα πολλούς απ' αυτούς, 

ήτανε μια χαρά και τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλή πορεία. Βιολογικά. 

Κύριε Λίτσα, πράγματι δε γνωρίζετε ότι η Ποιότητα Ζωής, πιθανώς, 

γνωμοδοτεί. Γνωμοδοτήσαν ότι εμείς θέλουμε βιολογικά. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι αρμόδιο να ορίσει τα υπόλοιπα, μέρες, ώρες, αν θα γίνει ή όχι. 

Αυτό είπα και στα παιδιά έξω, ότι πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι 

σίγουρο ότι πρέπει να γίνει βάσει των νόμων, δε χρειάζεται να ανατρέξω και να 

διαβάζω, θα γίνει εκτεταμένος διάλογος με τους φορείς και θα έρθει εδώ και θα 

ακούσουμε ο καθένας, θα πούμε και την άποψη μας ελεύθερα και με 

διαμορφωμένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε που, 

πως, τι ώρες, πόσες φορές την εβδομάδα θα γίνει η λαϊκή, αν θα γίνει, 

βιολογικών προϊόντων.  

 Κύριε Γιασημάκη. Το ασθενοφόρο δεν το έχουμε για αξιοθέατο. Το 

ασθενοφόρο δεν είναι ποτέ αξιοθέατο. Δεν υπήρξε ποτέ, ούτε τώρα. Σας 

διαβεβαιώ ότι το επιχείρημα να λειτουργήσει το ασθενοφόρο είναι μεγάλο, 

όπως πρέπει. Είναι προσωπική μου και αυτή ιστορία λόγω επαγγέλματος να το 

διεκπεραιώσω. Σήμερα μάλιστα κατά τύχη, λες και το ξέρατε, ήμουνα με μια 

ομάδα ανθρώπων, με μια ομάδα ανθρώπων και ανταλλάσσαμε απόψεις για το 

θέμα αυτό. Το ασθενοφόρο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ασθενοφόρο θα λειτουργήσει λίαν συντόμως. Να ξέρετε, να 

καταλάβετε ότι για να περάσει από το ΕΚΑΒ ήθελε 200 είδη αναλώσιμα, χωρίς 

να λείπει κανένα, για να μπορούμε να πάρουμε έγκριση να δουλεύει σαν 

ασθενοφόρο, μόνο αυτό. Περνάει από εκεί, μετά πηγαίνει ας πούμε να πάρει 

τους αριθμούς τους φυσικούς που παίρνει κάθε αυτοκίνητο και εν συνεχεία 

μπαίνουμε στη διαδικασία εμείς να το λειτουργήσουμε με έναν ή τον άλλον 
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τρόπο. Πιστεύω ότι είναι μια καινοτόμος δράση το ασθενοφόρο, πουθενά στην 

Ελλάδα δε θα λειτουργεί ασθενοφόρο όπως στο Δήμο του Ωρωπού, αυτό στο 

υπόσχομαι. Ο Βελτανιώτης. Δεν έχω καμία σχέση με τη χωματερή Καλάμου. 15 

μέρες το 2011 που αναλάβαμε έδωσα έγγραφη απόφαση μου για κατάργηση 

και διακοπή της λειτουργίας της. Για τα απορρίμματα όμως έχετε απόλυτο 

δίκιο. Κύριε Βελτανιώτη, θέλω να με ακούτε. Για τα απορρίμματα έχετε 

απόλυτα δίκιο. Τα απορρίμματα είναι μια απίστευτη ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, να σας πω τι γίνεται. Είναι μια απίστευτη διαδικασία 

ισορροπίας τρόμου σ' αυτόν το μεγάλο Δήμο για τα απορρίμματα, που δεν 

μπορεί κανείς να το καταλάβει. Πόσοι Αντιδήμαρχοι και πόσοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι βάζουν από την τσέπη τους λεφτά να πληρώνουν ανθρώπους να 

μαζεύουνε σκουπίδια πέρα δόθε, μπάζα, κλαδιά, ογκώδη και οτιδήποτε άλλο 

λόγω έλλειψης προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού στο Δήμο Ωρωπού για 

καθαρισμό όλων αυτών των πραγμάτων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. οδηγών, εργατών καθαριότητας, οδοκαθαριστών, καθαριστών 

παραλιών, είναι μοναδική. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η έλλειψη και είναι και 

απαγορεύσιμη κ.Βελτανιώτη, το ξέρετε, η πρόσληψη. Ειδικά τώρα στις εκλογές 

έχουνε διαλύσει τα πάντα. Από ..  στην Ελλάδα ίσως, καταθέσαμε το 2012, 

έτοιμος ο Κανελλόπουλος τα αιτήματα μας περιμένουν στο Υπουργείο για 

έγκριση προσλήψεων 7μηνητών. Δεν έχουμε καμία απάντηση για τους 

8μηνήτες και πιθανολογείται ότι δε θα μας επιτρέψουν να πάρουμε και 

8μηνήτες. Γι' αυτό σήμερα θα σας καλέσω να ψηφίσετε προ ημερησίας μια 

μελέτη και αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα δυστυχώς γιατί όλες οι μελέτες 

για προμήθειες, για εργασίες, για οτιδήποτε, θα έρχονται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ακριβώς για τα απορρίμματα. Θα σας την πω προ ημερησίας, είναι 
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το 1ο θέμα εκτός, ένα θέμα έχουμε εκτός ημερησίας, είναι για τα απορρίμματα. 

Για να προλάβουμε το καλοκαίρι να λειτουργήσουμε στοιχειωδώς, στοιχειωδώς, 

όχι καλά. Γιατί αν μπούμε σε μια μεγάλη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων 

στην περιοχή εάν δεν πάρουμε 8μηνήτες, θέλει πολύ διαδικασία, πολύ δουλειά, 

δεν προλαβαίνουμε το καλοκαίρι.  

 Για τα φωτοβολταϊκά εγώ δε διαφωνώ κ.Ζαχαρία, να το δούμε το θέμα. 

Δεν είναι αρμοδιότητα βέβαια του Δήμου αυτό, περιβαλλοντολογικές παίρνει 

από πάνω, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς, αλλά να το δούμε. Αν εμείς 

εμπλεκόμαστε σαν Δήμος ..   

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Αν εμείς εμπλεκόμαστε σαν Δήμος κάπου, πραγματικά 

δε μου έχει έρθει κάποιο χαρτί. Δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αρα δεν 

έχουμε και αρμοδιότητα. Δεν μας εζητήθη καν η γνώμη, για να βάλει κάποιος 

φωτοβολταϊκά. Πιθανώς να παίρνει από αλλού άδειες. Αλλά θα δούμε το 

φάκελο, θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος. Συμφωνώ σ' 

αυτά που είπε η Επιτροπή των Κατοίκων. Κύριε Δέδε, για το Γ.Π.Σ. .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, δε θέλετε να ακούγεται ο Δήμαρχος; Καθίστε 

σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι θέματα βατά και πρέπει να τα απαντήσω, να μη σας τα 

χρωστάω στην πορεία. Για το Γ.Π.Σ. γνωρίζετε ότι αυτήν τη στιγμή και μετά τις 

εκλογές δε γίνεται τίποτα. Δεύτερον, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση όσον 

αφορά την προώθηση του Γ.Π.Σ. και των Σχεδιών Πόλεων ήτανε απέναντι μας, 

ήτανε εχθρική. Σε διάφορα στάδια και επίπεδα Γ.Π.Σ. δεν τα προώθησε ποτέ 

και ήτανε .. σε καμία περίπτωση. Δεν βοηθούσε καθόλου την Περιφέρεια της 

Αττικής, όχι μόνο το Δήμο μας, αλλά και καμία Περιφέρεια, με αντιδράσεις 

όλων των Δημάρχων του Σαρωνικού και του .. Μαραθώνα και όλοι πάνω σ' 

αυτό το θέμα. Μάλιστα πήγανε και κάνανε παράσταση στην κα Μπιρμίλη τότε. 
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Τέλος πάντων, είναι απέναντι. Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. 

Σας είπε ο κ.Ηλιάσκος σαν ανακοίνωση την προηγούμενη φορά ότι πραγματικά 

με μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη επιτυχία, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, 

αποδεσμεύσαμε από την Αρχαιολογική δέσμευση το σχέδιο της παραλίας 

Μαρκοπούλου. Αναθέσαμε 200.000 σε μελετητή στον Κάλαμο να κάνει Γ.Π.Σ. 

Αν αργεί, δεν αργεί, δεν μπορούμε να τον παρακολουθούμε εμείς σαν μελετητή 

βήμα βήμα. Του Πολυδενδρίου όμως που είναι έτοιμο, που είναι έτοιμο εδώ και 

καιρό στον Υπουργό για τελευταία υπογραφή δεν το υπογράφουνε. Δε γίνεται, 

δεν προχωρεί. Πηγαίνει κάθε μέρα ο Παπαϊωάννου, έχω βάλει τον Πρόεδρο 

Τοπικού, που γνωρίζει το θέμα πολύ καλά, πηγαίνει, έχει πάει δέκα φορές και 

δεν το προωθούνε. Ασχολούμαστε, είτε φαίνεται, είτε .. αλλά όσο μπορούμε να 

ασχοληθούμε ένας Δήμος τέτοιος με τόσες ελλείψεις και τόσο μεγάλος. Και 

όλοι βέβαια να πάμε στην Κοντογιάννη την Αλέκα δίπλα την Κυριακή να 

βοηθήσουμε εκεί να κάνουμε, να μαζέψουμε, να δώσουμε το παράδειγμα 

καθαρισμού των παραλιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο, αν θέλετε ελάτε πάνω. 

 

 ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και έγκριση μελέτης για την Υπηρεσία Παροχής 

Προσωπικού για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου εν όψει 

αυξημένων αναγκών λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όπως ήδη ανέφερε και ο κ.Δήμαρχος, έχουμε 

ένα θέμα προ ημερήσιας διάταξης. Αφορά την τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος, Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση μελέτης για την 
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Υπηρεσία Παρος Προσωπικού για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου 

ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου. 

 Κύριε Καρίνο, εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον του θέματος, αν 

και ήδη αναφέρθηκε ο κ.Δήμαρχος. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα είναι βέβαιο, ότι όπου στρίψουμε αυτήν τη στιγμή δεξιά 

μας, αριστερά μας, θα δούμε σκουπίδια και όχι τόσο πολύ, διαφόρων ειδών 

σκουπίδια, ανακυκλώσιμα, μη ανακυκλώσιμα, οικιακά, μπάζα, κλαδιά. Δεν 

μπορούμε εύκολα να το αντιμετωπίσουμε. Προκειμένου επομένως ερχόμενη 

καλοκαιρινή σεζόν να υποστούμε μεγάλη ήττα του Δήμου μας όσον αφορά την 

προσφορά της καθαριότητας η οποία είναι μεγίστης σημασίας και το γνωρίζετε 

όλοι και επειδή δεν προλαβαίνουμε, ενώ χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλη 

μελέτη, οι 8μηνήτες οι οποίοι πήραμε πέρσι και ασχολήθηκαν με την 

καθαριότητα, μας στοίχισαν γύρω στις 300.000. 25 συν οδηγούς, συν 

καθαριστές, γύρω στις 300.000 ευρώ. Τώρα αποφασίσαμε, μιας και είδαμε 

παρόμοιες μελέτες σε άλλους Δήμους, που μοιάζουν τουριστικά και 

παραθεριστικά με μας, ότι μπορούμε να αναθέσουμε σε εταιρεία, να 

αναθέσουμε με διαγωνισμό εννοείται, έτσι; Να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά 

μας μηχανήματα για καθαρισμό. Αυτό επειδή ο χρόνος για 60.000 ευρώ, που 

είναι η μελέτη που έχουμε εδώ, μπορεί να γίνει σε σύντομη διαδικασία, δηλαδή 

μέχρι 15 Ιουνίου, πιστεύω τέλος Ιουνίου να την έχουμε έτοιμη, σας ζητώ να το 

φέρουμε προ ημερησίας για να προλάβουμε την καλοκαιρινή σεζόν, γιατί έχει 

μια διαδικασία.  

 Από εδώ θα περάσει Οικονομική, θα γίνει δημοσίευση, θα γίνει 

διαγωνισμός, θα γίνει ανάθεση, μετά τη σύμβαση θέλει 15 μέρες. Είναι μια 

διαδικασία, η πιο σύντομη που μπορούμε να πούμε είναι η διαδικασία της 

μελέτης αυτής η οποία δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο παρά το εξής: ότι θα 
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χρησιμοποιήσουμε 3 οδηγούς, 8 εργάτες, 8 εργάτες γενικών καθηκόντων, με 

δικά μας αυτοκίνητα για 3 μήνες.  

Εχουμε, αν θέλετε, το πινακάκι μόνο σας αφορά, το ότι το καλοκαίρι εδώ, αυτά 

τα λέω μέσα, δεν είναι για να τα λέω εσάς, τα γνωρίζετε, ότι από 20.000 στον 

Ωρωπό γινόμαστε 150 το καλοκαίρι, γινόμαστε 300.000 στις παραλίες και δεν 

μπορεί, δεν έχουμε έναν άνθρωπο να οδηγήσει, δεν έχουμε έναν άνθρωπο να 

οδηγήσει το αυτοκίνητο που κάθεται πίσω που πλένει τους κάδους. Δεν έχουμε 

ένα αυτοκίνητο, έναν οδηγό, να πάρει και κάθετα το αυτοκίνητο πίσω με τα 

καδάκια, που πρέπει να τα αφήσουμε εδώ και εκεί και να πηγαίνει κάποιος να 

τα παίρνει, της ΔΕΑΔΩ. Δεν έχουμε οδηγό και κάθονται τα αυτοκίνητα, δεν 

έχουμε οδηγό για το τρακτέρ, δεν έχουμε οδηγό ..  

 Επομένως δεν μπορεί να έχουμε καθαριότητα χωρίς άτομα. Δε γίνεται. 

Εκανα Εκτελεστική Επιτροπή πριν από 5 μέρες. Ολοι οι Αντιδήμαρχοι, ο 

Παπαγιάννης, εγώ, για να λειτουργήσω στον Αυλώνα τα αυτοκίνητα μου και σε 

κάποιο επίπεδο θέλω 7 εργάτες, ο Κάλαμος 8, εδώ ο Ωρωπός, αφήστε το. 

Πόσους θέλει για να λειτουργήσει η καθαριότητα στην περιοχή μας. Αρα ζητώ 

αυτό τουλάχιστον το 3μηνο το καλοκαίρι, 60.000 με ΦΠΑ είναι; .. Να μπούμε, 

να δείτε τη μελέτη.. Δε λέει τίποτε άλλο. Για να μπορεί ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όλο, όλο το διάστημα. Ολο το διάστημα το καλοκαίρι και θα 

δουλεύει 7 μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα επί 3 μήνες αυτά τα άτομα. Να σας 

πω και κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό το team του ιδιώτη που θα το πάρει, με το 

δικαίωμα του νόμου όλα αυτά γίνονται, έτσι; Μας επιτρέπει ο νόμος να το 

κάνουμε. Είναι ενήμεροι ακόμη και ο Επίτροπος, έχει γίνει σε άλλα μέρη, σας 

έχω πει, και γίνεται με την σύμφωνη γνώμη όλων. Ο ιδιώτης, σας το έχω 

ξαναπεί, επειδή έχει συμφέρον άμεσο, δουλεύει πιο πολύ ο εργάτης του ιδιώτη 

που έχει από πάνω, το 8ωρο, τον κρατάει και 10 ώρες, τον πληρώνει και γι' 
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αυτό και αποδίδουνε πιο πολλά. Επομένως, να μην μπω σε λεπτομέρειες, 

παρότι που είναι μικρό το ποσόν σε σχέση με τους 8μηνήτες που και καλώς 

εχόντων των πραγμάτων σύντομα να κάνουμε κυβέρνηση, να μπορέσει να 

ασχοληθεί με τα δικά μας προβλήματα και να μας δώσει 8μηνήτες, μόνο η 

προκήρυξη που θα κάνουμε, ο διορισμός και το χαρτομάνι και .. θα αργήσει 

πάρα πολύ και πιθανώς να χάσουμε το καλοκαίρι. Γι' αυτό σας ζητώ να 

ψηφίσετε αυτήν τη μελέτη για να προχωρήσουμε γρήγορα τις διαδικασίες, για 

να έχουμε καθαρή πόλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά το κατεπείγον, εντάξει, δε νομίζω να υπάρχουν 

αντιρρήσεις.  

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει αντίρρηση κ.Πρόεδρε για το κατεπείγον γιατί θέλουμε να 

δούμε αν μη τι άλλο τη μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα τι είπατε κ.Λίτσα. Δεν ακουστήκατε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει αντίρρηση για το κατεπείγον. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε 

έτσι οι μελέτες δίχως να μπορούμε να τις δούμε καν.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το έκτακτο του 

θέματος και με ποια έννοια δηλαδή .. Δεν μπορώ να καταλάβω .. Δήμαρχε, 

άφησε με δύο λεπτά. Με ποια έννοια. Δεν μπορώ να καταλάβω το έκτακτο του 

θέματος. Ο Ωρωπός δε γίνεται τώρα, φέτος το 2012, για πρώτη φορά 

παρεθεριστικός ή παραθαλάσσιος Δήμος, ούτε για πρώτη φορά το καλοκαίρι θα 

αυξηθεί ο πληθυσμός του, ούτε για πρώτη φορά θα παραχθούν σκουπίδια. 

Συμβαίνει χρόνια τώρα αυτό το πράγμα. Ετσι ήταν και πέρσι που ήσασταν 

Δημοτική Αρχή. Μ' αυτήν την έννοια δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το 

έκτακτο του θέματος και θα ήθελα να δω και εγώ τη μελέτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας εξηγήσω κ.Γιασημάκη. Εδώ είναι η μελέτη. Αν θέλετε να 

ρίξετε μια ματιά. Δεν είναι .. Δε λέει τίποτα. Δε λέει τίποτε. Εκείνο που είναι .. 
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Εχετε δίκιο σ' αυτό, γιατί έρχεται προ ημερησίας και δεν αφήνουμε σε 10 μέρες 

που θά' ρθει Συμβούλιο. Γιατί δεν είχε έρθει πριν. Γιατί πριν, γιατί πριν .. 

Θέλετε να πείτε κάτι κ.Σπύρο; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ανάγκη έγκειται στο ότι δεν έχει εγκριθεί από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση η πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τώρα προέκυψε αυτό κ.Σπύρο; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή είχαν έρθει οι εγκρίσεις. Αυτή τη 

στιγμή δεν υπάρχει καμία ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορείς να μπεις σε καμία πράξη πρόσληψης όσο 

διατηρείται αυτή η εκκρεμότητα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή την Παρασκευή δεν το ξέραμε ότι θα έχουμε αυτό το 

πρόβλημα; Προέκυψε σήμερα; Που μας πέρασε. Την Παρασκευή ήτανε που 

στάλθηκε η πρόσκληση. Τώρα προέκυψε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι λογικό το ερώτημα σας. Τι γίνεται. Την Παρασκευή και 

κάθε Παρασκευή κ.Γιασημάκη έχουμε τόσα προβλήματα που έρχονται στην 

επιφάνεια και όλη την ημέρα είμαστε σε μια διαμάχη με την Τεχνική Υπηρεσία. 

Οπως σας το λέω είναι. Και ζητώ την κατανόηση σας. Αύριο το πρωί έχουμε 

άλλα προβλήματα, άλλα προβλήματα. Δε μαζεύεται αυτός ο Δήμος έτσι. Δεν 

έχουμε να κρύψουμε, θα γίνει διαγωνισμός, δημοσίευση, κανονικά και θα 

καθαρίσουμε τον τόπο μας, όσο πιο σύντομα μπορούμε. Αυτός είναι ο σκοπός 

μας. Δεν έχουμε κανέναν άλλο σκοπό. Πριν ή μετά στην Οικονομική, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο καλείστε να πάρετε απόφαση. Για ποιο λόγο να το .. Να 

κρύψουμε κάτι; Τι να κρύψουμε; Αφού ξέρεις από Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

εσύ, 10 χρόνια μαζί με μένα, από το ίδιο θρανίο έχουμε περάσει.  Τι να 
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κρύψουμε δηλαδή σε μια μελέτη για αποκομιδή απορριμμάτων. Θα γίνει η 

νόμιμη διαδικασία κανονικά. Οι όροι .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ δεν είπα ότι έχετε να κρύψετε κάτι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι όροι από την Οικονομική Επιτροπή θα περάσουν .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, Δήμαρχε, ένα λεπτό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ζητώ επομένως να προχωρήσει το θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, ένα λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι έχετε να κρύψετε κάτι. 

Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο εγώ. Αλλο πράγμα είπα και θέλω να καταλαβαίνεις τι 

λέω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ψηφίσει το Συμβούλιο αν εγκρίνει το κατεπείγον του 

θέματος. Ορίστε; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία για το κατεπείγον. Ονομαστικά.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, προσήλθε και ο κ.Λέκκας. Ετσι; Ο κ.Λέκκας Βασίλης.    

 Ηλιάσκος ναι. Φοργιάρης ναι. Παπαγιάννης ναι. Γιαννάς ναι. Μακρής ναι. 

Κοντογιάννη ναι. Τσεκρεζής ναι. Λεμπούσης ναι. Λέκκας Ανδρέας ναι. Πέππας 

Παναγιώτης. Εδώ είναι; Ναι. Πάντως δε γίνεται έτσι η ψηφοφορία. Συγνώμη 

δηλαδή. Νικολάου Χρήστος ναι. Ανυφαντής ναι. Βλάχος ναι. Βασιλάκος ναι. 

Πάντος ναι. Μίχα ναι. Λάμπρου ναι. Μπόρσης ναι. Σωτήρχος ναι. Τσάδαρης ναι. 

Μπατζάκας ναι. Οικονόμου ναι. Λίτσας όχι. Βελτανιώτης όχι. Δέδες όχι. 

Καραγιάννης όχι. Ζαχαρίας όχι. Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για τους λόγους που προανέφερα, όχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι. Αρμυριώτης όχι. Καλύβας όχι. Ο κ.Οικονόμου 

αποχώρησε. Βαρνάβα ναι. Λέκκας παρών. Τσάκωνας όχι. Κιούσης όχι. Μαργέτα 

όχι. Και Στεργίου όχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειψηφία το επείγον του θέματος. 

Υπάρχουν ερωτήσεις. Προφανώς ..  

 Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ανέφερε ο κ.Δήμαρχος ότι την προηγούμενη χρονιά οι 8μηνήτες, 

για 8 μήνες προφανώς, μας στοιχίσανε 300.000. Οι 8 μήνες όμως. Τώρα όμως 

λέμε για 3 μήνες, άρα τους υπόλοιπους 5 μήνες .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Οχι, θέλω να πω ότι δεν είναι .. τα μεγέθη έτσι όπως τα 

συγκρίνατε δεν ήτανε ίσα. Ε βέβαια δεν είναι. Αρα λοιπόν, αν το περιορίσετε .. 

Συγνώμη, αν περιοριστείς όμως, αν περιοριστεί το κόστος στο 3μηνο πάμε 

περίπου στα ίδια, αυτό εννοώ. Θα πω στην τοποθέτηση μου, απλά θέλω να 

μας κάνετε αυτή τη διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

 Ορίστε. Μα δε βλέπω κ.Λίτσα. Μπορεί να θέλετε να κάνετε και 

ερωτήσεις ακόμα. Εχετε το δικαίωμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, εγώ λεώ ο προϊστάμενος .. Ζώη. Να πει μερικά 

πράγματα πάνω στη μελέτη και μετά να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της μελέτης κ.Καρίνο. Οσο μπορείτε πιο αναλυτικά. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η μελέτη έχει δύο άρθρα. Το ένα άρθρο είναι οδηγός 

απορριμματοφόρου, 3 άτομα επί 75 ευρώ το καθένα μαζί με την ασφάλεια επί 

90 μέρες, 20.250 ευρώ και 8 εργάτες γενικών καθηκόντων, επί 55 ευρώ ο 

καθένας, επί 90 μέρες, 39.600.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Τσάκωνα. Μετά θα τοποθετηθείτε.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχουνε μέσα και το ασφάλιστρο και την ασφάλιση τους. Εξάλλου 

είναι σύνολο 59.850 συν ΦΠΑ, 67.630. Η μελέτη αυτό το πράγμα είναι. Αυτές 
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τις ποσότητες περιέχει. Το γιατί είναι 75 και 55; Εχει το καθένα μια επιβάρυνση 

60% επειδή είναι η ασφάλιση τους μέσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση κ.Λίτσα; Επειδή 

προηγουμένως θέλει να ρωτήσει κάτι ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πέρσι είχαμε .. Κύριε Καρίνο, πέρσι είχαμε κάνει πάλι μια 

μελέτη και είχαμε δώσει σε ιδιώτη την αποκομιδή απορριμμάτων με ένα 

ανάλογο ποσό, αν θυμάμαι καλά. Με δικά του οχήματα, ναι. Το έργο που είχε 

παραχθεί πέρσι σε σύγκριση με το φετινό, μ' αυτό που θα έχει η μελέτη η 

φετινή, τι διαφορές θα έχει;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι σε περιοχές .. Εμείς έχουμε και 

μια εργολαβία σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή όσον αφορά τα απορρίμματα. Την 

περιοχή την πάνω. Αυτό για το οποίο συζητάμε εδώ είναι στις άλλες περιοχές 

για να αξιοποιηθεί ..     

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, σε ποιες περιοχές είναι αυτό και σε ποιες περιοχές ήταν 

το περσινό που με τα ίδια χρήματα είχαμε κάνει ένα ανάλογο έργο αν θυμάμαι 

και ο περσινός εργολάβος χρησιμοποιούσε τα δικά του μηχανήματα και δικούς 

του εργάτες. Αυτό θέλω να δω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει καμία σχέση η μια σύγκριση με την άλλη. Είναι δύο 

διαφορετικές μελέτες, δύο διαφορετικοί διαγωνισμοί. Η μια μελέτη ήτανε 

συνολικά με απορριμματοφόρα, με βενζίνες, με όλα του ιδιώτη, όπως την 

έχουμε δώσει, 60.000 πέρσι. Φέτος δίνουμε τα δικά μας εργαλεία για να τα 

χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης και επομένως είναι δύο διαφορετικά πράγματα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, εδώ βρίσκεται το πρόβλημα όμως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και πέρσι, απ' ότι κατάλαβες, ο ιδιώτης καμιά φορά 

χρησιμοποίησε σαν βοήθεια, σαν δεύτερο δρομολόγιο .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε με απασχολεί αυτό. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα το ότι δεν 

έχουμε δει τη μελέτη είναι αυτό. Αν την είχαμε δει θα ξέραμε τι γινότανε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. Τουλάχιστον φέτος να είμαστε και νόμιμοι. Εκείνο που 

σίγουρα είναι, δε θα ασχοληθεί καθόλου αυτή η μελέτη των 50.000 ευρώ που 

θα καταλήξει, πως θα καταλήξει με το διαγωνισμό, δε θα ασχοληθεί καθόλου 

με Αφίδνες, Πολυδένδρι, Μαλακάσα, Μήλεσι, αυτές είναι καλυμμένες. Τέλος, 

έχουνε, έχει τελειώσει. Θα ασχοληθεί από Κάλαμο, Μαρκόπουλο, Ωρωπό 

κυρίως.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και η περσινή μελέτη που είχε ασχοληθεί;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η περσινή μελέτη των .. Ποια μελέτη; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Που είχαμε δώσει πάλι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάλι επάνω Αφίδναι. Αφίδναι. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι. Πέρσι είχε δοθεί πάλι μια μελέτη, αυτή που ανέφερε 

πριν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ίδιος, ο ίδιος την είχε πάρει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο ίδιος ήτανε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, Αφίδναι. Και το '10.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. ήτανε μια μελέτη 20.000 απευθείας ανάθεσης για αποκομιδές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων. Τώρα ας αφήσουμε λιγάκι την ιστορία και ας 

έρθουμε στο σήμερα.  

 Ορίστε κ.Καλύβα. 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Η ερώτηση μου είναι η εξής: έχουμε κάνει κάποια έρευνα εάν 

πάρουμε μια εταιρεία, έναν εργολάβο για τις ίδιες μέρες με τους ίδιους εργάτες, 

με δικά του εργαλεία να δούμε πόσο θα μας στοιχίσει; Γιατί τα δικά μας 

εργαλεία ποιος θα τα σεβαστεί; Ο οδηγός ο ξένος; Τα πετρέλαια θα είναι δικά 

μας;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Είναι πολύ εύκολο να παίρναμε και μια προσφορά από μια εταιρεία 

ιδιωτική για τις ανάλογες μέρες και να δούμε πόσο θα στοιχίσει και να 

τελειώνουμε. Ερώτηση είναι. Δε στενοχωριέμαι, μη φοβάστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτήν τη στιγμή ο Δήμος Ωρωπού προσπαθεί να διαχειριστεί τα 

απορρίμματα με τα όπλα που έχει. Εχει λίγο προσωπικό, σε σχέση με το 

προσωπικό έχει περισσότερα οχήματα αυτήν τη στιγμή όπως είμαστε τώρα. 

Ετσι; Αρα τι πρέπει να κάνουμε σ' αυτήν τη φάση τώρα; Μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε δύο, τρία οχήματα που θα κάθονται ούτως ή αλλιώς, για να το 

δώσω να το καταλάβετε. Εκεί δεν παίζει αυτή η μελέτη. Η ολοκληρωμένη 

μελέτη διαχείρισης του Δήμου Ωρωπού, του 1/5 της Αττικής είναι μεγάλη 

ιστορία. Είναι εύκολο να σας πω όμως ότι θα συνέφερε πολύ πιο πολύ να το 

πάρει ιδιώτης. Η μελέτη όμως, για να γίνει αυτή η μελέτη σωστά, να περάσει 

και να γίνει θέλει τουλάχιστον 6- 8 μήνες. Γιατί θα πάει το ποσόν, θα ανέβει 

πάρα πολύ ψηλά και λέμε, να απενεργοποιήσουμε τα δικά μας αυτοκίνητα που 

τα έχουμε; Εντάξει, προσπαθούμε να βρούμε τη μέση λύση και εμείς και 

συμπληρωματικά ο ιδιώτης. Αυτό κάνουμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. Θέλει να κάνει ερώτηση ο κ.Τσάκωνας. Να μην 

ενημερωθεί; 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μισό λεπτό. Δύο ερωτησούλες. Κύριε Δήμαρχε, λέτε ότι η 

διαδικασία θα μας φάει 6- 8 μήνες. Τα ίδια όμως είπαμε και πέρσι και είπαμε να 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση κ.Τσάκωνα, αυτό είναι τοποθέτηση τώρα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ερωτήσεις είναι. Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ρωτάτε; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ρωτάω, τώρα θα ρωτήσω. Μη βιάζεσαι Πρόεδρε, μη βιάζεσαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της μελέτης υποθέτω ότι θα είναι η ερώτηση. Τώρα να θα 

κάνουμε .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Λέει η μελέτη λοιπόν, μας είπε κάποια νούμερα ο κ.Καρίνος, με 

75 ημερομίσθιο και 55 αντίστοιχα ημερομίσθια. Τα ημερομίσθια όπως ξέρουμε 

από τις 14 Φλεβάρη έχουνε πέσει στο 24,61, συν 56% επιβάρυνση όλοι να 

είναι του εργολάβου, που δεν είναι όλοι του εργολάβου, είναι μόνο 33% και 

100% να ήτανε, φτάνουμε στα 50, δε φτάνουμε στο 75. Για το θέμα .. λίγο για 

τις ερωτήσεις, για το κόστος. Δε μου λέτε κάτι άλλο; Μια άλλη ερώτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ερώτηση τώρα αυτή. Πάλι τοποθέτηση είναι. 

Απαντήσατε κιόλας μόνος σας. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ε απαντάω. Να μου πείτε τον αντίλογο σας. Να μου πείτε τον 

αντίλογο σας. Δεύτερον, όταν ο υπάλληλος του ιδιώτη θα χρησιμοποιεί τα 

εργαλεία του Δήμου και γίνει ένα ατύχημα, ποιος θα έχει την ευθύνη 

κ.Δήμαρχε; Ο ιδιώτης ή το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ερώτηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα. Για την ασφάλεια του προσωπικού ποιος 

ευθύνεται. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Η εταιρεία που τους έχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είπατε. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Για την ασφάλεια όχι του προσωπικού του ιδιώτη, την ασφάλεια 

των εργαλείων του Δήμου και τις βλάβες που θα προκαλέσουνε τυχόν αυτά τα 

εργαλεία από τον κακό χειρισμό του υπαλλήλου του ιδιώτη που θα του 

δώσουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιεί τα εργαλεία μας, ποιος θα έχει την 

ευθύνη; Τη νομική και αστική ευθύνη ποιος θα την έχει; Δε θα την έχουμε 

εμείς εδώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Ωρωπού;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είναι ασφαλισμένα τα αυτοκίνητα. Χιλιοασφαλισμένα τα 

αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα. Δεν καταλαβαίνω.  

.......: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για όλα, από τη στιγμή που ανήκουν στο Δήμο 

και είναι ασφαλισμένα από το Δήμο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, αν η 

Τροχαία έχει αυτή την εντολή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά θα αφορούν τη σύμβαση που θα υπογραφεί κύριοι 

συνάδελφοι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ερώτηση είναι. Ναι αλλά εμείς πρέπει να ψηφίσουμε αυτήν τη.. 

Κύριε Δήμαρχε, δε μιλάμε γι' αυτό, την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Υπάρχουν 

αυτήν τη στιγμή μικτά κλιμάκια. Θα σταματήσει το μικτό κλιμάκιο όπως .. ένα 

λεωφορείο και να το ελέγχει και να πει, με ποιο δικαίωμα οδηγάς το αυτοκίνητο 

αυτό. Φέρε μου την πρόσληψη. Εμένα σταμάτησε ένα αυτοκίνητο μου χθες και 

λένε του οδηγού, φέρε μας την πρόσληψη. Δεν υπάρχει πρόσληψη εδώ. Αρα 

πως θα οδηγεί μη υπάλληλος του Δήμου; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε μισθώσει εμείς τα αυτοκίνητα μας στον ιδιώτη. Τα 

έχουμε δώσει. Εμείς θα προσλάβουμε; Εμείς δώσαμε τα αυτοκίνητα μας με τη 

σύμβαση αυτή εδώ στον ιδιώτη. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Εμείς μισθώνουμε; Αντί τι αντίτιμο; Δεν μισθώνουμε .. 

.......: Παραχωρούμε, παραχωρούμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραχωρούμε. Πως να το πούμε. Αυτό κάνουμε σήμερα. 

Παραχωρούμε 3, 4 μηχανήματα επειδή δεν έχουμε το προσωπικό να τα 

λειτουργεί άλλος. Τα παραχωρούμε στον ιδιώτη και έχει την πλήρη ευθύνη από 

εκεί και πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, 

παρακαλώ. Κύριε Κιούση, εντάξει τώρα δόθηκε .. Εχει δοθεί ο λόγος στον 

κ.Λίτσα τώρα, εντάξει. Συγνώμη κ.Λίτσα. Ορίστε. Παρακαλώ κ.Τσεκρεζή. Σας 

παρακαλώ.  

 Κύριε Καταμέτο, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας διαβεβαιώ κ.Κιούση, το είπα, ότι αυτό το πράγμα επειδή δεν 

ήξερα αν γίνεται ή όχι, ο κώδικας το γράφει βέβαια αλλά δεν ήμουνα σίγουρος, 

το ρώτησα στην Επίτροπο και μου λέει, μην το συζητάς, για τα σκουπίδια κάνε 

το. Το καταλάβατε; Δηλαδή αναλύω πλήρως, κανονικά. Σας το λέω κανονικά. 

Δε γίνεται για μας, η χερσόνησος στην Κρήτη 1,5 εκατ. .. Εδωσε τα 

μηχανήματα της σε ιδιώτη με 1,5 εκατ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμέτο, να δοθεί απάντηση στο ερώτημα. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Κοιτάξτε, ο Δήμος αναθέτει σε κάποιον ιδιώτη, κάποιους ιδιώτες 

το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή την αποκομιδή των απορριμμάτων με μέσα τα 

οποία του διαθέτει ο Δήμος. Αρα ο ιδιώτης που θα οδηγεί το απορριμματοφόρο 

του Δήμου το κάνει αυτό βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επομένως δε 

θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς τη χρήση των μέσων των 

οχημάτων του Δήμου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Δεν είναι 

μίσθωση διότι σε περίπτωση που ο ιδιώτης χρησιμοποιούσε δικά του μέσα, 

τότε προφανώς θα υπήρχε και το αντίστοιχο αντίτιμο το οποίο θα κατέβαλλε ο 
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Δήμος για τα μέσα του ιδιώτη. Ως προς το θέμα της ευθύνης που είπατε 

προφανώς τα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα. Εάν κάποιος οδηγός ιδιώτης 

προκαλέσει ζημία σε όχημα του Δήμου με δική του υπαιτιότητα, τότε 

προφανώς ακόμα και ειδική πρόβλεψη να μην υπάρχει στη σύμβαση, κάτι που 

βεβαίως μπορεί να υπάρχει, μπορεί να προβλεφθεί, τότε και βάσει του νόμου ο 

ιδιώτης αυτός είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Δήμο για τη ζημιά που θα 

προκαλέσει. Επομένως νομίζω ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα στα δύο σημεία 

αυτά που θίξατε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Είναι θέμα το οποίο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα είναι όρος της σύμβασης. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: .. μπορεί να αποτυπωθεί στην προκήρυξη και να αποτυπωθεί 

και στη σύμβαση. Δεν είναι θέμα της μελέτης. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι αυτήν 

τη στιγμή η συζήτηση δεν έχει αντικείμενο σε σχέση με το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης για τους όρους της προκήρυξης 

για παράδειγμα. Ξαναλέω όμως ότι ακόμα και να μην υπάρχει πρόβλεψη ο 

νόμος έχει προβλέψει για το ποιος πληρώνει σε περίπτωση που φταίει για 

οποιαδήποτε ζημιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καραμέτο. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ εμμένω ότι το κατεπείγον δεν είναι πραγματικότητα. Δεύτερον, 

στην ουσία είναι μια αγορά εργασίας και με πρόλαβε ο κ.Τσάκωνας ότι όταν οι 

μισθοί έχουνε φτάσει 450 ευρώ, θα δημιουργήσουμε μια περίεργη σχέση 

εργασίας ενός εργολάβου ιδιώτη μεταξύ του οποιουδήποτε μπορεί να φέρει 

εδώ στην περιοχή μας. Στα 8μηνα τουλάχιστον έτρωγε ψωμί και κανένας από 

την περιοχή. Γι' αυτό είμαστε, εγώ προσωπικά ήμουν και υπέρ των 8μήνων. 
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Εχετε δικαίωμα και για 2μηνα. Πάρτε 2μηνα κ.Δήμαρχε, όπως πήρατε για 

οδηγούς .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Επίσης θέλω να πω το 

εξής, ότι μέσα θα πρέπει προφανώς και αυτός είναι ο λόγος που θέλαμε να 

δούμε λίγο την προκήρυξη του διαγωνισμού .. Θα θέλαμε να δούμε λοιπόν την 

προκήρυξη του διαγωνισμού, να δούμε το εξής: και πιστεύω ότι θα είναι 

καταγεγραμμένα, δηλαδή να λέει ότι θα πάρει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το 

συγκεκριμένο μηχάνημα, το άλλο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το άλλο 

συγκεκριμένο μηχάνημα. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έρθει στο Δήμο, 

θα πάρει ό,τι θέλει από το Δήμο για να πιάσουν να δουλεύουνε, γιατί θα πρέπει 

να έχουν τα αντίστοιχα πτυχία, τα αντίστοιχα διπλώματα προφανώς, όταν 

μιλάμε για οδηγούς και τις αντίστοιχες δυνατότητες. Νομίζω κάποια διπλώματα 

θέλουνε ειδικούς .. οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν είμαι και ιδιαίτερα 

ειδικός. Θα ήθελα λοιπον να δω και γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να διαβάσουμε 

λίγο να δούμε κάτι το οποίο δε μας έχετε δώσει τη δυνατότητα γιατί το 

φέρνετε κατεπείγον. Επίσης δυστυχώς το είδαμε αυτό το έργο πέρσι, δίχως να 

περάσει από το Συμβούλιο, να δουλεύουνε μαύροι τα φορτηγά και δεν πέρασε 

από το Συμβούλιο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Βλάχο, σας παρακαλώ. Συνεχίστε κ.Λίτσα, 

συνεχίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, ήτανε μελαχρινοί τώρα από τον ήλιο, 

απλώς, θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει μια τεράστια ανεργία εδώ στο Δήμο 

μας και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ανθρώπους εδώ που δεν 
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μπορούνε να δουλέψουν και θέλω να πω επίσης ότι απ' ότι καταλαβαίνω θέλω 

να ρωτήσω, κ.Καρίνο, είναι συγκεκριμένα τα μηχανήματα ή είναι στο φλου; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Λοιπόν, κατ' αρχάς ο τίτλος της μελέτης είναι: Υπηρεσίες Παροχής 

Προσωπικού για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού. 

Δεύτερον, τα μεροκάματα, όταν κάποιος αναλαμβάνει να σου φέρει προσωπικό 

θα κόψει τιμολόγια, θα φορολογηθεί, θα έχει κάποιον επόπτη να παρακολουθεί. 

Δεν μπορεί να λέμε ότι το μεροκάματο του 75 είναι μεγάλο ή μικρό. Τρίτον, 

εμείς παίρνουμε 3 οδηγούς. Αρα στη μελέτη θα βάλουμε 3 απορριμματοφόρα 

του Δήμου Ωρωπίων και άλλα 2 αναπληρωματικά σε περίπτωση που 1 ή 2 από 

τα αρχικά που έχουμε βάλει χρειάζεται να μπούνε ή για βλάβη ή για σέρβις 

μέσα. Αυτό θα είναι. Εχω ζητήσει εγώ από τον κ.Σάλαρη να μου δώσει 3 

απορριμματοφόρα του Δήμου Ωρωπίων και 2 αναπληρωματικά σε περίπτωση 

που αυτά πάνε για σέρβις ή υπάρχει κάποια βλάβη ή οτιδήποτε, να 

αντικατασταθούν. Αυτό θα είναι. Δηλαδή 3 συν 2 σε περίπτωση βλάβης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να κλείσω λέγοντας ότι το να αγοράζει ο Δήμος από ιδιώτη εργασία 

είναι κάτι το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αυτό κάνουμε στην 

προκειμένη στιγμή και καλύτερα να μπορούσαμε να έχουμε κριτήρια 

αντικειμενικά, κριτήρια του ΑΣΕΠ, για να μπούνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν 

ανάγκη και το θεωρούσα πολύ πιο σωστό με τον τρόπο που γινότανε μέχρι 

τώρα με τα 8μηνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης έχει ζητήσει το λόγο.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρώτα απ' όλα κύριοι συνάδελφοι αν δεν με απατάει η μνήμη 

μου, πέρσι είχαμε κάνει δύο συμβάσεις για την καθαριότητα. Είχαμε κάνει μια 

σύμβαση που αφορούσε τον καθαρισμό Αφιδνών, Μαλακάσας και παραλίας 

Αγ.Αποστόλων, την οποία είχε αναλάβει ο εργολάβος εξ ολοκλήρου με δικά του 

μηχανήματα, είχαμε κάνει και μια άλλη σύμβαση ενοικίαση μηχανημάτων που 

δεν είχε ο Δήμος.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι, η μια ήτανε πολύ μεγαλύτερη. Ητανε γύρω στις 130.000 

Δήμαρχε. Δηλαδή ο κ.Πάντος θα θυμάται καλύτερα πόσο είναι. Δε λέω ότι είναι 

ακριβή ή φτηνή. Απλώς λέω ότι πέρσι είχαμε κάνει άλλη μια σύμβαση για να 

καλύψουμε ένα κενό και δε μιλήσαμε, ενοικίαση μηχανημάτων. Αυτό που θέλω 

εγώ τώρα να πω είναι το εξής: για να μην υπάρχουν προβλήματα. Πρώτα απ' 

όλα δεν έγινε σωστή η διαχείριση, σας το είχα πει Δήμαρχε και προσωπικά, των 

8μηνητών. Επρεπε να είχαν προσληφθεί σε δύο φάσεις, εφόσον ο Δήμος δεν 

έχει μόνιμους υπαλλήλους για να .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τον είχαμε πει τον τρόπο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να 

είμαστε ιδιαίτερα και εκεί είναι που δεν ψηφίσαμε το κατεπείγον, γιατί θα 

πρέπει η μελέτη αυτή που μας εισηγείστε κύριε Δ/ντα, θα πρέπει να έχει 

πολλές δικλείδες ασφαλείας. Πρώτον, θα πρέπει για να ανέβουν αυτοί οι 

άνθρωποι πάνω και να μην πάει ο Δήμαρχος φυλακή, να έχει έρθει η 

νομιμοποίηση από την Περιφέρεια της απόφασης και της σύμβασης. Δεύτερον, 

οι υπάλληλοι που .. στη συγκεκριμένη εταιρεία να έχουν τα ανάλογα στοιχεία 

και την ανάλογη ασφάλιση που προβλέπει ο νόμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά θα προβλεφθούνε κ.Βελτανιώτη.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μου επιτρέπεις; Για καλό τα λέω Πρόεδρε, δεν τα λέω για 

κακό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα πάρουμε χύμα προσωπικό.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και επίσης θα πρέπει, θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία 

ποια ζημιά είναι φυσιολογική φθορά ή συντήρηση και ποια είναι η ζημιά που 

την προκάλεσε το προσωπικό. Αυτό ποιος θα το προβλέψει;  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν είναι το θέμα των προσλήψεων. Το πρώτο θέμα είναι 

αυτό. Γεγονός είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως είναι ένα θέμα γενικό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι σε όλους τους Δήμους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αν δεν υπάρχει σε όλους τους Δήμους, είναι και ευθύνη δική σας 

γιατί δεν το λύσατε και πως το λύσανε οι άλλοι Δήμοι. Ετσι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, όχι, μιλάμε για τώρα. Κοιτάξτε, τώρα δε θα το λύσουμε εδώ 

το θέμα των προσλήψεων, αλλά δεν είναι και θέμα ούτε προ ημερήσιας 

διάταξης, ούτε και στο πόδι. Να καθίσουμε, αν θέλετε σε ένα ειδικό Συμβούλιο 

ή σε μια σύσκεψη στο γραφείο σας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 

Μετά υπάρχουν τα Οργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πως αντιμετωπίζονται 

αυτά; Κάνατε αίτηση για 8μηνήτες και λέτε, περιμένουμε να μας απαντήσουνε. 

Γιατί δεν κάναμε αίτηση για να γίνουνε μετατάξεις από άλλους Δήμους; 

Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν γίνει αυτά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, πέρσι το λέγαμε ότι δεν προλαβαίναμε. Τώρα 

έχουμε, 2 χρόνια κοντεύουμε το Συμβούλιο. Αρα λοιπόν το πρόβλημα να 

υπάρχει μόνιμο προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου είναι το 

πρώτο θέμα και εκεί πρέπει να εστιάζουμε όλες μας τις προσπάθειες, γιατί δεν 

είναι μόνο οι οδηγοί και από αλλού έχουμε ειδικότητες που λείπουν. Επομένως 

δεν μπορούμε κάθε φορά να μπαλώνουμε τις καταστάσεις έτσι. Το δεύτερο 

ζήτημα, ξέρετε τι μιλάτε τώρα; Λέτε, να προσλάβουμε, να κάνουμε μια 

σύμβαση με έναν εργολάβο, ο οποίος ξέρετε τι θα μας νοικιάσει; Θα μας 
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νοικιάσει ανθρώπους. Δηλαδή μιλάμε για ενοικίαση ανθρώπων τώρα, ενοικίαση 

εργαζομένων. Το καταλαβαίνετε αυτό; Ποιες θα είναι αυτές οι εταιρείες που 

νοικιάζουν ανθρώπους; Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. 

Τι είναι αυτές οι εταιρείες που νοικιάζουνε ανθρώπους; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εταιρείες που έχουνε άδειες αποκομιδής απορριμμάτων και 

μας δίνουνε το προσωπικό τους να μας βοηθήσουνε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Χωρίς μηχανήματα. Με δικά μας μηχανήματα, με δικά μας 

καύσιμα, με όλα τα έξοδα δικά μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. γιατί το πιθανότερο, να πάρουνε τον καλό οδηγό τον 8μηνήτη 

που είχαμε πέρσι, άμα ρωτήσουνε ποιος είναι θα πάρουνε τον ίδιο εδώ στην 

περιοχή μας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε κ.Δήμαρχε. Αυτές οι εταιρείες δε δουλεύουνε για την 

ψυχή του πατέρα τους, ούτε δουλεύουνε με κριτήρια κοινωνικά, όπως είναι οι 

Δήμοι που οι Δήμοι δουλεύουνε με κριτήρια όχι κερδοσκοπικά αλλά με 

κοινωνικά. Δηλαδή το πρόβλημα τους είναι να, το ζήτημα των Δήμων είναι να 

έχουνε την καθαριότητα, τα πάντα τέλος πάντων στο Δήμο αλλά χωρίς κέρδος. 

Αυτές οι εταιρείες είναι κερδοφόρες. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνε 

ανειδίκευτο προσωπικό, αλλοδαπούς χωρίς άδειες και μια σειρά και αυτό είναι 

επανειλημμένα έχει καταγγελθεί. Πως θα το εξασφαλίσετε εσείς; Αυτό λοιπόν, 

από την ίδια τη φύση αυτής της σύμβασης είναι λάθος. Είναι λάθος για μας, 

ένα Δημοτικό Συμβούλιο εκλεγμένο από το λαό να κάνουμε τέτοιες επιλογές 

και τέλος, το τρίτο δηλαδή ζήτημα που έχω διαφωνία είναι η ανάθεση αυτών 

των ευαίσθητων ζητημάτων, όπως είναι η καθαριότητα, αύριο θα είναι κάτι 

άλλο, σε ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Τοπική 

Αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικούμε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, 

προσλήψεις και αν θέλετε με κινητοποιήσεις, με κάθε τρόπο που μπορεί να 

πιέσει σε μια κατεύθυνση τέτοια. Υπάρχει άνεργος κόσμος, υπάρχει 
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δυνατότητα να υπάρχει προσωπικό, να εκπαιδευτεί και να δουλεύει μόνιμα για 

να καλύπτει μόνιμες ανάγκες. Αυτά είναι πασαλείμματα και όχι μόνο 

πασαλείμματα, είναι και εκ του πονηρού και όλα τα άλλα ζητήματα που βάλανε 

οι προηγούμενοι συνάδελφοι, δηλαδή τα θέματα της ασφάλειας, τα θέματα της 

ευθύνης.  

 Δεν μπορούμε εμείς να αναθέσουμε, πάρτε τα μηχανήματα μας σε έναν 

οποιονδήποτε εργολάβο να κάνει αυτήν τη δουλειά. 

 Αυτά και φυσικά ψηφίζω όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ευχηθούμε κα Στεργίου η νέα κυβέρνηση να μας διευκολύνει 

στο θέμα των προσλήψεων να μην κατεφεύγουμε σε τέτοιες.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η νέα κυβέρνηση αν αλλάξει τακτική και αν είναι μια άλλη 

κυβέρνηση θα το κάνει σίγουρα, να είσαστε σίγουρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ευχόμαστε όλοι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αλλα άμα είναι μια από τα ίδια, θα έχετε μια από τα ίδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ευχόμαστε όλοι. 

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, στην προεκλογική μου εκστρατεία αυτό που 

μου ζήτησαν οι πολίτες και οι πολίτες του Ωρωπού είναι να παραμείνω ίδιος και 

θα παραμείνω ίδιος. Σας υπενθυμίζω ότι εγώ κ.Καρίνο έχω καταγγείλει τη 

σύμβαση. Ηταν φωτογραφική η σύμβαση των Αφιδνών, ήταν φωτογραφική. 

Απορρίψαμε για 44 πόντους τον επόμενο. Ερχομαι και σ' αυτήν τη σύμβαση και 

σας λέω το εξής: έχετε εδώ έναν έμπειρο, τον Αντιδήμαρχο Αφιδνών. Να τον 

ρωτήσουμε. Πως θα ελέγξουμε πως .. και πόσο πετρέλαιο θα βάλει; Σας λέω 

θέματα που τα αντιμετωπίζω εγώ με το μόνιμο προσωπικό το δικό μου. Πως θα 

ελέγξουμε, ας ρωτήσουμε τον νομικό, υπάρχει ποια είναι η φυσιολογική φθορά 
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και ποια δεν είναι; Πως θα ελέγξουμε τα λάστιχα αυτών των αυτοκινήτων; Σας 

το λέω από εμπειρία. Είναι λάθος αυτή η σύμβαση να δώσουμε τα μηχανήματα 

μας, του Δήμου, και μάλιστα του Δήμου Ωρωπίων, του πρώην Δήμου Ωρωπίων 

που είναι καινούργια, σε οποιονδήποτε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Τι είπαμε; 

Θέλουμε 3 ανθρώπους. Θα είναι οι ίδιοι; Θα είναι ίσως και κάθε μέρα 

διαφορετικός, που μπορεί να μην ξέρει το δρομολόγιο, που μπορεί να μην ξέρει 

καλά το αυτοκίνητο. Από εμπειρία και θέλω να ακούσω και τη γνώμη του 

Αντιδημάρχου, γιατί είναι ακόμη πιο έμπειρος από μένα από πλευράς 

αυτοκινήτων, είναι λάθος να δίνουμε σε οποιονδήποτε τα αυτοκίνητα μας και .. 

τα καινούργια αυτοκίνητα μας. Θα καταστραφούν. Θυμηθείτε το. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Καλύβας. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μια αναφορά για το κατεπείγον. Εγώ παρακολουθώ τον κ.Καρίνο ο 

οποίος πραγματικά μας έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία δε νομίζω την 

Παρασκευή μόνο τα μελέτησε. Η μελέτη αυτή, για να μας τη φέρετε σήμερα, 

έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 15 μέρες για να έρθει εδώ. Αυτό για το όχι που 

είπαμε για το κατεπείγον. Λοιπόν, τον κ.Χρήστου να ρωτήσω, το ημερομίσθιο 

που παίρνει ο μόνιμος υπάλληλος οδηγός του Δήμου, είναι κατώτερο ή 

ανώτερο ή το ίδιο;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στα ίδια επίπεδα είναι. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Πάλι καλά. Να μην αδικούμε και τους δικούς μας. Λοιπόν και άλλο 

ένα θέμα. Εάν μπορούμε σ' αυτήν την εταιρεία που θα κάνουμε τη σύμβαση, 

να πάρουμε οδηγούς από το Δήμο μας, να τους επιβάλλουμε να πάρουμε 

οδηγούς από το Δήμο μας. Εχουν ανάγκη αρκετοί οδηγοί που κάθονται, 

άνεργοι. Γιατί να μην πάρουμε από εδώ που ξέρουνε, που ξέρουνε τα 
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δρομολόγια, που ξέρουνε τα αυτοκίνητα, που θα τους βλέπουνε και τα δικά 

μας μάτια στο κάτω κάτω, για να τα ελέγχουμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Οχι υπαλλήλους, οδηγούς, οδηγούς. Οτιδήποτε και να είναι.  

Οτιδήποτε και να είναι. Τα άτομα που αναφέρατε για κάθε ειδικότητα να 

παρθούν από το Δήμο Ωρωπού και όχι να μας έρθει ο οποιοσδήποτε. 

 Ευχαριστώ.         

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. 

 Ο κ.Ηλιάσκος έχει το λόγο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ στην ουσία του θέματος, πέρα από 

πολλές εύλογες, πέρα από τις κάποιες εύλογες ερωτήσεις, ερωτήματα μάλλον, 

που τεθήκανε και να σας βάλω στον προβληματισμό της αποκομιδής 

σκουπιδιών από το 2010, τότε που δεν ήμασταν Δήμος Ωρωπού, με μερικά 

νούμερα. Το 2010, αν θυμάστε, αν θυμάστε όσοι θυμάστε, στον 

Προγραμματισμό Πρόσληψης Προσωπικού που κάναμε πέρσι, είχανε προσλάβει 

οι Δήμοι και Κοινότητες γύρω στα 132 ή 137 άτομα εποχιακό προσωπικό. Δεν 

ξέρω πόσοι το θυμάστε και μάλιστα πολλοί από εμάς, από εσάς, φωνάζαμε ότι, 

λέγατε, λέγαμε ότι πρέπει να ζητήσουμε και περισσότερους. Εμείς ζητήσαμε 

περίπου τα ίδια και πέρσι πήραμε 62. Φέτος ήτανε η πρώτη φορά, είναι η 

πρώτη φορά που από το Γενάρη κάναμε Προγραμματισμό Πρόσληψης 

Εποχιακού Προσωπικού, πρώτη φορά, αν το θυμάστε, τον Γενάρη κάναμε 

Προγραμματισμό Πρόσληψης, γιατί θέλαμε να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι και 

δυστυχώς έχουμε φτάσει στον Μάιο, στα μέσα του Μάη και ακόμα δεν ξέρουμε 

πότε θα μας δώσουν το οκ για να ξεκινήσουμε προκηρύξεις και βάλτε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, αυτό λέω και βάλτε με το νου σας. Προκήρυξη, δεν ξέρουμε 

πόσες μέρες, δικαιολογητικά, μοριοδότηση .. Θα σου απαντήσω Αννα, θα σου 

απαντήσω γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εδώ μέσα είμαστε για να λύνουμε 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιον να την κάνουμε τώρα κα Στεργίου; Στους εαυτούς μας; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αννα, εδώ μέσα είμαστε για να λύνουμε προβλήματα. Για να 

λύνουμε προβλήματα που πολλές φορές, πολλές φορές δε φταίμε, όχι δε 

φταίμε εμείς, μας τα δημιουργούνε κάποιοι οι οποίοι ούτε καν ξέρουνε τι 

συμβαίνει στην περιοχή μας. Εγώ ήμουνα ενάντια σ' αυτήν τη μεγάλη 

συνένωση. Ημουνα ενάντια σ' αυτήν τη μεγάλη συνένωση γιατί ήξερα επειδή 

είχα κάνει σε συνένωση, ήξερα τα προβλήματα που θα δημιουργώντουσαν και 

όπως ακριβώς έγινε. Δυστυχώς λοιπόν πέρσι πήραμε το μισό προσωπικό αυτό 

που είχατε εσείς όλοι πρόπερσι. Φέτος ίσως να μην έχουμε καθόλου και φυσικά 

ξαναλέω και επαναλαμβάνω, ότι κάποιοι από τους προβληματισμούς είναι 

σωστοί. Ομως εμείς σήμερα, κάντε μια βόλτα γύρω, πρέπει να μαζέψουμε τα 

σκουπίδια. Εμένα χθες με έπιασε ένας φίλος στην παραλία και μου λέει, ντροπή 

ρε Βαγγέλη. Τι σκουπίδι είναι αυτό στην παραλία; Και δεν έχουμε ούτε 

οδηγούς, ούτε εργάτες. Λοιπόν, πέρα από τους λογικούς προβληματισμούς, 

πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Οσον αφορά τις κινήσεις φιλενάδα Αννα δε 

νομίζω όπως και .. εσύ ζεις πολύ πιο κοντά την πολιτική σκηνή από εμάς, 

νομίζω, δεν πιστεύω να έχεις ζήσει ή να έχεις αισθανθεί κάποιο περιθώριο, 

κάποιο περιθώριο λέω, έτσι ώστε να μπορέσουμε σήμερα να προσλάβουμε 

έναν μόνιμο υπάλληλο.  

 Ενα παράδειγμα θα σου πω, που μου είπε η κα Κική, η Δ/ντρια του 

Παιδικού Σταθμού χθες το μεσημέρι. Της λέω, έρχεται ο γιος μου το 

Σεπτέμβρη. Αχ μου λέει κ.Ηλιάσκο εγώ συνταξιοδοτούμαι. Και τι θα γίνει κα 

Κική; Λέει, τι θα κάνουμε; Δε θα μπορέσουμε να προσλάβουμε Δ/ντρια, θα 
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ξαναπάρουμε συμβασιούχα. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Και φυσικά έχουν 

διαμαρτυρηθεί οι Ενώσεις των Δήμων και φυσικά έχουνε γίνει διάφορες 

διαμαρτυρίες και διάφορες παραστάσεις, αλλά όπως ξέρετε και ο Δήμος εκεί 

ήτανε και ο Δήμαρχος εκεί ήτανε και στην .. και στην ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα ό,τι κάνουν όλοι οι Δήμοι το κάνουν στα συλλογικά τους 

όργανα Αννα μου. Τι να κάνουμε; Να πάμε να βάλουμε πανό κάτω από το 

Υπουργείο Εσωτερικών; Στα συλλογικά τους όργανα. Αυτό κάνουνε και αυτό 

θέλουμε να κάνουμε. Για να καταλήξω, για να καταλήξω λοιπόν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει κα Στεργίου. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για να καταλήξω λοιπόν θέλω να πω και να τονίσω ότι το θέμα, 

το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι τεράστιο των υπαλλήλων. Δεν το έχετε 

καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το θέμα και της έλλειψης των υπαλλήλων. Και 

όσο θα συνταξιοδοτούνται  .. Πως; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, αλλά όταν ακούω να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό .. 

Αγγελε, όταν ακούω να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό, από Δημοτικούς 

Συμβούλους, ε, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα τώρα. Οταν δεν 

υπάρχει μόνιμη πρόσληψη .. Οταν δεν υπάρχει μόνιμη πρόσληψη εδώ και 3 

χρόνια Αγγελε .. Μα δε διαφωνούμε Αγγελε πουθενά. Δε διαφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αλλά δεν μπορώ να ακούω, δεν μπορώ να ακούω, πρόσληψη 

μόνιμου προσωπικού σήμερα, μ' αυτά που συμβαίνουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιατί με διακόπτετε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κάποιοι τα είπανε. Γι' αυτούς που τα είπανε μιλάω, δε μίλησα για 

σένα. Οι μετατάξεις λοιπόν κα Στεργίου, για τις μετατάξεις, εγώ σε πληροφορώ 

τις ψάχνω σε 6- 7 Υπηρεσίες στις οποίες υπάρχουνε μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 

γεωλόγοι, περιβαλλοντολόγοι. Για την Τεχνική Υπηρεσία δε θέλει κανείς να 

έρθει στον Ωρωπό Αννα. Κανένας δε θέλει να έρθει στον Ωρωπό. Δε θέλει 

κανείς και από την Πολεοδομία έχουμε 5 αιτήσεις οι οποίοι θέλουνε να 

φύγουνε και να πάνε στο Διόνυσο. Εγώ τώρα σου δίνω παραδείγματα για να 

καταλάβεις τι συμβαίνει γενικά με τους υπαλλήλους. Λοιπόν, το πρόβλημα 

πρέπει να το λύσουμε εμείς με τους τρόπους που αυτήν τη στιγμή έχουμε, με 

όποιον τρόπο έχουμε, έστω και αν είναι δαπανηρός ή λιγάκι, όχι επικίνδυνος, 

εγώ δεν θα το έλεγα επικίνδυνος, πραγματικά να δούμε όλα αυτά τα 

ερωτηματικά και να τα βάλουμε μέσα στη σύμβαση, αλλά πρέπει να λύσουμε 

το πρόβλημα. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ.Καρίνο; Ορίστε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο Δήμος Ωρωπού έχει μια ιδιαιτερότητα. Εγώ τη ζω κάθε μέρα. 

Είναι μακριά. Μένουμε κοντά στο Δήμο Ωρωπού, γιατί εγώ μένω στη Δροσιά, 

είναι μακριά. Ετσι; Είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος άνθρωπος να έρθει με 

οικιοθελή μετάταξη στο Δήμο Ωρωπού. Τι λύσεις έχει το θέμα; Δύο λύσεις. 'Η 

επιτρέπονται οι προσλήψεις, που αυτήν τη στιγμή δεν επιτρέπονται, 

παράδειγμα είναι ο Κρικιγιάννης ο Κυριάκος που είναι στην Τεχνική Υπηρεσία 

τοπογράφος, έχει προσληφθεί με τελικούς πίνακες μέσω ΑΣΕΠ και είναι σε 

αναστολή,  υπογράφει συμβάσεις συνέχεια ο άνθρωπος μέχρι να ξεμπλοκάρουν 

οι προσλήψεις και να γίνει η κανονική του πρόσληψη ή να υλοποιηθεί ο νόμος 

με τις υποχρεωτικές μετατάξεις, ο οποίος είναι ψηφισμένος. Δηλαδή όταν θα 

αρχίσει να γίνει εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών, του Δήμου Αμαρουσίου, του 

Δήμου Κηφισιάς και θα τους πούμε, 50, 100, 200, 300 περισσεύουν, τότε θα 

βρεθεί και προσωπικό για το Δήμο Ωρωπού πιστεύω. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τότε θα γίνουν αναγκαστικές μετατάξεις, που δυστυχώς θα 

έπρεπε να είχανε γίνει από την πρώτη χρονιά του "Καλλικράτη". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχει γίνει αυτό μέχρι του χρόνου είναι ζήτημα.  

 Κύριε Τσεκρεζή.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εγώ θα ήθελα να πω στους συναδέλφους, είμαι 1,5 χρόνο 

Δημοτικός Σύμβουλος και το μόνο που μπορώ να ακούω στις ανακοινώσεις από 

σας προς εμάς ή στο Δήμαρχο, είναι τα σκουπίδια, οι χωματερές και έχετε 

δίκιο. Γιατί δε βάζετε πλάτη και εσείς στο Δήμαρχο και σε μας που έχει 

ξεκινήσει το Σταθμό Μεταφόρτωσης, που ορισμένοι το σαμποτάρουνε και δε 

θα ερχόμασταν στο σημείο σήμερα να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις και τις 

κατηγορείτε, γιατί πιστεύω .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Σε παρακαλώ κ.Κιούση. Πιστεύω κατ' εμέ ότι ο Σταθμός 

Μεταφόρτωσης θα λύσει το πρόβλημα και των οικιακών απορριμμάτων. Αυτό 

κ.Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσεκρεζή. Επί της ψηφοφορίας κύριοι 

συνάδελφοι. Υπάρχουνε .. ; 

 Ορίστε κ.Χρήστου, ορίστε. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για να ολοκληρώσουμε την πρόταση ως προς το Αποφασιστικό. Η 

πρόταση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής: α) να 

τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012, .. στα έργα 

καθαριότητας, στο έργο με τίτλο "Υπηρεσίες Παροχής Προσωπικού για τις 

ανάγκες αποκομιδής απόρριμμάτων του Δήμου Ωρωπού", β) να αναμορφώσει 

τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012, εγγράφοντας νέο 

κωδικό εξόδων, με αριθμό 2062780003, με τίτλο τον προαναφερόμενο, 

συνολικού ποσού 67.630,50 ευρώ, με ισόποση μείωση του αποθεματικού 
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κεφαλαίου και γ) να εγκρίνει την αριθμ. 5/2012 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τα άλλα δύο που αναφέρονται στην εισήγηση; Αλλα δύο 

αναφέρονται στην εισήγηση, το γ) και το δ). Μας διαβάσατε α), β), ε). 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι τα 3 βασικά τα οποία πρέπει να.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το να αποφασιστεί η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Αυτό προβλέπεται από το ποσό της μελέτης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα πάμε με πρόχειρο διαγωνισμό. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, ναι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το άρθρο 61 του 3979/11 μπορείτε να μου πείτε τι λέει; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βεβαίως. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, Α64, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των 

άθρων 209 και 273 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία τέλεσης 

συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται ιδίως το 

αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι υπάρχει. Θέλετε να πάμε πάλι σε ονομαστική; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, απλά το γνωστοποιώ. Δεν είπα αν υπάρχει ή όχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οτι χρειάζεται 21. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουνε αντιρρήσεις; 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει αντίρρηση κ.Πρόεδρε και δεν έχει νόημα νομίζω να 

αναφερθώ σε άλλα που σχολιάστηκαν, δεν θα τα καταλάβουνε ίσως κιόλας, 

απλώς θέλω να πω ότι υπάρχουνε και άλλοι τρόποι και υπάρχει και μια μαγική 

λέξη που λέγεται ανακύκλωση και στο δικό μας το Δήμο την έχουμε ξεχάσει 

τελείως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λίτσας και η παράταξη του.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Καλύβας και ο κ.Αρμυριώτης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Τσάκωνας και η κα Στεργίου. Παρών ο κ.Λέκκας. Ναι η κα 

Βαρνάβα.  

 Το Συμβούλιο ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε κ.Γιασημάκη.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μέτρα το, μέτρα το. Και τις άλλες φορές ήμασταν αλλά δεν 

ήμασταν. Μέτρησε τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έλθουν οι συνάδελφοι που είναι απ' έξω. Σας παρακαλώ. 

Κύριε Ηλιάσκο βοηθήστε να έλθουν οι συνάδελφοι που είναι τυχόν απ' έξω.  
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 Εχει κανείς αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Θέλει νούμερο ο 

κ.Γιασημάκης. 24. Το Συμβούλιο κύριοι συνάδελφοι με απόλυτη πλειοψηφία 

εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακανονισμό οφειλής προς 

Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

 

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

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε ερωτηθεί πολλές φορές σ' αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την ΕΥΔΑΠ και τι γίνεται με το μεγάλο θέμα αυτό. 

Πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχουν έλθει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης. Δεν ακούγεται ο 

Δήμαρχος. Παρακαλώ. Κύριε Καρίνο και κ.Σωτήρχο παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα αλλά και μεγαλύτερα 

προβλήματα μέχρι τώρα. Για μένα προσωπικά ήτανε το μεγαλύτερο πρόβλημα 

που έχω αντιμετωπίσει σαν Δήμαρχος. Είναι ένα πρόβλημα με το μεγαλύτερο 

άγχος. Ξεκινήσαμε στον προϋπολογισμό τον Απρίλιο του 2011, δεν 

ανωγνωρίσαμε ένα χρέος ΕΥΔΑΠ 3.250 συν 900.000, 3.000.000 περίπου και 

900.000 περίπου προσαυξήσεις, δεν το αναγνωρίσαμε ομόφωνα το Δημοτικό 

Συμβούλιο και καλά έκανε, δεν το γνωρίζαμε το πρόβλημα βαθιά, δεν είχαμε 
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προλάβει σε 3 μήνες να το γνωρίσουμε το πρόβλημα βαθιά, προχωρήσαμε 

επομένως στην ενημέρωση και στη διαδικασία τι γίνεται μ' αυτό το χρέος που 

μας έστελνε κάθε μήνα η ΕΥΔΑΠ τιμολογημένο για να το πληρώσουμε. Και δε 

μας έφτανε αυτό, 25 Ιουλίου μας ήρθε με δικαστικό επιμελητή η απόφαση, ή 

πληρώνουμε ή μας παίρνουνε τα λεφτά από την Τράπεζα μέσω συστήματος 

ΚΕΔΕ. Δηλαδή είσπραξη δημοσίου χρήματος. Εκεί πλέον οι ανησυχίες και το 

άγχος έγινε πολύ μεγάλο. 4.000.000 ευρώ υφαρπαγή χρημάτων από την 

Τράπεζα θα ήταν μεγάλο πλήγμα για το Δήμο Ωρωπού και για την πορεία του 

για πολλά χρόνια.  

 Δε θα σας κουράσω πάρ πολύ. Εκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. 

Επιστημονικοί συνεργάτες, δικηγορικά γραφεία, Υπουργοί, φίλοι, δημόσιες 

σχέσεις, μπήκαμε σε μια ατέρμονη διαδικασία για να προστατέψουμε το Δήμο 

Ωρωπού. Ολοι οι Νομικοί Σύμβουλοι μου έλεγαν ότι ανά πάσα στιγμή ένα είναι 

βέβαιον, ότι έχει δικαίωμα η ΕΥΔΑΠ να μας πάρει τα λεφτά από την Τράπεζα, 

να μας τα κατάσχει. Αυτό ήτανε ένα γεγονός. Το επόμενο για καθυστέρηση 

ήταν ως εξής: μπήκα στις διαπραγματεύσεις .. και μου έκανε πρόταση η ΕΥΔΑΠ 

για να μας πάρει το νερό να το διαχειρίζεται αυτή, η οποία βέβαια ήτανε μέσα 

στα πλαίσια καθυστέρησης της πορείας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το 

καλύτερο. Το πρώτο άρθρο που έγραφε και ήθελε βέβαια αν μπαίναμε σε 

πρώτη κουβέντα, να αναγνωρίσω τα 4.000.000 χρέος. Δεν έμπαινε σε καμία 

συζήτηση αν δεν αναγνώριζα το χρέος, έστω και αν τις δίναμε το νερό του 

Δήμου Ωρωπού να το διαχειρίζεται αυτή, η οποία καταλαβαίνετε τι θα πλήρωνε 

ο δημότης μας μεθαύριο.  

 Προχωράμε και κάνουμε, έχω δίπλα μου και τον Νίκο τον Καραμέτο, τον 

νομικό μου συνεργάτη, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα και στις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις θα με βοηθήσει και μπορεί να απαντήσει οτιδήποτε 

θέλετε, γιατί παρακολούθησε το θέμα από κοντά και σε συσκέψεις στην ΕΥΔΑΠ 
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και παντού. Αποφασίζουμε να το παίξουμε και δικαστικά και πάμε και αφού 

συνεργάστηκαν και οι νομικοί μου συνεργάτες με μεγάλο γραφείο κλπ., 

καταλήξαμε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα μήπως μπορέσουμε και 

ησυχάσουμε για ένα διάστημα και το παλέψουμε αργότερα καλύτερα. 

Δυστυχώς τα ασφαλιστικά μέτρα μας τα απέρριψε άμεσα η Πρόεδρος του 

δικαστηρίου την επόμενη μέρα το πρωί. Με ρώτησε χαρακτηριστικά, 

κ.Δήμαρχε, πόσο σας το χρεώνουνε το νερό; 0,18 κα Πρόεδρε. Πόσο το 

πουλάτε το νερό; Ε, λέω, 0,40 και πάνω. Αυτό με ρώτησε. Λέω σε ένα Δήμο 

δύσκολο, σε ένα Δήμο που χρωστάμε, είμαστε μέσα, κινδυνεύουμε. Σε 

παρακαλώ, μου λέει. Οπως σας το λέω. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει Δήμος που 

να έχει δικαιωθεί με την ΕΥΔΑΠ σε τέτοια θέματα, εύκολα, όπως και εμείς 

χάσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα έπρεπε να 

μπούνε σε μια συζήτηση και ειρηνική διευθέτηση.  

 Θεωρώ ότι η τελική μας πρόταση που καταλήξαμε μέσα από έναν 

τεράστιο αγώνα, άγχους, εμπειρίας της δημόσιας διοίκησης και των Νομικών 

της Προσώπων είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας είχε συμβεί. Αυτήν τη στιγμή 

ο Δήμος Ωρωπού θα πληρώσει 1.650 ή μάλλον λάθος, δε θα πληρώσει 1.650, 

θα πληρώσει το 50% του χρέους, το 50% του χρέους, από 0,18 θα μας 

χρεώσει το νερό που έχουμε δώσει από το 2004 μέχρι τώρα 0,09, όσο ακριβώς 

.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ποσό που οφείλουμε δηλαδή προκύπτει με 0,9; Αυτό που 

παρουσιάζετε προκύπτει με 0,9 το κυβικό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το 50% των 4.000.000 περίπου. Με 0,09. Είναι ακριβώς η 

κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος της ΕΥΔΑΠ για να βγάλει το νερό. Είναι 

ακριβώς το κόστος λειτουργίας της ΔΕΗ για την ΕΥΔΑΠ και τίποτε άλλο δε μας 

χρεώνει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί αυτό το ποσόν θα πληρωθεί από 48 

δόσεις και πάνω, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί αυτήν τη στιγμή ο Δήμος 
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χρωστάει 1.000.000 ευρώ και κάτι από Αφίδναι, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι για 

νερό, εκτός Μαυροσουβάλας, δεν το συζητάμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 0,48, όπως όλη την Ελλάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι διυλισμένο νερό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Αλλο πράγμα η Μαυροσουβάλα, άλλο το 1.000.000 

που είναι με ρολόγια στις άλλες περιοχές.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και άλλη ποιότητα νερού όμως, έτσι; Μιλάμε για διυλισμένο 

νερό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αδιύλιστο το ένα, το παίρνουμε από την πηγή εδώ απευθείας. 

Δεν το διυλίζει, ενώ στους άλλους το περνάει από χίλια κόσκινα και το δίνει. 

Επομένως το 1.000.000 αυτό επιπλέον που χρωστάμε στις βόρειες περιοχές, 

που δεν είναι της Μαυροσουβάλας νερό, τον βάζουμε μέσα στη ρύθμιση των 

48 μηνών ή και παραπάνω. Δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Είναι πολύ σημαντική 

βοήθεια για το Δήμο μας και αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε βέβαια με τις 

δικές μας γεωτρήσεις που τις φτιάξαμε μετά και την πίεση που είχαμε από την 

μειοψηφία, μπήκαμε στη διαδικασία και η Οικονομική Επιτροπή να βοηθήσει σ' 

αυτό και την ευχαριστώ, με ομόφωνες αποφάσεις, να τρέξουμε να μην 

πληρώνουμε πλέον άλλα ή τουλάχιστον να μη μας διεκδικούν άλλα. Οπως και ο 

κ.Κιούσης και όλη η Οικονομική Επιτροπή και αύριο μπαίνει σε σύστημα και η 

τελευταία και οι 4 πλέον γεωτρήσεις που ανήκουν στο Δήμο μας θα δουλεύουν 

κανονικά και θα λειτουργούν για το Δήμο μας και επομένως δε χρειαζόμαστε να 

παίρνουμε νερό από την ΕΥΔΑΠ, εκτός το καλοκαίρι ίσως, λίγο παραπάνω. 

Αλλά κλείνω το μικρόφωνο. 

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επομένως θεωρώ η τιμή αυτή που τελικά συμβιβαστήκαμε με 

την ΕΥΔΑΠ, η οποία τιμή στο μεγάλο χρέος αυτό προσδιορίζει το Δήμο 

Ωρωπού να μην έχει ανάγκη ποτέ κανέναν στα οικονομικά του, αρκεί να τα 

διαχειρίζεται σωστά ο εκάστοτε, ο Δήμος Ωρωπού μ' αυτήν τη σύμβαση και μ' 

αυτήν τη συμφωνία πατάει στα πόδια του γερά, παρόλη επομένως και παρόλο 

το πρόσθετο χρέως των 1.650 συν με αυτήν τη σύμβαση ο Δήμος Ωρωπού 

παραμένει στο πράσινο, γι' αυτό το λέω, δεν έχει πλέον ανάγκη κανέναν μέ 

σωστή λειτουργία και οικονομική διαχείριση και είναι από τους Δήμους τους 

υγιείς, τους σταθερούς και εξαρτάται πλέον από την εκάστοτε διοίκηση στο 

Δήμο το πως θα προχωρήσει αυτός ο Δήμος για να μπορεί να βοηθάει όποτε 

θέλει, όποιον δε θέλει και να χειρίζεται τα τοπικο-αυτοδιοικητικά θέματα με 

αυτοτέλεια και με δύναμη. Είναι μεγάλο το επίτευγμα, είναι ό,τι καλύτερο έχω 

κάνει. Το λέω με συγκίνηση και πιστεύω όλοι ομόφωνα να μπείτε σ' αυτήν τη 

σύμβαση να με εξουσιοδοτήσετε να μπω σ' αυτήν τη σύμβαση, να υπογράψω 

μια τέτοια σύμβαση απ' αυτά που σας είπα και κάτι καλύτερο. Απ' αυτά που 

σας είπα και κάτι καλύτερο στην τελευταία κουβέντα μέχρι που να υπογραφεί 

η σύμβαση. Δηλαδή θα ζητήσω μια αναστολή να μας δώσει, να μας χαρίσει 2- 

3 μήνες φέτος, ό,τι μπορώ ακόμη να κερδίσω.              

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο νερό;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Με την καινούργια σύμβαση πόσο θα έχει το κυβικό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το νερό 0,18 το δίνει με νόμο του κράτους η ΕΥΔΑΠ. Δεν μπορεί 

να το δώσει .. Μπορεί εμείς όμως επειδή ανήκει εδώ κλπ. κλπ., μπορούμε να το 

διαπραγματευτούμε. Αν εμείς, σου λέω Γιώργο, εάν πάρουμε ..  

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. καινούργιες διεκδικήσεις και συζητήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τους συναδέλφους που θέλουν να τοποθετηθούν. 

Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, η κα Στεργίου, ο κύριος .. Ο 

κ.Τσάκωνας όχι. Ο κ.Βελτανιώτης. Τοποθέτηση; Βεβαίως. Ο κ.Αρμυριώτης. 

Ερωτήσεις διευκρινιστικές. Μάλιστα. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μου τις 

απαντήσει. Εδώ τα έχετε λίγο μαζεμένα, τα έχετε τσουβαλιάσει στο 

λογαριασμό. Θέλω όμως να μου πείτε ποια είναι τα παλιά χρέη και ποια είναι τα 

χρέη από την ημέρα που έγινε ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος από την ημέρα 

που έγινε ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος. Εχει πολύ μεγάλη σημασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, ένα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ενα αυτό και έχει μεγάλη σημασία, γιατί εγώ έχω ρωτήσει τον 

κ.Δήμαρχο με τι αντίτιμο αγοράζουμε νερό ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος και 

πότε υπογράψαμε σύμβαση εμείς με την ΕΥΔΑΠ. Επίσης εδώ μιλάει για κάποιες 

ζημιές, επισκευές. Θέλω να πω αυτές τις επισκευές ποιος τις πιστοποιεί, με τι 

απόφαση γίνανε, με τι κόστος, με ποιον εργολάβο, ποιος ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, αφορά το σημερινό εδώ, ακούστε με λίγο, αν και μας 

το δώσατε χθες, σήμερα, προσπάθησα λίγο να το διαβάσω και λέει, την 

καταβολή των οφειλών του "Καλλικρατικού" Δήμου προέρχεται από ενίσχυση 

του δικτύου και επισκευές δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων. Και λέω 

το εξής: καλείται σήμερα ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος να πληρώσει για ζημιές 

που γίνανε και πρέπει να πληρωθούνε ζημιές που λογικά τις έχει πληρώσει απ' 

ότι καταλαβαίνω η ΕΥΔΑΠ, αλλά με τι σκεπτικό τις πλήρωσε η ΕΥΔΑΠ αυτές τις 

ζημιές και γιατί τις πλήρωσε η ΕΥΔΑΠ και δεν τις πλήρωσε ο Σύνδεσμος. Δεν 

είχε τα λεφτά ο Σύνδεσμος; Ναι. Ποιος δημοπράτησε το έργο και με ποιες 
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διαδικασίες, ποιες εκπτώσεις δοθήκανε και με τι τιμολόγια πληρωνόντουσαν 

όλα αυτά και με ποιες αποφάσεις. Δηλαδή εμείς νομιμοποιούμαστε να 

πληρώσουμε έργα που έγιναν πότε και από ποιους. Λέει μέσα ότι πληρώνουμε 

το ρεύμα και μόνο. Αυτό λέει η ΕΔΥΑΠ, ότι πληρώνουμε το ρεύμα. Λοιπόν, θα 

ήθελα να είχατε κάνει το εξής, να είχατε δει αν αυτό το 1.600 .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό είναι ερώτηση το τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο 

Δήμαρχος; 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα κ.Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ερώτηση, γιατί θα 

τοποθετηθείτε μετά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, ερώτηση, ερώτηση. Ο κ.Δήμαρχος που διαπραγματεύτηκε με 

την ΕΥΔΑΠ έκανε μια έρευνα αν αυτά που ισχυρίζεται η ΕΥΔΑΠ είναι αλήθεια; 

Δηλαδή, το 1.600 είναι ρεύμα και μόνο ρεύμα; Ρωτάω λοιπόν τον κ.Δήμαρχο, 

ότι αυτά που λέει η ΕΥΔΑΠ αν τα πιστοποιεί ο κ.Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσει μετά .. Να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω κ.Δήμαρχε. Διαβάζω μέσα ότι 

αναλαμβάνει την υποχρέωση ο Δήμος να παραιτηθεί από όλα τα ένδικα 

βοηθήματα τα οποία έχει ασκήσει. Και από τη φορολογία κ.Δήμαρχε; 

       

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τη φορολογία. Λέω εγώ από τη φορολογία. Τη φορολογία προς την 

ΕΥΔΑΠ. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε κάνει αγωγές γι' αυτά, έχουμε κάνει αγωγές. 

Διεκδικούμε πράγματα, εντάξει; Ρωτάω. Θέλω να πω το εξής, ότι η λειτουργία 

λέει, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο, όποιος διαβάσει τη σύμβαση, όποιος, μην την 

πατήσουμε σαν το μνημόνιο, λέει το εξής απίθανο .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ερώτηση θα κάνετε ή θα απευθυνθείτε στο Σώμα το 

τι απίθανο λέει; Θα το πείτε στην τοποθέτηση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ερώτηση λέω λοιπόν. Πως γίνεται να γράφει μέσα η σύμβαση ότι όλα 

και οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην ΕΥΔΑΠ και μέσα η ίδια η σύμβαση να 

αναφέρει κατηγορηματικά ότι ό,τι χρησιμοποιεί ο Δήμος είναι υπό την ευθύνη 

του Δήμου. Δηλαδή επί της ουσίας δε στέκει. Από τη μια τα λέει με τον έναν 

τρόπο και από την άλλη τα λέει με τον άλλο τρόπο. Τον τρόπο που 

λειτουργούσε μέχρι σήμερα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, είναι σαφές κ.Δήμαρχε το τι συμβαίνει. Επίσης θέλω να ρωτήσω 

σε όλα αυτά που έκανε η Δημοτική Αρχή, στην προσφυγή που έκανε, στο 

εξώδικο και όλα αυτά, αν σκέφτηκε λίγο να πάρει και την άποψη κάποιων οι 

οποίοι λέγανε ότι δε χρωστάμε στην ΕΥΔΑΠ, αν χρησιμοποίησε κάποιον από 

τους παλιούς Προέδρους του Συνδέσμου και τι επιχειρήματα είχε απέναντι 

στην ΕΥΔΑΠ; Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω πως γινότανε η χρέωση πριν τις 26.2.03, 

πως γινότανε η χρέωση και ποια ήταν και η καταμέτρηση των κυβικών τα 

οποία χρεώθηκαν με 0,09. Πως προέκυψε. Τα κυβικά, το νούμερο αυτό πως 

προέκυψε και χρεώθηκε τόσο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω αυτά που γνωρίζω Νίκο εγώ .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιά, περιμένετε λίγο, άμα μαζευτούνε 50, θα χαθούμε. Δε θα 

ικανοποιήσουμε την απάντηση σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αν μαζευτούνε 50 ερωτήσεις δε θα μπορέσουμε να 

απαντήσουμε. Τα χρέη τα παλιά και τα καινούργια το .. Παράδειγμα σας λέω. 

Το 2009 ενίσχυση από την ΕΥΔΑΠ 3.828.000. Το '8 είναι αυτό που λέω. Το '9, 

3.821. Το '10, από 1.1.10 έως 31.12.10, 2.040.000. 1.1.10 έως 31.12.10, 

2.040.020 κυβικά νερό. Οχι, νερό, νερό, κυβικά νερό σου λέω τώρα. Κυβικά 

νερό σου λέω. Τα υπολογίζεις. Βάλτο επί.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί 0,18. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά έδωσε η ΕΥΔΑΠ το 2010 στο Σύνδεσμο. Οχι, όχι 

αθροιστικά, ξεχωριστά. Δεν καταλαβαίνετε; Να το επαναλάβω; Μιλάω 

συγκεκριμένα. Ναι. Η ΕΥΔΑΠ .. Πόσα λεφτά χρωστάγαμε; Μας ήρθε, εμάς μας 

ήρθε, δε νομίζω να μας έχει έρθει αυτό το χαρτί ακριβώς 31 πόσο χρωστάγαμε. 

Ηρθε τον 4ο μήνα το πρώτο χαρτί, Μάρτιο μου φαίνεται ήρθε το πρώτο, το 

οποίον έλεγε ότι χρωστάγαμε 2.990, μεταξύ .. 3.000.000, 3.000.000 περίπου, 

συν 904.000 προσαυξήσεις. Στο περίπου τώρα, έτσι; Σήμερα, το 2011, 

χρεώστε μας λιγότερα από το '9 και το '8. 3.279.000 κυβικά νερό. Λεφτά, 0,18 

χ 3.000.000 .. 200.000- 300.000 ξέρω εγώ πόσο πάει. Κάντε τον 

πολλαπλασιασμό να το βρείτε. 0,18 χ 3.000.000. Πόσο πάει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 540.000 ευρώ.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα τώρα να κάνω πολλαπλασιασμό; Θέλετε να φέρω 

κομπιουτεράκι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι σοβαρό το θέμα, είναι σοβαρό το θέμα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα κυβικά νερό του '11, τα οποία είναι 3.279.000, τώρα σου 

δίνω στοιχεία τώρα, μαθηματικά είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 590.000 είναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνουμε τώρα μαθηματικές πράξεις εδώ; Καλά λένε οι 

Σύμβουλοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν άλλες ..; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενώ το 2009 σας λέω, ήτανε περισσότερη η ενίσχυση της 

ΕΥΔΑΠ στον παλιό, στις παλιές Κοινότητες. Τι να κάνουμε; Είναι γραμμένα 

εδώ. Ορίστε. Το θέλετε; Να σας το δώσω όποτε το χρειαστείτε. Τι ρώτησε ο 

Γιασημάκης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση κ.Γιασημάκη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιασημάκη τι ρώτησες; Α, μέχρι το 2003 υπήρχε μια σύμβαση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια ήταν η χρέωση μέχρι το '3 και πως έγινε η καταμέτρηση 

των κυβικών που οφείλουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι το 2003, η οποία, είχανε κάνει σύμβαση παλιά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. το 1988, αλλά βέβαια περιορισμένης κλίμακας, ήταν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηταν ο Κάλαμος, τα Παλάτια, η Σκάλα, δεν ήταν όλοι αυτοί, τα 

2/3 του Δήμου που αρδεύνται, υδρεύονται σήμερα από τη Μαυροσουβάλα. 

Είχανε κάνει σύμβαση η οποία έληξε το '3 και από εκεί και πέρα επειδή έληξε η 

σύμβαση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δροσιά έξω, μπορείτε να τα πείτε καλύτερα εκεί πέρα. Εχει 

δροσιά έξω. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έληξε η σύμβαση άρχισαν να μας χρεώνουνε επειδή 

υπάρχει νόμος αδιύλιστο νερό η ΕΥΔΑΠ 0,18. Το καταλάβατε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στη σύμβαση που έληξε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη σύμβαση μέχρι το '3 δεν πληρώνανε τίποτε. Ενα συμβολικό 

ποσόν πλήρωνε, 100.000 δρχ. Συμβολικό, το χρόνο. 100.000 δρχ. γράφει η 

σύμβαση το χρόνο. Α, το '90 το ρεύμα. Οχι, δεν το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η καταμέτρηση των κυβικών που μας χρεώνουν πως έγινε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ρολόγια. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν μετρητές δηλαδή;  

ΛΑΜΠΡΟΥ: Οχι, όχι, υπάρχει, συγνώμη, υπάρχουν μετρητές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έχουμε τον αρμόδιο εδώ, τον κ.Λάμπρου.   

ΛΑΜΠΡΟΥ: Υπάρχει ηλεκτρομαγνητικός μετρητής που .. Ο πρώτος μπήκε το 

2002. Το 2002 μπήκε ο πρώτος, στον κεντρικό αγωγό που βγαίνει για τα 

Αλεποχώρια.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να κάνω και εγώ μια ερώτηση; Να κάνω και εγώ μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη κ.Αντιδήμαρχε, συγνώμη. Είναι και προϊστάμενος στην 

ΕΥΔΑΠ ο κύριος, δουλεύει στην ΕΥΔΑΠ, συγνώμη. Μπορεί να απαντάει στα 

ερωτήματα Αντιδήμαρχε μου, ναι, ο οποίος έχει κάνει πολύ δουλειά και ξέρει τα 

θέματα της Μαυροσουβάλας και έχει βοηθήσει και στη σύμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν είναι κακό τώρα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, να κάνω και εγώ μια ερώτηση; 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

64 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αν και δεν πρέπει, θα ήθελα να απευθυνθώ στον Κώστα, σε σένα 

Κώστα, στο Λίτσα. Εσύ πλήρωνες στην ΕΥΔΑΠ στο Σύνδεσμο. Ετσι δεν είναι; 

Είχες ρωτήσει ποτέ το Σύνδεσμο γιατί χρέωνε μ' αυτόν τον τρόπο; Γιατί 

χρέωνε μ' αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με το ρεύμα το οποίο το ογκομετρούσε σε 

νερό. Γιατί λοιπόν δεν ψάχνατε να βρείτε το σωστό τρόπο που χρέωνε η 

ΕΥΔΑΠ το Σύνδεσμο; Είχατε κάνει ποτέ εγγράφως ποτέ αυτό το ερώτημα στην 

ΕΥΔΑΠ;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ο Σύνδεσμος. Εσύ πλήρωνες κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δεν 

πλήρωνες; Μπράβο. Γιατί πλήρωνες αυτά τα λεφτά; Ξέρω εγώ πόσα πλήρωνες; 

Που να ξέρω εγώ πόσα πλήρωνες. Με πόσο; Με το κυβικό; Μα δε σε χρέωνε 

με το κυβικό. Μα εδώ λέμε, μα εδώ λέμε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο Σύνδεσμος Μαυροσουβάλας χρέωνε τους Δήμους και τις 

Κοινότητες, Παλάτια, Σκάλα, Μαλακάσα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εσύ δεν ήσουν μέλος του Συνδέσμου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ημουν πελάτης του Συνδέσμου. Με ειδικό κιόλας, πρόσεξε, στο 

πρώτο καταστατικό αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι θα παίρνει και η 

Μαλακάσα νερό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το ξέρω αυτό, το έχω δει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπράβο. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι όλοι πληρώναμε εμείς στο 

Σύνδεσμο βάσει κυβικών που παίρναμε νερό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, αυτό όμως που βλέπω εγώ ότι έχει γίνει λάθος από τις 

Κοινότητες που συμμετείχαν στο Σύνδεσμο, έστω και από σένα που πλήρωνες 

παρότι δε συμμετείχες σαν μέλος, ήταν ότι δεν είχαν ενδιαφερθεί μετά τη λήξη 
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της σύμβασης να πούνε στην ΕΥΔΑΠ, να την ρωτήσουνε πως τους χρεώνει και 

γιατί τους χρεώνει τόσο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να απαντήσουμε λοιπόν; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, με συγχωρείς, ο Δήμος Ωρωπίων πλήρωνε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ποιος πλήρωνε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, δε βοηθάει ο διάλογος αυτός κύριοι συνάδελφοι. Ας 

έρθουμε στη σύμβαση αυτή καθ' αυτή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι για ανέκδοτο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, εμείς ερχόμαστε αυτήν τη στιγμή σε ένα δεδικασμένο 

το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσουμε, δεν υπάρχει τρόπος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει κατανοητό πιστεύω αυτό και σαφές ότι υπάρχει.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισως καλύψει κάποιες ερωτήσεις.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Να πω λίγο Πρόεδρε, επειδή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισως καλύψει κάποιες ερωτήσεις. Ορίστε. Δε θέλετε να 

ενημερώσει ο κ.Καραμέτος;  

 Ορίστε κα Στεργίου, ορίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση: Εδώ αυτή η 

σύμβαση που έχετε φέρει έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι, αποδοχή του χρέους 

και ρύθμιση, έτσι; Το άλλο όμως είναι, σύμβαση συνεργασίας, ας το πω έτσι. 

Δηλαδή, είναι ανανέωση της παλιάς σύμβασης; Η ερώτηση είναι αυτή. Αν είναι 

ανανέωση, αν είναι ανανέωση, δεν έχει όμως ημερομηνία λήξης, μέχρι πότε 

είναι. Για πότε ισχύει. Εχω εδώ πέρα δύο στα χέρια μου, αυτές που πήρα τώρα. 
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Λοιπόν και το ερώτημα.. Δύο ρε παιδιά, δύο σκέλη έχει. Εχει σύμβαση 

αναγνώρισης οφειλών και παροχής αδιυλίστου ύδατος προς το Δήμο Ωρωπού. 

Δύο σκέλη έχει αυτή η σύμβαση. Λοιπόν, η μια είναι αναγνώριση των οφειλών, 

κατανοητό. Το δεύτερο όμως, η παροχή, πρέπει να έχει και ένα χρονικό όριο. 

Δηλαδή για πόσα χρόνια είναι αυτό; Ενα. Το θέμα των τιμών. Θα είναι 

σταθερό; Γιατί αυτό το 0,09 που είπατε αφορά την προηγούμενη οφειλή. Από 

εδώ και πέρα πως θα είναι η τιμή; Γιατί λέει μια σειρά όρους και δε λέει πως θα 

είναι από εδώ και πέρα .. Τους όρους δηλαδή που θα έχουμε τη συνεργασία με 

την ΕΥΔΑΠ τους έχουμε συζητήσει; Εχουμε κάνει κουβέντα ή ας πούμε το 

φέρατε εδώ πέρα, μας το υπαγορεύσανε αυτοί και το φέρατε εσείς εδώ για να 

το ψηφίσουμε; 

 Θέλω δηλαδή τη διευκρίνιση αυτή η σύμβαση, το δεύτερο σκέλος, η 

ρύθμιση των οφειλών είναι άλλο πράγμα, θα τοποθετηθώ, αλλά όσον αφορά 

τη σύμβαση από εκεί και πέρα. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Για πόσο χρονικό 

διάστημα είναι, με τι τιμή θα είναι. Αν θα υπάρχουν αυξομοιώσεις και όλα αυτά 

τα οποία δεν τα περιλαμβάνει, απ' ότι πρόσεξα, η σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμέτο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Θα μου επιτρέψετε αναπαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις του 

κ.Λίτσα και των υπολοίπων να σας πω δύο λόγια από την αρχή σε σχέση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. 

 Ορίστε κύριε .. Να γίνουν όλες οι ερωτήσεις, να απαντηθούν συνολικά 

γιατί έτσι δε προχωράει η διαδικασία. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Να σας πω δυό λόγια, να σας πω δυό λόγια, μήπως καλύψω τις 

ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν. Να σας πω λοιπόν με συντομία ένα ιστορικό 

που αφορά και το νομικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Γνωρίζετε όλοι ότι ο 

Σύνδεσμος υπέγραψε με την ΕΥΔΑΠ μια σύμβαση προγραμματική το 1988.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο συνομιλητής.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Το 1988 υπογράφτηκε η πρώτη σύμβαση και το '90 

υπογράφτηκε μια τροποποίηση της αρχικής. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής 

ήταν 15ετής. Εληξε το έτος 2003. Με τη σύμβαση αυτή η ΕΥΔΑΠ 

παραχωρούσε κάποιες γεωτρήσεις στο Σύνδεσμο και αναλάμβανε την 

υποχρέωση να παρέχει νερό στις περιοχές τις οποίες εξυπηρετούσε ο 

Σύνδεσμος, με ένα συμβολικό αντίτιμο έλεγε η αρχική σύμβαση 100.000 

δραχμών κατ' έτος και με την τροποποιητική της αρχικής σύμβασης ορίστηκε 

ότι ο Σύνδεσμος θα αναλάμβανε και το κόστος του ρεύματος, του ηλεκτρικού 

ρεύματος που θα κατανάλωνε η ΕΥΔΑΠ για .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλωνόταν για 

την άντληση και την παροχή των συγκεκριμένων κυβικών στο Σύνδεσμο. 

Εντάξει; Παράλληλα ο Σύνδεσμος με δικές του ενέργειες άνοιξε και κάποιες 

γεωτρήσεις καινούργιες τις οποίες τις λειτουργούσε, τις εκμεταλλευόταν και 

ανήκαν στο Σύνδεσμο. Ετσι; Επομένως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κύριοι συνάδελφοι. Δε θέλετε να ακούσετε; 

Επομένως το νερό που παρείχε η ΕΥΔΑΠ, μάλλον το νερό που αντλούσε ο 

Σύνδεσμος από γεωτρήσεις που είχαν παραχωρηθεί, ήταν προς ενίσχυση του 

δικτύου των περιοχών του Συνδέσμου. Μετά το 2003 υπήρχε δυνατότητα 

ανανέωσης της σύμβασης αυτής με κάποιες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν 

από την πλευρά του Συνδέσμου και με σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΑΠ. Δεν 

έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουνε. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα 

είναι ότι η σύμβαση αυτή ποτέ δεν ανανεώθηκε. Ρητά. Παρόλα αυτά, η 

συνεργασία ανάμεσα στο Σύνδεσμο και την ΕΥΔΑΠ συνεχίστηκε και 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτό που άλλαξε από την πλευρά της .. 

Συνεχίστηκε εν της πράγμασι, να το πω έτσι. Αυτό που άλλαξε από την πλευρά 
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της ΕΥΔΑΠ, είναι ότι ξεκίνησε από το 2004 και μετά να χρεώνει τον Σύνδεσμο 

για τα κυβικά νερού που παρείχε, που μέχρι πρότινος υποτίθεται ότι υπήρχε 

μια χρέωση 100.000 δραχμών το χρόνο, άρχισε να το χρεώνει ως αδιύλιστο 

νερό και με τη χρέωση ανά κυβικό, το οποίο ήτανε, αρχικά ήτανε 0,17, ξέρω 

εγώ τώρα, τα τελευταία χρόνια έγινε 0,18.  

 Με αποτέλεσμα, μέχρι και σήμερα να έχει συσσωρευτεί αυτή η οφειλή, 

την οποία, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι και προσεκτικός, έτσι; γιατί δεν έχει 

υπογραφεί η σύμβαση, υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα δικαστήριο, εν πάση 

περιπτώσει η σύμβαση, η οφειλή αυτή που επικαλείται η ΕΥΔΑΠ ότι έχει ο 

Δήμος σήμερα για λογαριασμό του πρώην Συνδέσμου, ανέρχεται, ανερχόταν 

τον Μάιο 31.5.2011 στο ποσό των 3.870.000 περίπου με τις προσαυξήσεις. Το 

καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2011 έστειλε η ΕΥΔΑΠ μια επιστολή, να το πω απλά, 

με την οποία ενημέρωνε το Δήμο για την οφειλή αυτή και η οποία νομικά είχε 

την έννοια της ατομικής ειδοποίησης εάν κάποιοι από σας μπορείτε να 

καταλάβετε αυτό που λέω. Δηλαδή για να το πω απλά, ήτανε το πρώτο βήμα 

πριν την κατάσχεση και πριν την αναγκαστική εκτέλεση εν πάση περιπτώσει, 

πριν την κατάσχεση λογαριασμών, το λέω πολύ πιο συγκεκριμένα, γιατί αυτή 

είναι η τακτική που η ΕΥΔΑΠ επιλέγει και έχει επιλέξει σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις οφειλών ΟΤΑ μέχρι και σήμερα. Βρέθηκε λοιπόν .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Και το έχει κάνει, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι 

έχουνε δεσμευμένα λεφτά ή τους έχουν αφαιρεθεί από Τραπεζικούς 

λογαριασμούς και μεγάλα ποσά. Βρέθηκε λοιπόν ο Δήμος τότε σε μια 

κατάσταση που κάτι θα έπρεπε να κάνει. Είναι γνωστό ότι το Δημοτικό 

Συμβούλιο δεν αναγνώριζε την οφειλή αυτή και λέω εγώ, πολύ καλά έκανε, 

υπήρχε όμως μια κατάσταση που η ΕΥΔΑΠ μπορούσε ανά πάσα στιγμή με ένα 

δικό της χαρτί κιόλας, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς στον 
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τρόπο που εισπράττει απαιτήσεις, με ένα χαρτί δικό της λοιπόν να το στείλει 

στην Τράπεζα και να δεσμευτούν 4.000.000 ευρώ του Δήμου από την οφειλή 

εκείνου που επικαλούνταν ότι είχε ο Δήμος για λογαριασμό του Συνδέσμου. 

Σας είπε ο Δήμαρχος με δύο λόγια το ιστορικό το οποίο δεν έχει ιδιαίτερο 

νομικό ενδιαφέρον για να σας το επαναλάβω, υπήρξαν κάποιες επαφές, 

διαπραγματεύσεις, κερδήθηκε κάμποσος χρόνος, εν τέλει ο Δήμος προσέφυγε 

στο δικαστήριο με δύο δικόγραφα. Ενα ήτανε, λέγεται ανακοπή. Η ανακοπή 

στρεφόταν κατά της ατομικής ειδοποίησης, δηλαδή της επιστολής αυτής που 

έστειλε η ΕΥΔΑΠ και ήτανε το πρώτο βήμα πριν την κατάσχεση και το 

δεύτερο, το δικόγραφο .. Να ολοκληρώσω. Η ανακοπή έχει προσδιοριστεί να 

συζητηθεί, αν θυμάμαι καλά, το Γενάρη του '13. Είναι σε εκκρεμότητα και το 

δεύτερο δικόγραφο είναι παράλληλα με την ανακοπή να καταθέσουμε αίτηση 

αναστολής. Η αίτηση αναστολής, με την αίτηση αναστολής ζητούμε να 

εμποδίσει το δικαστήριο τη δυνατότητα της ΕΥΔΑΠ να πάει να κατάσχει 

χρήματα από τον Τραπεζικό λογαριασμό μέχρι να βγει η απόφαση του 

δικαστηρίου.  

 Σας είπε ήδη ο κ.Δήμαρχος ότι κατά τη συζήτηση της προσωρινής 

διαταγής, που είναι το πρώτο στάδιο συζήτησης της αναστολής, το δικαστήριο 

δε μας χορήγησε προσωρινή διαταγή. Δηλαδή, ακόμα και αυτήν τη στιγμή 

υπάρχει θεωρητικά ένας κίνδυνος η ΕΥΔΑΠ να κατάσχει τα χρήματα από τον 

Τραπεζικό λογαριασμό. Η αναστολή σηζητείται τον Ιούλιο, 2 Ιουλίου. Είναι 

ακόμα και αυτή σε εκκρεμότητα. Αυτά είναι τα δύο δικόγραφα, ένδικα 

βοηθήματα, τα οποία αναφέρονται μέσα στη σύμβαση και από τα οποία 

προφανώς εάν υπογραφούν οι συμβάσεις αυτές δεν θα έχουνε κανένα 

αντικείμενο να διατηρηθούν σε εκκρεμότητα και από τα οποία μπορεί ο Δήμος 

να παραιτηθεί, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Με τις συμβάσεις αυτές, με τις 

συμβάσεις αυτές κατέληξε ο Δήμος και η ΕΥΔΑΠ στην εξής συμφωνία, για να 

την πω έτσι, με όσο πιο απλό και κατανοητό τρόπο μπορώ. Η μια σύμβαση 
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αφορά οφειλές του Δήμου που προέρχονται από υδροδότηση άλλων περιοχών. 

Είναι ένα διαφορετικό αντικείμενο, υπάρχει απλά διακανονισμός καταβολής της 

οφειλής, σε σχέση με τη σύμβαση που αφορά τη Μαυροσουβάλα και ήτανε το 

προϊόν όλης αυτής της διαδικασίας. Οπως εντοπίσατε, έχει δύο σκέλη. Στο 

πρώτο σκέλος γίνεται μια, θα το πω όπως στην πραγματικότητα είναι, μια 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς αυτής και ένας διακανονισμός του τρόπου 

καταβολής αυτού που συμφωνούν τα δύο μέρη ότι είναι η οφειλή.  

 Με τη σύμβαση αυτή, με τη σύμβαση αυτή .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. να μάθουν και να ενημερωθούν περισσότερο. Τόσο πολύ σας 

στοιχίζει; Για 2 λεπτά; Και για τη σύμβαση τη σημερινή θα αναφερθεί. 

Συνεχίστε κ.Καραμέτο.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Να σας πω κατ' αρχάς ότι με την ανακοπή, με το δικαστήριο 

αυτό που είναι σε εκκρεμότητα, εμείς έχουμε θέσει δύο ζητήματα προς το 

δικαστήριο για να αποφανθεί. Το ένα είναι το θέμα της διαδικασίας που 

ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ και του προνομιακού καθεστώτος που έχει βάσει νόμου, 

δηλαδή με δική της πρωτοβουλία και με ένα απλό χαρτί να έρθει να μας πάρει 

χρήματα, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει η ίδια σε ένα δικαστήριο, το οποίο 

θα αναγνωρίσει αν πράγματι οφείλει ή όχι. Το δεύτερο κεφάλαιο των 

επιχειρημάτων μας αφορά το αν πράγματι ο Δήμος έχει τέτοια οφειλή και 

αυτού του ύψους όσο αναφέρει η ΕΥΔΑΠ. Σε αυτό το κεφάλαιο εμείς έχουμε 

επικαλεστεί στο δικαστήριο τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί και εδώ μέσα, 

ότι δηλαδή ο Δήμος, ο Σύνδεσμος δεν οφείλει τίποτα απολύτως στην ΕΥΔΑΠ, 

χρησιμοποιώντας κάποια επιχειρήματα, όλα τα δικόγραφα είναι στη διάθεση 

σας, όποιος θέλει να τα πάρει και επικαλούμενοι ένα βασικό .. Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει σημασία τώρα αυτό; 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Στην προσωρινή, στην προσωρινή διαταγή κανονικά δεν 

υπάρχει κανένας μάρτυρας. Κρίνει το δικαστήριο με μια πρόχειρη συζήτηση επί 

των εγγράφων που προσκομίζονται και επί αυτών που θα εκθέσουν προφορικά 

οι δικηγόροι. Μάρτυρα θα χρειαστούμε εάν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία 

τον Ιούλιο, 2 Ιουλίου, που είναι η αναστολή και τον Γενάρη που είναι η 

συζήτηση της ανακοπής, εάν τελικά γίνει. Στο κεφάλαιο λοιπόν του αν υπάρχει 

η οφειλή αυτή επικαλεστήκαμε ό,τι μπορούσαμε να επικαλεστούμε σχετικά με 

το ότι ο Δήμος δεν έχει καμία οφειλή. Ενα από τα βασικά επιχειρήματα μας 

είναι ότι επειδή η σύμβαση αυτή εν της πράγμασι συνέχισε να υφίσταται και να 

λειτουργεί, χωρίς να αλλάξει κάτι μετά το 2004, λέμε εμείς ότι το πολύ πολύ 

αυτό που οφείλει ο Δήμος είναι 100.000 δρχ. κάθε έτος μέχρι και σήμερα. Σας 

λέω, έτσι, ένα από τα επιχειρήματα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Βεβαίως 

υπάρχει και μια αντίθετη επιχειρηματολογία από την ΕΥΔΑΠ, ότι από τη στιγμή 

που μια σύμβαση έληξε και προβλεπόταν μέσα σ' αυτήν ότι η ανανέωση της θα 

γίνει μόνο εγγράφως και με μια συγκεκριμένη διαδικασία, από τη στιγμή που 

έληξε λοιπόν, ισχύει χρέος που ισχύει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις 

αυτών που δεν έχουνε υπογράψει καμία σύμβαση. Δηλαδή για τι αδιύλιστο 

νερό που ενισχυόταν το δίκτυο του Συνδέσμου με 0,18, όσο λέει, όσο λέει η 

Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα τιμολόγια της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, 

της ΕΥΔΑΠ.  

 Τώρα με τη σύμβαση αυτή η ΕΥΔΑΠ ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι δεν 

υπάρχει καμία απολύτως οφειλή του Συνδέσμου και του Δήμου σήμερα, που 

να προέρχεται από υδροληψία. Η μόνη χρέωση που αναγνωρίζει και η ΕΥΔΑΠ 

και ο Δήμος, εφόσον υπογραφεί η σύμβαση ότι υφίσταται, προέρχεται από την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Το ότι υπάρχει αυτή η χρέωση για το 

Σύνδεσμο προβλεπόταν και στη δεύτερη την τροποποιητική σύμβαση του 1990 
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και είναι αυτό το σημείο που χρησιμοποιήθηκε ώστε να μπορέσει να περάσει 

και από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και η ΕΥΔΑΠ είναι 

Χρηματιστηριακή Εταιρεία και δεν μπορεί να χαρίζει χρήματα χωρίς να υπάρχει 

κάποια σοβαρή νομιμοποιητική βάση, χρησιμοποιήθηκε λοιπόν αυτός ο τρόπος 

υπολογισμού της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος που έχει καταναλωθεί όλα 

αυτά τα χρόνια και οι Υπηρεσίες κατέληξαν σε αυτό το ποσό. Επόμένως και τα 

δύο δικαστήρια αυτά που σας είπα ότι εκκρεμούν, πλέον δεν έχουν αντικείμενο 

και για το λόγο αυτό υπάρχει μέσα στη σύμβαση ο όρος ότι ο Δήμος θα 

παραιτηθεί από τα δικόγραφα αυτών της ανακοπής και της αίτησης αναστολής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο που ρυθμίζει η σύμβαση που αφορά τη Μαυροσουβάλα, 

είναι αυτό που επί όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Δηλαδή με 

ποιους όρους θα γίνεται η ενίσχυση του δικτύου του Δήμου από την ΕΥΔΑΠ, 

σε περίπτωση που το νερό προέρχεται από τις γεωτρήσεις του Δήμου δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και σε αυτό το κομμάτι ρυθμίζεται ότι ο 

Δήμος θα καταβάλλει το αντίτιμο που κάθε φορά ορίζεται με Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις για τη χρέωση ανά κυβικό μέτρο για την ΕΥΔΑΠ, που είναι και ο 

τρόπος με τον οποίο τιμολογεί η ΕΥΔΑΠ. Και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 

σήμερα είναι 0,18, εάν μελλοντικά με αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση 

οριστεί ότι θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, αυτό έχει ισχύ για όλους και 

προφανώς θα είναι και αυτό που θα ισχύει και για μας με την υπόγραφη της 

σύμβασης αυτής.  

 Αυτές είναι οι ρυθμίσεις της σύμβασης και η διαδικασία και η πορεία 

μέχρι την υπογραφή της. Και για να απαντήσω σε κάτι άλλο που ρωτήθηκε, η 

διάρκεια της σύμβασης αυτής είναι 5ετής, ορίζεται μέσα στο κείμενο της 

σύμβασης και μάλιστα στην εισήγηση λέμε, να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να 

διαπραγματευτεί και περισσότερα έτη για την ισχύ της σύμβασης, να έχει 

αυτήν τη δυνατότητα.  
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 Αυτά είχα .. Ορίστε; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Θα πρέπει να 

οριστεί μια διάρκεια. Μετά ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, άτοκες είναι.  

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα υπάρχει και ευχέρεια για τον 

καθορισμό τους, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Αρμυριώτης έχει ζητήσει να γίνουν επιπλέον ερωτήσεις. Ναι 

και ο κ.Βελτανιώτης. 

 Κύριε Βελτανιώτη, προηγείστε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηθελα μια διευκρίνιση και αυτή μάλλον θα μου τη δώσει ο 

κ.Λάμπρου, ο Αντιδήμαρχος ή ο κ.Καρύδας, πως λέγεται ο κύριος που είναι 

υπεύθυνος εκεί για τα νερά της Μαυροσουβάλας. Οταν λέμε αγοράζουμε νερό 

από την ΕΥΔΑΠ, το κόστος άντλησης και συντήρησης αντλιοστασίων, που μας 

παραδίνουν το νερό αυτοί; Δηλαδή όταν εμείς πληρώνουμε 0,18, Δημήτρη, 

που φτάνει το νερό αυτό; Δηλαδή μας το παραδίνουνε σε μια δεξαμενή μέσα 

στη Μαυροσουβάλα; Μας το παραδίνουνε στο Μαρκόπουλο με την πίεση των 8 

ατμοσφαίρων που; Και δεύτερον, στις γεωτρήσεις που λειτουργούμε εμείς σαν 

Δήμος, εκτός από το κόστος άντλησης, έχουμε δικιά μας παροχή ρεύματος, 

δικιά μας παροχή ρεύματος για να πληρώνουμε το ρεύμα ή παίρνουμε από την 

ΕΥΔΑΠ και θα έχουμε πάλι πρόβλημα;  

 Ευχαριστώ. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Η ΕΥΔΑΠ παραχωρεί το νερό στον κεντρικό αγωγό και από εκεί 

διανέμεται σε κάθε δεξαμενή ανά χωριό ή Δήμο.  
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η πίεση που έχει δώσει η ΕΥΔΑΠ φτάνει για να φτάσει στις 

δεξαμενές του Ωρωπού; 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι, ναι, υπάρχουν και τα booster που το προωθούνε και το 

δεύτερο ερώτημα σου ό,τι έχει σχέση .. έχει υποσταθμό η ΔΕΗ που ανήκει στο 

Σύνδεσμο και το ρεύμα είναι ανεξάρτητο και το πληρώνει ο Σύνδεσμος, .. ο 

Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λάμπρου. 

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η ΕΥΔΑΠ σήμερα είναι Δημοσίου 

Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Πρώτον. Δεύτερον, εάν είναι Ιδιωτικού Δικαίου 

έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο του Δήμου χωρίς 

αντισταθμιστικά. Τρίτη ερώτηση. Ακουσα το Δήμαρχο να λέει ότι έχουμε 4 

γεωτρήσεις δικές μας. Από τη στιγμή που προηγουμένως ο Νομικός κύριος μας 

είπε ότι ο Σύνδεσμος έχει καταργηθεί τυπικά και νομικά από τη λήξη της 

σύμβασης και δεν υπάρχει παραχώρηση .. Να τελειώσω τις ερωτήσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ε, θα απαντηθεί. Ερωτήσεις κάνω. Εγώ ρώτησα εάν .. Είπατε 

ότι έχουμε 4 γεωτρήσεις δικές μας. Εάν αυτό ισχύει, είναι δικές μας και 

παίρνουμε συμπληρωματικά από την ΕΥΔΑΠ νερό και αν είναι δικές μας κατά 

τη διάρκεια από το '2, '3 και μετά γιατί μας χρεώνει και το νερό, αφού ισχύει ο 

Σύνδεσμος.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι απ' αυτές τις γεωτρήσεις. Που δίνει από τις δικές τις, από τις 

δικές τις.  
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Που δίνει στο δίκτυο συμπληρωματικά. Το κατάλαβα. Εάν το 

νερό είναι 4.000.000 ευρώ που δίνει η ΕΥΔΑΠ συμπληρωματικά στο Δήμο, το 

συνολικό νερό που αντλεί ο Δήμος πόσο είναι; Ξέρετε; Δηλαδή με 4 

γεωτρήσεις δικές μας και 1 της ΕΥΔΑΠ παίρνουμε το ίδιο νερό; Γιατί ξέρω πως 

λειτουργεί. Δουλεύουν 3 δικές μας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, να επαναλάβω την ερώτηση. Σε παρακαλώ άκουσε 

την .. Εγώ ξέρω πόσο .. Σε παρακαλώ, μέχρι το 2004, τουλάχιστον, '6 που 

ήμουνα Σύμβουλος, είχαμε 4 γεωτρήσεις του Συνδέσμου που παίρναμε νερό, 

χρησιμοποιούσε άλλη μια, το πολύ 2 το καλοκαίρι μόνο για να μας 

συμπληρώνει το νερό και πληρώνουμε, μου λες τώρα ότι πληρώνουμε όσο 

καταναλώνανε οι 4 του Συνδέσμου, οι δικές μας, άλλο τόσο μας έδινε 

συμπληρωματικά σε έναν αγωγό 40άρι, γιατί αυτός τροφοδοτεί το Δήμο, με 2 

γεωτρήσεις την ίδια ποσότητα νερού. Σε παρακαλώ. Τουλάχιστον άσε με να 

ολοκληρώσω. Το τρίτο θέμα που θέλω, το τέταρτο θέμα που θέλω να ρωτήσω 

είναι το εξής: η ΕΥΔΑΠ από το '3 μέχρι 31.12.10 που ήμαστε Κοινότητες και 

Σύνδεσμος, χρέωσε συνολικά το νερό κάποιο "Χ" Διαμέρισμα, η πρώην 

Κοινότητα παραδείγματος χάρη, συνολικά το νερό που έδωσε, κάποιο 

Διαμέρισμα, κάποια Κοινότητα πριν, χάλασε περισσότερο νερό από κάποια 

άλλη. Αυτό επιβαρύνεται τώρα σε όλους. Δε λέω ονόματα Κοινοτήτων. Ετσι; 

Αυτό πως προκύπτει; Αφού ο Σύνδεσμος τυπικά δεν υπήρχε. Γιατί κάποια 

Κοινότητα και κάποιος κάτοικος μιας Κοινότητας να πληρώσει όλο το νερό που 

πήρε, που έστειλε στο σημερινό Δήμο;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ο Σύνδεσμος διαλύθηκε τυπικά και νομικά την ημέρα που 

έληξε η σύμβαση. Ο σκοπός του Συνδέσμου ήτανε η εκμετάλλευση των 
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γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας που παραχώρησε η ΕΥΔΑΠ, 3 τον αριθμό, όσο 

ίσχυε η σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύνδεσμος υπήρχε, η σύμβαση είχε λήξει.  

 Κύριε Καραμέτο. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ναι, απλά απάντηση σ' αυτή την ερώτηση διευκρινιστικά να 

σας πω ότι ο Σύνδεσμος συνέχισε να υφίσταται και να λειτουργεί μέχρι 

31.12.10. Ο Σύνδεσμος διαλύθηκε και συνενώθηκε με το Δήμο Ωρωπού, τον 

"Καλλικρατικό" από 1.1.11. Ο Δήμος Ωρωπού ο "Καλικρατικός" είναι η συνέχεια 

του Συνδέσμου, αλλά μέχρι τότε υπήρχε ο Σύνδεσμος και λειτουργούσε 

κανονικά.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Η σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είχε λήξει η σύμβαση. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Ναι, όπως σας είπα και από το ιστορικό .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και κάτι άλλο που ειπώθηκε Δήμαρχε, ο Σύνδεσμος δεν έχει 

κάνει δικιά του γεώτρηση καμία. Εχει μια .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας το διεκδικήσουμε εμείς για δικιά μας και ας μην έχει κάνει. 

Αλλο είναι το πρόβλημα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Υπάρχει όμως Κοινοτική, Κοινοτική γέωτρηση σήμερα 

Δημοτική της Κοινότητας Μαρκοπούλου που μπορεί να εκμεταλλευτεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστά. Θέλω να σου πω .. Γιώργο, Γιώργο, εμάς είναι 

δεσμευμένη η ΕΥΔΑΠ μονομερώς, πες ότι μας χαλάσουνε πάλι όλες οι δικές 

μας γεωτρήσεις εκεί που έχουμε, οφείλει να μας δώσει νερό.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 2 χρόνια, 2 χρόνια.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 2 χρόνια η Μαυροσουβάλα έχει εγγύηση για τα συγκεκριμένα 

που έκανε τώρα που .. 2 χρόνια. Θα έρχεται δωρεάν να τα επισκευάζει 2 

χρόνια αυτά που έβαλε, τα καινούργια. Τέλος πάντων, άλλο λέω. Γιώργο, μισό 

λεπτό. Δε μας ενδιαφέρει εμάς η ΕΥΔΑΠ από που μας δίνει νερό δίπλα. Από 

πόσες, από μια, από μισή, από πέντε. Οσο χρειαστούμε νερό είναι 

υποχρεωμένη να μας το δώσει. Είναι με τη σύμβαση. Οσο χρειαστούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν στο θέμα να το 

δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Τσάκωνας, η κα 

Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Και ο κ.Βελτανιώτης; Μάλιστα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα απ' όλα το συγκεκριμένο θέμα έχει διατελέσει σημείο τριβής 

σε προηγούμενα Συμβούλια, όπως και στον προϋπολογισμό, όπως και στον 

απολογισμό, όταν είχαμε καταγράψει το τι χρωστάγαμε. Ητανε βασικό σημείο 

προστριβής μεταξύ της παράταξης και της Δημοτικής Αρχής. Από την πρώτη 

στιγμή σας είπαμε ότι δε χρωστάμε τίποτα και το συγκεκριμένο το 

αιτιολογούσαμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Δήμαρχε. Είναι τοποθέτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Τότε στη θέση μου στον 

προϋπολογισμό για την ΕΥΔΑΠ μου είχατε δώσει συγχαρητήρια. Είναι η μόνη 

φορά. Δεν είχαμε διαφωνία οι δύο μας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος κ.Δήμαρχε, υπάρχουν πρακτικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουνε. Μου είχατε δώσει συγχαρητήρια για τη θέση μου, 

επί λέξη.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος. Εμείς δεν ψηφίσαμε μ' αυτήν την αιτιολόγηση. Τι λέτε 

τώρα; Λοιπόν, λέμε το εξής ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέμε το εξής: δε λέει κανένας, δεν αναφέρει κανένας το 1105 που 

μιλάει για επισκευές και για τις επισκευές που μας χρεώνουν. Το περνάτε στο 

ντούκου. Είναι βασικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Εγινε κατανοητό ότι πληρώνουμε το 

ρεύμα κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ. Αυτή η φόρμουλα 

βρέθηκε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα Πρόεδρε, να σας πω κάτι; Δεν το γνωρίζετε το θέμα. Θεωρώ 

ότι το γνωρίζω λίγο καλύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, να σας πω το εξής: πιστεύει 

κάποιος εδώ μέσα ότι αυτό το ποσό που αποδέχεστε εσείς να πληρώσετε, εμείς 

σαν παράταξη δεν το αποδεχόμαστε, αφορά ρεύμα; Να μας φέρει τις 

αποδείξεις της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.Πρόεδρε και των δικών της καταναλώσεων αν 

θέλετε. Των καταναλώσεων που η ΕΥΔΑΠ στέλνει από τη Μαυροσουβάλα στις 

Αφίδνες. Δεν είναι τόσο. Το ακούσατε κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ άκουσα, αλλά έχει απαντήσει σ' αυτό ο κ.Καραμέτος. Εχει 

απαντήσει, μια και αναφέρεστε σε μένα, ο κ.Καραμέτος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι έχει απαντήσει ο κ.Καραμέτος; Ξέρει ο κ.Καραμέτος .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σαφέστατο για ποιο λόγο γράφτηκε το ρεύμα και δεν 

γράφτηκαν τα κυβικά μέσα, γιατί υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο και ότι 

είναι Ανώνυμος Εταιρεία και δεν μπορεί η Ανώνυμος Εταιρεία να μας χαρίσει 

νερό. Απλό είναι το θέμα. Πάρα πολύ απλό. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Δε μας κάνανε χάρη κ.Πρόεδρε. Καμία, το αντίθετο. Μας πουλάνε το 

νερό μας και σε μια τιμή την οποία εμείς δεν την αποδεχόμαστε και αν θέλετε, 

υπάρχει και ένας ισχυρισμός που αν με είχατε ρωτήσει μπορούσα να σας το 

είχα πει σαν υπερασπιστικό μέσο στο δικαστήριο. Ο Σύνδεσμος πουλούσε το 

νερό στις Κοινότητες λιγότερο ίσως απ' ότι το αγόραζε από την ΕΥΔΑΠ ο 

Σύνδεσμος. Θεωτηρικά για την ΕΥΔΑΠ πάντα, γιατί ο Σύνδεσμος δεν πλήρωνε. 

Πλήρωνε τις 100.000 όταν θυμότανε να τις πληρώσει ή το ρεύμα όταν 

θυμότανε να τις πληρώσει και θέλω να μου πείτε, αν έχετε ασχοληθεί, αν ο 

Σύνδεσμος έχει πληρώσει στην ΕΥΔΑΠ κάποιο ποσό τα προηγούμενα χρόνια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τους μισθούς. Πολύ ωραία. Αρα υπήρχε μια απόλυτη συνεργασία και 

υπήρχε και ένας συμβιβασμός από μέρους της ΕΥΔΑΠ των επιχειρημάτων των 

όσων λέω εγώ σήμερα. Επίσης, ό,τι εγκαταστάσεις υπάρχουν εκεί έχουνε γίνει 

επενδύσεις από το Δήμο του Ωρωπού, το Σύνδεσμο, από το Σύνδεσμο 

Μαυροσουβάλας, να το θέσουμε καλύτερα, επενδύσεις αρκετών εκατοντάδων 

χιλιάδων ευρώ, συντηρήσεις και επενδύσεις, που δεν είναι δυνατόν να έχουνε 

πάει στον αέρα. Και να πάμε επί της ουσίας, η ΕΥΔΑΠ τι είναι; Ελληνικό 

Δημόσιο ήτανε και τώρα είναι μια Ανώνυμος Εταιρεία. Δεν κατάλαβα, τα 

χρήματα που τα βρήκε η ΕΥΔΑΠ και έκανε τις γεωτρήσεις; Πως τις πήρε τις 

γεωτρήσεις αυτές από το ΙΓΜΕ και με ποιον τρόπο τις πήρε; Θεωρώ αδύνατο 

να μη ζητάτε τουλάχιστον 2 με 3 ακόμα γεωτρήσεις. Να κατοχυρώσετε το 

Δήμο Ωρωπού ότι θα έχει νερό και ότι θα είναι αυτάρκης και αυτοδύναμος. 

Είναι αδύνατον να φύγει από εδώ οποιοδήποτε σκεπτικό του Δήμου, δίχως να 

διεκδικεί να πάρει τουλάχιστον άλλες 2 με 3 γεωτρήσεις για να μπορεί .. Αν 

είναι σωστό κ.Λάμπρου έπρεπε να το είχατε βάλει.   ΛΑΜΠΡΟΥ: Το 

διεκδικούμε αυτό. Είναι ένα ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Το διεκδικούμε. Δεν είναι γραμμένο εδώ μέσα. 
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ΛΑΜΠΡΟΥ: Είναι ένα νομικό θέμα, γιατί είναι η ΕΥΔΑΠ παγίων και η ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε.         

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, δεν διανοούμαι να μη διεκδικούμε να πάρουμε άλλες 3 

γεωτρήσεις από την ΕΥΔΑΠ να είμαστε αυτάρκεις από νερό. Κάντε και μια 

σύμβαση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Να τελειώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Είναι εκκρεμότητες αυτές. 

Που είναι αυτό κ.Δήμαρχε; Μα, εσείς φέρατε σύμβαση .. Μα, δεν ξέρετε .. Μα 

κ.Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ. Φέρατε μια σύμβαση που αυτή θα είναι η 

σύμβαση που θα έχουμε τα επόμενα 5 χρόνια και δε διεκδικείτε το αυτονόητο 

ακόμα. Δε διεκδικείτε το αυτονόητο ακόμα για το Δήμο μας. Και όχι μόνο, εγώ 

θα συμπληρώσω, υπάρχουν άλλες 2 γεωτρήσεις εκτός συστοιχίας κάτω από το 

Μήλεσι που θα λύσουνε το πρόβλημα για τον Ωρωπό. Τις είχα ζητήσει και εν 

όψει "Καλλικράτη" δε μου τις δίνανε. Υπάρχουνε και άλλες 2. Υπάρχουνε 

έγγραφα συγκεκριμένα που θα λύσει το πρόβλημα του Ωρωπού. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μη διακόπτουμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο διαδικαστικό λοιπόν επειδή ήταν του ΙΓΜΕ και δεν ήταν της 

ΕΥΔΑΠ .. Μα, εδώ θέλω να .. Κύριε Δήμαρχε, εσείς δεν διεκδικήσατε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Αν μου επιτρέπετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Οχι, όχι, να μην .. 

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να μου πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  
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ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ: Η σύμβαση, τα δύο σχέδια των συμβάσεων, είναι ανάμεσα στο 

Δήμο και την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., την Ανώνυμη Εταιρεία. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που είναι και η 

χρηματιστηριακή, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, δεν έχει δικές τις γεωτρήσεις, 

έχει την εκμετάλλευση των γεωτρήσεων. Αρα ενδεχόμενη παραχώρηση, η 

οποία πιθανολογώ ότι θα γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα, δε θα γίνει από 

την Α.Ε., θα γίνει από την παγίων. Αυτό προηγήθηκε για το λόγο που σας είπε 

ο Δήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, Α.Ε., Α.Ε., για τα χρήματα αυτά καθ' αυτά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Δήμος Ωρωπού, ο νέος 

"Καλλικρατικός" Δήμος δε θα έχει ένα τοπογραφικό που να τα απεικονίζει όλα 

αυτά μέσα, να ξεκαθαρίζει ότι έχει τη χρήση να λειτουργήσει αυτόνομα, να μην 

έχει ανάγκη καμία ΕΥΔΑΠ. Δεν ξέρουμε πως θα είναι τα πράγματα αύριο και 

ποιος θα έχει την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Παλιά με 100.000 μπορούσαμε και πέρναμε 

νερό. Το παίρναμε τζάμπα. Σιγά σιγά αλλάξανε. Για να μην κάνουμε λοιπόν τα 

λάθη εμείς, που ίσως κάνανε κάποιοι άλλοι, εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, 

απόλυτοι, με τοπογραφικό, με τοπογραφικό που να λέει: η γεώτρηση τάδε, 

αριθμός τάδε, η άλλη, η τάδε, η τάδε, η τάδε, είναι για τη χρήση του Δήμου 

Ωρωπού. Και σας είπα υπάρχει εκτός συστοιχίας άλλες 2 γεωτρήσεις να 

διεκδικήσει ο Δήμος. Είναι το αυτονόητο. Τώρα, η παγίων είναι, η ΕΥΔΑΠ είναι, 

είναι ένα πακέτο με την ΕΥΔΑΠ απέναντι. Δηλαδή η παγίων θα μείνει έξω από 

την οποιαδήποτε σχέση που θα έχει αύριο η ΕΥΔΑΠ στο Χρηματιστήριο ή 

όποιος άλλος ιδιώτης έρθει να την πάρει;  

 Και λέω λοιπόν το εξής: η διεκδίκηση της μη οφειλής είναι κάτι 

συγκεκριμένο και ο Δήμος δεν πρέπει να το διεκδικήσει. Αν θέλετε κ.Δήμαρχε 
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τους ισχυρισμούς τους δικούς μου, τους δικούς μας, ίσως.. πηγαίνετε προς την 

ΕΥΔΑΠ και πείτε τους, δεν το περνάνε με τίποτα οι άλλοι. Γιατί; Γιατί αυτοί 

διαχειριζόντουσαν πριν τα πράγματα και ξέρουνε πολύ καλά ότι δε χρωστάμε 

φράγκο και ξέρουνε ότι τα 100.000 το χρόνο δεν μπορεί να γίνουν τόσα 

εκατομμύρια που λέτε εσείς. Πληρώστε τους, πληρώστε τους τα χρήματα που 

είναι για τις περιοχές που έχουνε υπογράψεις συμβάσεις, αλλά ότι αφορά το 

Σύνδεσμο Μαυροσουβάλας είναι τεράστιο σφάλμα να προβείτε σε οποιαδήποτε 

πληρωμή. Διεκδικείστε χρήματα του Δήμου να μην πάνε χαμένα, μην πάνε 

πεταμένα. Και να σας πω και κάτι; Η ΕΥΔΑΠ έχει μια χρήση του δικού μας 

νερού για να βγάζει χρήματα. Ε να βγάζει και από μας; Είναι δυνατόν; Το 

αυτονόητο σας λέω. Χρησιμοποιείστε λοιπόν εμάς που δε δεχόμαστε να το 

περάσουμε, που θα σας κάνουμε αγωγή, εάν δεχθείτε να πάτε να πληρώσετε, 

σας το λέμε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αγωγή κ.Βασίλη, γιατί όταν διαχειρίζεστε χρήματα του δημοσίου θα 

πρέπει να το υπερασπίζεστε. Δε θα πηγαίνετε να κάνετε συνεννόηση σε τρίτων 

δίχως να ξέρετε να διαπραγματευτείτε τι; Τα χρήματα τα δικά σας; Της τσέπης 

σας; Ελεύθερος. Του Δήμου όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα, ευχαριστούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι, μισό λεπτό σας παρακαλώ, είναι σοβαρό το θέμα κ.Πρόεδρε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Το δικαστήριο δεν αποφάσισε. Το δικαστήριο δεν έγινε είπε ο 

κ.Καραμέτος, ακόμα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι εμείς χρωστάμε στην 

ΕΥΔΑΠ κ.Καραμέτο; 

  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΛΙΤΣΑΣ: Ε λοιπόν, αυτό λέμε. Αυτό λοιπόν λέμε κ.Καραμέτο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, εντάξει. Και γιατί δεν τα πήρε η ΕΥΔΑΠ κ.Δήμαρχε; Και να σας 

πω το εξής; Αύριο το πρωί, αύριο το πρωί .. Χάρη σας σας. Σας χρωστάμε και 

χάρη; Ωραία. Αλλη μια χάρη. Κύριε Δήμαρχε, αν δεν το κάνετε εσείς, θα το 

κάνουμε εμείς. Σας το δηλώνουμε και όπως θα κάνουμε το εξής απλό, ότι δεν 

είναι δυνατόν η ΕΥΔΑΠ, δηλαδή συγνώμη, Δ.Ν.Τ. στο Δήμο από την ΕΥΔΑΠ θα 

έχουμε; Για να καταλάβω δηλαδή. Δ.Ν.Τ. στο Δήμο από την ΕΥΔΑΠ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ τώρα λίγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, τα είπατε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ολοκλήρωσα. Και λέω το εξής όμως: ότι δεν είναι δυνατόν 

ελαφρά την καρδία, οι περισσότεροι, χωρίς να έχουνε διαβάσει, χωρίς να 

ξέρουν τι γίνεται, με ένα σχέδιο της ΕΥΔΑΠ το οποίο είναι στον αέρα, δίχως 

τοπογραφικό, δίχως ρητά και κατηγορηματικά τι είναι αυτό που θα μένει στο 

Δήμο, δίχως σαφή εικόνα ότι θα μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι στο νερό, 

αυτόνομοι στο νερό και ακόμα εκεί που λέει ότι ο αγωγός ο άλλος που περνάει 

από τη Μαλακάσα δε θα δίνει, να διεκδικήσετε, να διεκδικήσουμε λέω κύριε, να 

διεκδικήσουμε, να ζητήσουμε λέω, να γίνει μια διακλάδωση εκεί να μπορεί να 

δίνει και στη Μαλακάσα. Γιατί να μην μπορεί να δίνει; Τι έγινε; Θα πάθει τίποτα 

η ΕΥΔΑΠ αν δώσει από εκείνον τον αγωγό; Λέω λοιπόν το εξής κ.Δήμαρχε, σας 

παρακαλώ πολύ να το καταλάβετε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη 

στάση τη δική μας να διεκδικήσουμε για το Δήμο να μην πληρώσουμε 

ανύπαρκτα χρέη. Η ΕΥΔΑΠ, θα σας κάνω το εξής απλό ερώτημα: εγώ θα πάω 

στη ΔΕΗ του Ωρωπού και θα πάρω στοιχεία τι έχει πληρώσει η ΕΥΔΑΠ στο 
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ρεύμα. Εάν κ.Δήμαρχε το ρεύμα που έχει καταναλώσει η ΕΥΔΑΠ είναι λιγότερο 

από αυτά που λέτε είσαστε υπόλογος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΥΔΑΠ με τη σύμβαση που 

μας φέρνει, λειτουργεί όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Δ.Ν.Τ. Μας 

εκβιάζει καθαρά. Το πρώτο πράγμα που ζητάει να κάνουμε, είναι να 

αναγνωρίσουμε χρέος απέναντι της.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βάλε όποιον θέλεις. Τι να σου κάνω; Βάλε τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

εσύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, το δεύτερο, να αναγνωρίσουμε ότι στο πεδίο της 

Μαυροσουβάλας οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησία της.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το τελευταίο που μένει να ζητήσει από μας η ΕΥΔΑΠ είναι να 

αναγνωρίσουμε ότι και το νερό είναι ιδιοκτησία της, σύμφωνα μ' αυτά που λέει 

στη σύμβαση. Στο άρθρο 3, παρ. 2 και στο άρθρο 10, αναφέρει ότι η ΕΥΔΑΠ 

έχει δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του Δήμου αζημίως. Δηλαδή, θα 

αφήσουνε 30.000 κόσμο μόνιμο πληθυσμό και.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρθρο 3, παρ. 2 και άρθρο 10 αναφέρει επί λέξη: Σε κάθε 

περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη Δήμο, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να διακόψει την υδροδότηση του Δήμου, άρθρο 

3, παρ. 2. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα δεν πληρώσει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρθρο 10. Διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να σταματήσει την 

υδροδότηση του Δήμου .. Ακουσε με ένα λεπτό. Ακουσε με. Ποιο είναι το 

αυτονόητο; Το να αφήσει τους πολίτες χωρίς νερό; Είναι αυτονόητο και τις 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι το νερό δε διακόπτεται 

σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτονόητο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μα πουλάει το νερό το δικό μας και θα μας το κόψει; Ε, πως 

δεν είναι δικό μας το νερό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα. Να συνεχίσει ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Με λίγα λόγια η ΕΥΔΑΠ μας θεωρεί ιθαγενείς. Μας δίνει το 

καθρεφτάκι Γιάννη, που το καθρεφτάκι είναι η ρύθμιση του χρέους και μας 

παίρνει το νερό. Ουσιαστικά αυτό εμείς αναγνωρίζουμε. Και αφού 

αναγνωρίσουμε το χρέος μ' αυτήν τη σύμβαση θα μας πουλάνε το δικό μας το 

νερό αδιύλιστο, χωρίς ποιοτικό έλεγχο και αφού έχουμε πληρώσει εμείς για τη 

συντήρηση και τη λειτουργία του, θα μας ζητάνε να πληρώσουμε και το νερό. 

Αυτό δε ζητάνε; Αυτό δε λέει η σύμβαση; Και όσον αφορά στα χρήματα που 

μπορεί να μας τα κατάσχει η ΕΥΔΑΠ και αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης προς 

εμάς, θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε λογαριασμούς μισθοδοσίας, να 

χάσουμε βέβαια κάποιους τόκους από εκεί .. Και γιατί δε γίνεται; 

Μεταφέρονται, απλά χάνουμε τόκους, είναι άτοκα εκεί. Τι α; Αυτό είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και να μην τα πάρουν από εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει 

περιθώριο να το διαπραγματευτείτε και άλλο κ.Δήμαρχε. Υπάρχει περιθώριο να 

το διαπραγματευτείτε. Τα χρήματα είναι πολλά που ζητάνε. Τα χρήματα τα 

οποία ζητάνε είναι πολλά και θα συμφωνήσω και εγώ με τον προλαλήσαντα για 
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πρώτη φορά και θα πω ότι δεν μπορεί να έχουνε πληρώσει 2 εκατ. ευρώ 

ρεύμα. Ακούστε και το φίλο μου τον Κιούση από το Αγ.Ορος, που λέει να 

κάνουμε αγάπη. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα Δήμαρχε και δεν 

μπορεί να υπάρχει όρος στη σύμβαση που να λέει ότι θα διακόπτει η ΕΥΔΑΠ το 

νερό αζημίως, ακόμη και για κακή συντήρηση. Αν η ΕΥΔΑΠ, αναφέρει μέσα η 

σύμβαση, κρίνει ότι δε συντηρούνται σωστά οι εγκαταστάσεις τις από το Δήμο 

μπορεί να διακόψει το νερό. Δηλαδή είναι στο χέρι της καθαρά, πέρα από την 

παραβίαση κάποιων κανόνων, που είπατε ότι είναι σίγουρο ότι πρέπει να 

πληρώσουμε. Εάν κρίνει δηλαδή η ΕΥΔΑΠ ότι δε συντηρούμε  εμείς σωστά τις 

εγκαταστάσεις κόβει το νερό.  

 Και θέλετε να το περάσουμε αυτό το πράγμα; Να το ψηφίσουμε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το κατάλαβα. Τι είπες Δήμαρχε; Το σώπα που πάει; Δεν 

κατάλαβα τώρα. Ειρωνεύεσαι τι; Ειρωνεύεσαι τι; Δεν κατάλαβα. Δηλαδή σε 

βολεύει να το περάσεις εσύ έτσι και ειρωνεύεσαι κιόλας; Δεν κατάλαβα. Τι 

ειρωνεύεσαι; Ναι, σε σένα μιλάω. Δεν το κατάλαβα. Τι ειρωνεύεσαι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τι ειρωνεύεσαι; Δεν σε καταλαβαίνω. Ε τι τίποτα. Τότε τι 

πετάγεσαι και μιλάς έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν στο έχω κάνει ποτέ. Και αν θες να ξεκινήσουμε τέτοια 

είμαι καλύτερος σ' αυτά, να το ξέρεις. Μην το τραβάμε το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά αυτό που αναφέρατε κ.Γιασημάκη ότι όλες οι 

γεωτρήσεις ανήκουν στη κυριότητα της ΕΥΔΑΠ, στην εισήγηση που έχει δοθεί 

λέει: ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας σύμβασης οι 

γεωτρήσεις και οι συναφείς εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του 
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Δήμου Ωρωπού και ανοίχτηκαν ή τοποθετήθηκαν για λογαριασμό του τέως 

Συνδέσμου, ο οποίος λειτουργεί και τις εκμεταλλεύεται κλπ. Ο κύριος .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρθρο 5, παρ. 1: Η απόλυτη κυριότητα όλων των 

εγκαταστάσεων εντός του πεδίου γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εκεί αναφέρομαι και εγώ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. και του δικτύου μεταφοράς του νερού ανήκουν στην 

ΕΥΔΑΠ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Και συμπληρώνεται στην εισήγηση που έχει δοθεί, έτσι; 

Υπάρχει και αυτή η συμπλήρωση που έχει παραληφθεί στη σύμβαση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει παραληφθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει παραληφθεί αλλά θα συμπληρωθεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε τότε τι μας δίνετε ρε παιδιά να δούμε; Το ένα παραλήφθηκε, 

το άλλο παραλήφθηκε, έτρεχε ο Δήμαρχος εκεί..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει δοθεί. Δεν την έχετε .. ; Κύριε Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και μας δίνεις τι; Να δούμε τι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση δεν την έχετε αυτήν τη συμπληρωματική την 

πρώτη; Σας έχει δοθεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τι να σου πω τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. Δε ζητήσατε το λόγο κ.Αρμυριώτη. 

Δεν τον ζητήσατε. Για τις ερωτήσεις που ζητήσατε έχετε γραφεί. Τέλος 

πάντων, εντάξει. Οταν θυμάται ο καθένας δηλαδή, Πρόεδρε, εντάξει, εντάξει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι Πρόεδρος χρόνια εκεί και τα έχει διαχειριστεί αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αλλά δεν τον ζήτησε όμως ο κ.Αρμυριώτης. Δεν τον έχει 

ζητήσει κ.Λίτσα. Αυτό λέω.  
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 Κύριε Τσάκωνα, έχετε το λόγο. Μετά είναι ο κ.Αρμυριώτης. Αργότερα. 

Βεβαίως. Τι να κάνουμε τώρα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, 

οπως προείπατε, για το θέμα του μεγάλου χρέους προς την ΕΥΔΑΠ και είχαμε 

επισημάνει και τότε την μη ύπαρξη νέας σύμβασης από το 2003 και μετά που 

βεβαίως ούτε εσείς, ούτε το παρών Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε την ευθύνη ως 

προς αυτό. Εάν υπήρχε αυτή η σύμβαση ίσως όλα να ήταν καλύτερα. Ισως να 

αποφεύγαμε τις χρεώσεις ΕΥΔΑΠ ή να τις είχαμε με άλλους όρους, ίσως με 

φθηνότερο τιμολόγιο και να ήταν όλα υπέρ του πολίτη, του Δήμου μας. Θέλω 

να κάνω άλλη μια παρατήρηση πριν τοποθετηθώ στον κ.Γιασημάκη. Είπε ότι 

είναι νερό δικό μας. Με βάση το μνημόνιο Ι όμως, κατ' εφαρμογή του νόμου 

3942/10, κάθε τι που υπάρχει κάτω από 2 μέτρα ανήκει στο κράτος. Μνημόνιο 

Ι. Και δε συνεχίζω για το ΙΙ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας τα ζητάνε .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ΙΙ λέει ότι το παίρνουνε οι δανειστές και φεύγουνε.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Το μνημόνιο ΙΙ, εάν δεν μπορεί να πληρώσει το κράτος, παίρνει 

αυτά τα έσοδα η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Δ.Ν.Τ. Ετσι; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ακριβώς. Το ΙΙ λέει ότι αυτά τα παίρνουνε και φεύγουνε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ετσι ακριβώς το λέει κ.Γιασημάκη.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σωστά. Αυτό λέει. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αρα καλώς κάνει ο Δήμαρχος και κόβει εδώ το χρέος μέχρι εδώ 

που είμαστε. Και οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μνημονιακό σε βρίσκω. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αντιμνημονιακό. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  89 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε κ.Γιασημάκη. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ημουν, είμαι και θα είμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Τσάκωνα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Λοιπόν, έχω δύο παρατηρήσεις μόνο ως προς τη σύμβαση στο 

Δήμαρχο. Επισημάνσεις είναι. Δεν ξέρω αν ήδη συμπεριλαμβάνονται, δεν το 

έχω καταλάβει. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και να μην το κατάλαβα εγώ. 

Εάν θα πληρώνουμε τις συντηρήσεις και την κατανάλωση ρεύματος από εδώ 

και στο εξής, εμείς ως Δήμος ή θα το αναλάβει η ΕΥΔΑΠ μέσα στην ενιαία τιμή;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι τις δικές μας. Λέμε για την παροχή. Μας παρέχει η ΕΥΔΑΠ 

κάποια ποσότητα νερού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσα στο 0,18 είναι όλα; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μέσα εκεί είναι και το ρεύμα και οι συντηρήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι όλα, όλα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ωραία. Κάτι άλλο που διασαφηνίστηκε στην πορεία ήτανε η 

αρχική τοποθέτηση του Δημάρχου για 48 δόσεις που μάλλον είναι 60, απ' ότι 

κατάλαβα, αν μπορεί, αυτό που λέτε, να διαπραγματευτεί περαιτέρω αύξηση 

των δόσεων, είναι θετικό και νομίζω ότι η παράταξη μου είναι θετική ως προς 

την ψήφιση του παρόντος θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Το λόγο έχει η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω περί μνημονιακού και αντιμνημονιακού 

που ειπώθηκε εδώ ευρέως και είναι ευκαιρία να λέμε μερικές αλήθειες γιατί 
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όλοι ανησυχούνε μήπως και δε γίνει κυβέρνηση και δεν προχωρήσουν τα μέτρα 

της προηγούμενης κυβέρνησης και του προηγούμενου καθεστώτος γιατί τι 

ωραία, τι καλά που θα είναι να συνεχίσουνε, ε; Μεταξύ αυτών λοιπόν, μεταξύ 

λοιπόν αυτών είναι και αυτά. Λοιπόν, με πρώτο και κύριο το ξεπούλημα της 

ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ, μια ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά 

κριτήρια, με κριτήρια το κέρδος. Αρα λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι τον φυσικό 

πλούτο της χώρας μας που είναι το νερό σ' αυτήν την περίπτωση, κερδοσκοπεί 

και δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αύριο αυτοί που θα την έχουν, την πλειοψηφία 

της. Επομένως έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική εταιρεία και αυτό να το 

ξεκαθαρίσουμε. Ενα. Δεύτερο, εγώ έβαλα σκόπιμα το θέμα των δύο σκελών, 

ρύθμιση χρεών και καινούργια σύμβαση. Αλλά φαίνεται ότι δεν το έχετε 

καταλάβει. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε ξεχωριστές συμβάσεις; Μας βάλανε .. 

Κύριε Δήμαρχε, δεν μ' ακούτε και θέλω να μ' ακούσετε γιατί θέλω να μου 

απαντήσετε, μας βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό και μας είπανε, θα το ψηφίσετε 

πακέτο; Τη ρύθμιση των παλιών οφειλών μαζί με την καινούργια σύμβαση. 

Είναι ερώτημα γιατί εμένα η άποψη μου είναι να ρυθμίσουμε τις παλιές 

οφειλές, αν και προσωπικά δε θα το ψηφίσω γιατί είναι οφειλές ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μισό λετό, είναι σαν το χρέος που μας φέρνουνε ένα πακέτο και 

λέει, ορίστε, αυτό είναι το χρέος, χωρίς να έχει γίνει έλεγχος.  Αυτό είναι άλλο 

θέμα όμως. Εγώ σας λέω ότι πάμε και ρυθμίζουμε το χρέος. Ενα λεπτό. Δεν 

καταλάβατε, δεν καταλάβατε. Μα δεν κατάλαβες τι είπα τώρα. Είπα, ότι είναι 

δύο σκέλη. Το ένα είναι η ρύθμιση των παλιών οφειλών, αυτό που λέτε, δε 

διαφωνώ, το δεύτερο όμως είναι η καινούργια σύμβαση που κάνεις μ' αυτήν 

την εταιρεία. Και λέω λοιπόν, αυτή η εταιρεία σε λίγο θα ανήκει σε, δεν 

ξέρουμε σε ποιανού χέρια. Με βάση λοιπόν τη σύμβαση εδώ μέσα, λέει ας 

πούμε, για παράδειγμα ας ξεκινήσω από το θέμα της τιμής, λέει ότι θα 
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ρυθμίζεται με Υπουργικές .. Κύριοι της συμπολίτευσης, ακούστε επιτέλους, 

δώστε μια βάση. Είναι απρέπεια όταν μιλάει κάποιος και λέει και κάποια σοβαρά 

πράγματα, εκτός αν δε σας ενδιαφέρει. Ε δηλαδή με συγχωρείτε. Τα ξέρετε 

όλα; Τα έχετε λύσει όλα τα ερωτήματα σας; Πάτε, ψηφίζετε και βάζετε την 

υπογραφή σας; Δεν το καταλαβαίνω. Δώστε μια προσοχή, σοβαρό θέμα είναι. 

Βάζουμε την υπογραφή μας για 5 χρόνια και υποθηκεύουμε το μέλλον της 

περιοχής μας. Δεν το καταλαβαίνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κα Στεργίου. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε. Επειδή δεχόμαστε προσβλητικά .. 

Να μας προστατέψετε, κ.Πρόεδρε να μας προστατέψετε ενάντια .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να σε προστατέψουμε κιόλας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Και δεύτερον .. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουνε χρόνοι ομιλίας που 

πρέπει να τους σεβαστούνε. 2 ώρες έχουμε ξεφύγει από το χρόνο ομιλίας. Δε 

θα μας προσβάλλουνε κιόλας. Να μας προστατέψετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά τους χρόνους κύριοι συνάδελφοι και κ.Πέππα 

μπορεί να λέτε ότι προσβληθήκατε αλλά στη διάρκεια της ομιλίας της κας 

Στεργίου δεν ακουγότανε η κα Στεργίου από τις φωνές σας.  

ΠΕΠΠΑΣ: Δε μιλάω για την κα Στεργίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενα αυτό. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καταλαβαίνετε όμως ότι έχουνε περάσει 2 ώρες. Τι να κάνουμε 

τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεύτερον, έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, να ορίσετε τότε, να κάνετε ένα δικτατορικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, σας παρακαλώ.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είδατε ότι έγιναν πολλές ερωτήσεις. Οσον αφορά τους χρόνους 

είναι οι χρόνοι των τοποθετήσεων, είναι 5 λεπτά κάθε αρχηγός παράταξης, για 

όσους δεν το θυμούνται και 3 λεπτά οι υπόλοιποι Σύμβουλοι. Αυτοί οι χρόνοι 

τηρούνται. Δυστυχώς αυτός είναι ο μηχανισμός. Οποιος κουράζεται, τι να 

κάνουμε; Να αλλάξουμε τον κανονισμό;  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν και λέω επομένως, η άποψη μου είναι η εξής: ότι εφόσον 

εδώ μέσα .. Κατ' αρχήν πρέπει να τελειώσουμε με το θέμα της Υπουργικής, 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Το αδιύλιστο νερό 

που μεταφέρει η ΕΥΔΑΠ από τον Μόρνο το δίνει και αλλού. Οταν λοιπόν το 

μεταφέρει από το Μόρνο έχει ένα άλλο κόστος ας πούμε, έχει  μια μεγαλύτερη 

δαπάνη μεταφοράς του νερού, από το να το βγάζει από τη γεώτρηση και να το 

δίνει απευθείας σε μας και το κόστος συντήρησης των αντλιοστασίων και των 

μηχανοστασίων και του δικτύου, συγνώμη, είναι δικό μας. Αρα λοιπόν, το 

κόστος της είναι χαμηλότερο από το να το φέρνει από το Μόρνο. Οχι κάνω 

λάθος. Φέρτε μου οικονομικά στοιχεία να μου το αποδείξετε. Ετσι που μου το 

λέτε δεν το καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα δίκτυο που το έχει η 

ΕΥΔΑΠ, το φέρνει από το Μόρνο, από χιλιάδες χιλιόμετρα και το φέρνει ας 

πούμε στα Οινόφυτα για παράδειγμα και το δίνει αδιύλιστο είναι σίγουρο ότι 

στοιχίζει πιο ακριβά απ' ότι να το βγάζει κατευθείαν από τη γεώτρηση και να το 

δίνει στο δικό μας το δίκτυο. Λοιπόν, μπορούμε να διαπραγματευτούμε και 

αυτήν την τιμή. Για από εδώ και πέρα μιλάω, για την καινούργια σύμβαση. 

Δεύτερο ζήτημα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  93 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εχουμε όλη τη συντήρηση εμείς. Ετσι; Εχουμε όλη τη συντήρηση 

εμείς. Εχουμε όλη την ευθύνη εμείς. Δεν έχει καμία ευθύνη και οποιαδήποτε 

στιγμή μπορεί να πάει να το κλείσει γιατί έτσι της γουστάρει. Εχουμε την 

ευθύνη για την ποιότητα του νερού. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το εξασθενές 

χρώμιο από πίσω και δεν ξέρουμε τι θα βγει αύριο. Και ερώτηση είναι, μιλάτε 

για τις γεωτρήσεις τις δικές μας, οι γεωτρήσεις που είχανε κλειστεί με το 

εξασθενές, λειτουργούν; Ερώτηση. Να μας το απαντήσετε και αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να ολοκληρώσω. Με διακόψατε. Η άποψη μου λοιπόν είναι να 

προχωρήσουμε στη ρύθμιση των χρεών, αλλά την υπόλοιπη σύμβαση να το 

ξεχωρίσουμε, να κάνουμε δύο συμβάσεις. Την υπόλοιπη σύμβαση να 

καθίσουμε να τη διαπραγματευτούμε και να δούμε τα πιο σημαντικά και τα πιο 

ας πούμε σημεία τα οποία βλάπτουν το Δήμο μας και να διαπραγματευτούμε 

καλύτερους όρους. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό θέμα είναι 

πάρα πολύ σοβαρό. Δεν αφορά τα 5 ή τα 8 ή τα 10 χρόνια που θα υπογράψει ο 

κ.Δήμαρχος. Αφορά, θα είναι το υπόβαθρο και για την επόμενη σύμβαση γιατί 

ήδη, όπως είπε ο κ.Τσάκωνας, αν ισχύει, έχουμε απωλέσει ένα δικαίωμα, το 

2003 που δεν υπογράφτηκε κάποια άλλη σύμβαση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε 

πολύ προσεκτικοί. Η ΕΥΔΑΠ στον τόπο μας έχει μια ιστορία. Πρωτοεμφανίζεται 

σε άλλη περιοχή, στη λίμνη του Μαραθώνα τη δεκαετία του '30, σαν ULEN 

τότε, γαλλική εταιρεία, εμφανίζεται τη δεκαετία του '70 στον Κάλαμο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, δεν ερχόμαστε στη σύμβαση αυτή καθ' αυτή; 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αυτό είναι επί της ουσίας Πρόεδρε, γι' αυτό, πρέπει να.. Αμα 

είναι, να μη μιλάμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά τώρα, εντάξει, γνωστά είναι αυτά, 

αλλά να έρθουμε στη σύμβαση, παρατηρήσεις και τοποθετήσεις πάνω στη 

σύμβαση.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και λέει ο κ.Καραμέτος πολύ σοφά, πολύ σωστά, συμβολική 

τιμή. Συμφωνήθηκε συμβολική τιμή. Κύριε Πρόεδρε, εσείς που είστε κάτοικος 

του Καλάμου και στην ανάλογη ηλικία, ξέρετε γιατί συμφωνήθηκε τότε 

συμβολική τιμή. Γιατί η υπεράντληση των γεωτρήσεων που έγινε στην περιοχή 

του Καλάμου εξάντλησαν τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν μας το χάρισε κανένας 

το νερό. Δηλαδή τα 100.000 που δίνανε τότε δεν ήτανε χάρη. Σήμερα η 

ΕΥΔΑΠ είναι ιδιωτική. Αύριο δεν ξέρουμε, έχει βάλει έναν στόχο από το 

2000, από τη στιγμή που ήρθε το τρίτο πλαίσιο και το ΕΣΠΑ και 

ανακατασκεύασε όλα τα δίκτυα, έχει βάλει στο μάτι τα δίκτυα των Δήμων. Εχει 

δίκιο ο κ.Καραμέτος που λέει ότι προχωράει, αλλά προχωράει με συγκεκριμένο 

σχέδιο. Οσο τα δίκτυα ήταν σουρωτήρια, δεν πλησίαζε κανένα δημοτικό 

δίκτυο. Από τότε που ήρθε το τρίτο πλαίσιο και τώρα το ΕΣΠΑ και όλοι οι 

Δήμοι έχουν ανακατασκευάσει τα δίκτυα τους, είδανε το τυράκι και έρχονται 

να τα πάρουνε.  

 Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να αντιπαραβάλλουμε τα επιχειρήματα μας ότι 

το νερό είναι δικό μας, ότι στον Κάλαμο στερέψανε τα πηγάδια; Οτι στον 

Ωρωπό στερέψανε τα πηγάδια όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι; Πρέπει να τους 

τα δώσουμε απλόχερα; Δηλαδή αν ο Αθηναίος το πληρώνει 0,18, 0,18 θα το 

πληρώσει και ο Καλαμιώτης; Και επίσης στους υπολογισμούς σας κ.Δήμαρχε να 

μην πανηγυρίζετε για το 0,18 γιατί ξέρετε στην κατανάλωση όταν η Υπηρεσία 

Υδρευσης κάνει ακριβείς μετρήσεις, θα είναι περίπου στο 0,40 γιατί τα δίκτυα, 

αυτά που είναι παλιά ακόμα στις παραλίες κάτω, με τις απώλειες που έχουνε, 
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θα είναι της τάξεως 40- 50%, που όταν το πληρώνεις αυτό, όταν το αντλείς 

δεν έχει κόστος, όταν το πληρώνεις όμως έχει κόστος. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω. Τώρα Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε να μην τηρήσουμε τους χρόνους; Τώρα βλέπεις, βλέπετε ότι 

υπάρχουνε διαμαρτυρίες.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οσο τήρησε ο κ.Πέππας τους χρόνους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Πέππας, όλο το Συμβούλιο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη σύμβαση, σε ό,τι αφορά 

τη δεύτερη σύμβαση που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες που παίρνουν νερό 

.. δικτύου, αυτό το 1.000.000 ευρώ πότε δημιουργήθηκε; Γιατί απ' ότι ξέρω 

τουλάχιστον ο Σύνδεσμος Καπανδριτίου - Πολυδενδρίου - Βαρνάβα, μέχρι τις 

30 Δεκεμβρίου του 2010 ήτανε εξοφλημένος αυτός ο λογ/μος. Αρα είναι η 

κατανάλωση που είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Επίσης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι επίσης, ολοκληρώστε. Ετσι; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ είπα Δήμαρχε για τα 3 χωριά, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, 

Βαρνάβα ότι είναι εξοφλημένο. Επίσης θέλω να δείτε Δήμαρχε πάλι τι γίνεται 

με το νερό που χρεώνεται ο Δήμος μας και καταναλώνει ο Βαρνάβας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τώρα αυτό είναι .. Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συγνώμη, Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει τεθεί το θέμα άπειρες φορές. Τώρα του Βανάβα δεν έχει 

καμία σχέση με τη σύμβαση αυτή.  
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 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μα στη σύμβαση αυτή πρέπει να προβλέπεται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στη σύμβαση αυτή πρέπει να προβλέπεται για να 

διαχωρίζεται η ποσότητα και να χρεώνεται απευθείας στο Δήμο Μαραθώνα. 

Οπως επίσης δεν υπάρχουν 8 μετρητές Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Κιούρκα. Δεν 

υπάρχουνε 8 μετρητές .. Είναι λάθος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εάν δεν σας ενδιαφέρει, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη δημιουργίας του 

Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος δημιουργήθηκε γιατί το νερό του Καλάμου που 

αντλούσε η ΕΥΔΑΠ έγινε υφάλμυρο και θέλω να θέσω το ερώτημα ως 

διαπραγματευτικό μέσω του Δήμου μας. Εάν το νερό της Μαυροσουβάλας από 

την υπεράντληση γίνει υφάλμυρο, σήμερα, αύριο, σε 5 χρόνια, γιατί η ζωή δε 

σταματάει σε μας, τι θα κάνουμε; Θα το πληρώνουμε διυλισμένο από την 

ΕΥΔΑΠ; Την όποια ΕΥΔΑΠ, ιδιωτική τότε και με ποιο κόστος. Μισό λεπτάκι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι μισό λεπτό .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να ολοκληρώσω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, είναι σοβαρό αυτό που λες. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Σε παρακαλώ Δήμαρχε. Δε σε διακόπτω, τώρα κάνω 

τοοθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θέλει διακοπή ο κ.Αρμυριώτης. Συνεχίστε κ.Αρμυριώτη.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  97 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και στο τέλος θα μου πείτε ότι τελείωσε και ο χρόνος. Στην 

ερώτηση εάν η ΕΥΔΑΠ είναι ιδιωτική, απαντήσατε ότι υπάρχει η ΕΥΔΑΠ των 

παγίων και η ΕΥΔΑΠ η Ανώνυμη, η οποία κάνει τι; Εκμεταλλεύεται το νερό. 

Εμείς δε μιλάμε για τα πάγια, μιλάμε για την εκμετάλλευση του νερού. Γιατί 

εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω, γιατί τα 

βάζετε πακέτο. Αλλο πράγμα το χρέος και άλλο πράγμα το από σήμερα. Με 

αυτόν τον τρόπο, εάν αύριο γίνει υφάλμυρο και το πληρώνουμε από τον 

Μόρνο θα το πληρώνουμε για ουίσκι. Να το διασφαλίσουμε με ξεχωριστή 

σύμβαση και όχι για 5 χρόνια.     

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο κουβέντες. Δεν τελειώνουνε οι διαπραγματεύσεις μας και οι 

ταλαιπωρίες μας στον Δήμο αυτό ποτέ. Είναι γεγονός ότι θα διεκδικούμε το 

καλύτερο για το Δήμο μας. Το νερό το υφάλμυρο, επειδή έχω κάνει και εγώ 

πολλές συζητήσεις, το νερό της Μαυροσουβάλας απ' ότι ξέρετε έρχεται από 

την Πάρνηθα και κατεβαίνει κάτω και ακριβώς στο επίπεδο της 

Μαυροσουβάλας κάνει αυτό και εκεί που λιμνάζει το νερό στην καμπύλη που 

κάνει, ακριβώς εκεί καταφέρανε και βρήκανε το νερό καθαρό σε σχέση με 

χαμηλά στον Κάλαμο που είχανε πάει και ήταν υφάλμυρο. Στην κοίλη αυτή 

υπάρχουνε όρια, τα ξέρει ο Δημήτρης πολύ καλύτερα, δεν κατεβαίνουν κάτω 

από κάποια στάθμη που είναι καθορισμένη, ποτέ, αν χρειάζεται άντληση. Πάνε 

μέχρι ένα ορισμένο όριο που γνωρίζουνε καλά οι επιστήμονες εννοείται και δεν 

πάνε παρακάτω για να μην έρθει υφάλμυρο, αλλά και υφάλμυρο να έρθει σε 

περίπτωση που αφαιθούν και δεν αντλούν, έρχεται πάλι και συμπληρώνει από 

πάνω σ' αυτήν την κοίλη. Είναι το ευχάριστο γεγονός, έχουμε πολύ νερό και 

καθαρό στη Μαυροσουβάλα. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. 
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 Εκείνο που έχω να πω, τίποτε άλλο, δεν μπαίνω στη διαδικασία, με έχει 

κουράσει πάρα πολύ αυτή η περιπέτεια για να φτάσω μέχρι εδώ, δεν μπορείτε 

να καταλάβετε πόσο σημασία έχω δώσει γιατί κινδυνεύει ο Δήμος μας όταν 

στον Μαραθώνα παίρνει η ΕΥΔΑΠ λεφτά από την Τράπεζα, όταν παίρνει από 

εδώ, όταν παίρνει από εκεί, όταν μου έχει στείλει εξώδικο, όταν έχω χάσει τα 

ασφαλιστικά μέτρα, μου λέτε ότι θέλουμε. Θέλω να ευχαριστήσω αυτή την 

ομάδα που έχει υπομονή εδώ και προχωράει τον τόπο με μεγάλο κουράγιο. 

Μπράβο στην ομάδα μου και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ παρόντες όλοι 

σήμερα, όλοι μαζεμένοι για να προχωρήσετε τον τόπο, με οτιδήποτε εμπόδιο. 

Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και βέβαια μέρος της μειοψηφίας που ψηφίζει κατά συνείδηση 

πάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. Θέλετε να δευτερολογήσετε; 

Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Προσωπικά προσπάθησα να εξηγήσω και στο Σώμα τους λόγους που 

δεν δέχομαι να περάσει αυτή η σύμβαση. Πρακτικά τους λόγους που θεωρώ 

ότι δεν υπάρχει αυτό το χρέος και βέβαια το καταλαβαίνετε από τη στιγμή που 

μας χαρίσανε το μισό, φανταστείτε τι κούρεμα έγινε. Μας χαρίσανε το μισό. 

Ετσι; Πήγαμε, διαπραγματευτήκαμε και μας χαρίσανε το μισό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι και συγχαρητήρια. Εντάξει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Τσεκρεζή. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Μετά 

λέτε να τελειώσουμε, αλλά να βοηθήσετε και εσείς. 

 Συνεχίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς .. Τα χρέη δικά σας είναι. Δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις 

καταλάβει ακόμα ότι τα χρέη είναι δικά σας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. Μη διακόπτετε κ.Τσεκρεζή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχεις καταλάβει .. Λοιπόν, αφού δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι τα 

χρέη είναι δικά σας, λυπάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα είναι αυτονόητο ότι είναι δικά σας τα χρέη. Στο ποσό που είπαμε 

..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, δεν έχετε 3 λεπτά. Εχετε 2 λεπτά. Συνεχίστε. 

Κύριε Τσεκρεζή, σας παρακαλώ. Κύριε Τσεκρεζή, να μην αφήσουμε τους 

συναδέλφους να μιλάνε; Κύριε Τσεκρεζή, ακούστε με λιγάκι. Κύριε Τσεκρεζή, 

σας παρακαλώ. Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να πει ότι θέλει. Κύριε Τσεκρεζή, 

κ.Τσεκρεζή, μάθετε να ακούτε. Ολοι πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Ολοι 

πρέπει να μάθουμε να ακούμε τους άλλους.  

 Συνεχίστε κ.Λίτσα, για 2 λεπτά.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν τα χρήματα που χρωστάει ο Δήμος στην ΕΥΔΑΠ από 1.1. 

που ανέλαβε, από τότε, θα σας κάνω την πράξη, δεν είμαι έτοιμος τώρα, θα 

σας κάνω την πράξη να δείτε πόσα είναι στο σύνολο των χρημάτων που λέμε 

και τότε θα περιμένω να ζητήσετε συγνώμη κ.Τσεκρεζή. Θα το δείτε. 

Δεύτερον, αυτό που σας είπα, αυτό που σας είπα θα το κάνω πράξη. Το τι έχει 

κάψει ρεύμα από το '4 όλος ο Σύνδεσμος και αυτό που έστελνε στην Αθήνα, σε 

αντιστοιχία με αυτά που λέει ότι πήραμε εμείς. Δεν έχετε δικαίωμα κύριοι με τα 

χρήματα των πολιτών του Δήμου Ωρωπού που είναι και ανταποδοτικά, να λέτε 

ότι εγώ θα πληρώσω κάτι το οποίο δεν το χρωστάμε. Και εξάλλου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν πειράζει, τα κερδίζετε, δεν έχετε πρόβλημα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. Συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχουμε πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δήμαρχε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, και επίσης επειδή ακούγονται πολλά εδώ μέσα, ευχολόγια, 

για να σας δώσουμε συγχαρητήρια, να πάτε στα πρακτικά τι λέγαμε και τι 

λέγατε. Να πάμε στα πρακτικά τι λέγαμε κ.Δήμαρχε και τι λέγατε εσείς. Και 

ξαναλέω πάλι στο Σώμα, δε σας στοιχίζει τίποτα να διεκδικήσετε νέες 

γεωτρήσεις που θα έχουν το Δήμο αυτοδύναμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοιχτές πόρτες κλείνετε. Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα .. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε το δικαίωμα να σχολιάζετε τα όσα 

λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' αυτό έχετε δίκιο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρασύρθηκα.  

 Λοιπόν, ο κ.Γιασημάκης.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κα Στεργίου, δε θα σας αφήσουμε χωρίς δευτερολογία, 

φτάνει στη δευτερολογία σας μη μας ξαναπείτε για εξασθενές χρώμιο στη 

Μαυροσουβάλα σ' αυτήν εδώ την αίθουσα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ρε Πρόεδρε, άσε να πει ο καθένας ό,τι θέλει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε όχι κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ασε να πει ο καθένας ό,τι θέλει, γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, 

για να λέμε ό,τι θέλουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά αυτές οι κουβέντες έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και 

στην πορεία αυτού του τόπου και την οικονομική. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και αντίκτυπο σ' αυτόν που τα λέει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλουμε τουρισμό. Δεν μπορούμε να λέμε σ' αυτήν την αίθουσα 

για εξασθενές χρώμιο εκεί που δεν υπάρχει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και αντίκτυπο σ' αυτόν που τα λέει, είτε θετικό είτε αρνητικό. 

Ασε τον καθένα όμως να πει αυτά που θέλει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν μετρήσεις. Ας τις κοιτάξει η κα Στεργίου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, είμαι σύντομος. Θα ψηφίσω όχι στη σύμβαση και όλη 

η παράταξη διότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σύμβαση που προβλέπει ότι 

οποιαδήποτε στιγμή η ΕΥΔΑΠ μπορεί να διακόψει το νερό αζημίως, είτε γιατί 

δεν τηρούνται κάποιοι όροι της σύμβασης, είτε διότι δεν συντηρούνται 

επαρκώς οι εγκαταστάσεις τις, όπως αναφέρει στο άρθρο 9.  

 Ευχαριστώ.           

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ έκανα μια ερώτηση αλλά ο κ.Δήμαρχος απαξίωσε να 

μου απαντήσει. Είπα, για ποιο λόγο τα πήγατε πακέτο. Γιατί δεν κάνουμε μόνο 

τη σύμβαση του διακανονισμού του χρέους και το άλλο να το κάνουμε αφού 

κάνουμε νέες διαπραγματεύσεις και να πετύχουμε το καλύτερο. Αυτό ήταν το 

ζήτημα που έβαλα. Νομίζω ότι αυτό, δεν είπαμε ότι είμαστε αρνητικοί και στο 

ότι κουρεύτηκε ας το πούμε το χρέος, αλλά γιατί το πάτε πακέτο με την 

καινούργια σύμβαση. Εγώ έχω πρόβλημα με τη νέα σύμβαση, όχι με την παλιά, 

με το παλιό χρέος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ζητώ σήμερα, σήμερα ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

διεκδικήσω μια σύμβαση ευνοϊκότερη και από αυτό το σχέδιο που έχετε. Ναι, 
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αυτό ζητώ. Θα διεκδικήσω ακόμη περισσότερο. .. Σας ευχαριστώ για την 

πρόταση, αλλά δεν είναι λόγος αυτός να μην ψηφιστεί. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που λέτε αφορά τη ρύθμιση του χρέους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην κοιτάμε .. Κοιτάμε το δένδρο και δεν κοιτάμε το δάσος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Επί τη ψηφοφορίας 

κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχετε δευτερολογία εσείς κ.Κιούση. Επί της 

ψηφοφορίας είναι ένα ναι ή ένα όχι ή παρών. Οχι κ.Κιούση, όχι. Οχι κ.Κιούση. 

Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν είσαι ανεξάρτητος Ελληνας κ.Πρόεδρε, γιατί αυτό που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας 

παρακαλώ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μια κουβέντα. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει νομίζω να 

αιτιολογούμε και την ψήφο μας.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν προβλέπεται. Τοποθετήθηκε και ο 

κ.Τσάκωνας. Λοιπόν, όχι λοιπόν ο κ.Λίτσας και η παράταξη του. Ο 

κ.Γιασημάκης και η παράταξη του, όχι. Ο κ.Τσάκωνας, θεωρώ και οι 

συνεργάτες, ναι. Ναι, έχετε δίκιο κ.Λέκκα. Ναι ο κ.Λέκκας με την κα Βαρνάβα. 

Η κα Στεργίου. Οχι η κα Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Η πλειοψηφία, ναι. Εκτός αν 

κάποιος συνάδελφος θέλει να δηλώσει ..  

 Λοιπόν, διάλειμμα κύριοι συνάδελφοι 5 λεπτών. 

 5 λεπτά διάλειμμα 
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ΘΕΜΑ 3ο 

 

Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση 

Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και κατασκευή τοιχείου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζεται η συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κυρία Βαρνάβα, που πήγατε; Κύριοι συνάδελφοι. Συνεχίζουμε λοιπόν με 

το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Ηλιάσκο. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Την εισήγηση την έχουν πάρει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ο κ.Καρίνος είχε κάποιο προσωπικό ..  

 Κύριοι συνάδελοι, υπάρχουν αντιρρήσεις για το θέμα; Κύριε Λάμπρου. 

Ορίστε κ.Αρμυριώτη. Κύριε Λάμπρου. Επιτέλους.   

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μια ερώτηση πριν τοποθετηθώ. Ο εργολήπτης του έργου γιατί 

η σύμβαση υπογράφηκε τον Νοέμβριο 1.11.10, συμφωνεί να το εκτελέσει το 

έργο συμβατικά; Απλά ρωτάω. Εχετε έρθει σε επαφή;  

Βεβαίως να πείτε. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε περάσει Ανακεφαλαιωτικό γι' 

αυτό το έργο κ.Αρμυριώτη. Στο προηγούμενο Δημοτικό. Απλώς έπρεπε μαζί με 

τον Ανακεφαλαιωτικό να δοθεί και η παράταση. Δεν τη δώσανε και τη δίνουμε 

τώρα.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Ο ίδιος εργολήπτης υπέγραψε μια 

σύμβαση, την 1.11.10. Συμφωνεί να εκτελέσει το έργο; Εχετε έρθει σε επαφή 

με τον εργολήπτη;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού του δίνεται παράταση. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιώργο, για να δίνεται παράταση, ο εργολάβος έχει κάνει όχληση. 

Αλλιώς δεν μπορεί να δώσει παράταση. Αμα δεν κάνει όχληση ο εργολάβος, 

δεν ασχολείσαι μαζί του. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Τώρα, επί της ουσίας, εμείς, εγώ προσωπικά, τοποθετήθηκα 

και στο προηγούμενο Συμβούλιο στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, σύμβαση 

1.11.10, με 4% έκπτωση δε συμφωνώ. Ναι στο έργο, αλλά όχι μ' αυτόν τον 

τρόπο. Να κάνετε καινούργια μελέτη. 29.000 για ένα τοιχείο 3 χ 17 δεν το 

ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο κ.Καρίνος να μας απαντήσει. Αυτό το 

έργο εγώ το κάνω με 2.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και νομίζω ότι τα 2.000 είναι πολλά. Να είναι 3. 29.000 για ένα 

τοιχείο, γιατί ζω στο Μαρκόπουλο κύριοι, 29.000, μπορεί να μου λέει τώρα για 

κρατικά τιμολόγια, μπορεί να μου λέει ό,τι θέλει. Οχι κύριοι. Και εγώ λέω ναι 

στο έργο, πρέπει να κλειστεί το τοιχείο, όλη η παράταξη, όχι όμως αυτό. Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν ο κ.Γιασημάκης και η παράταξη του. Ετσι; Οχι ο 

κ.Τσάκωνας. Μάλιστα.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία .. Οχι κ.Λέκκα; Παρών ο κ.Λέκκας. Ο 

κ.Λίτσας, ναι. Παρών και η κα Βαρνάβα. Η κα Στεργίου όχι; Παρών.  Το 

Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση δρόμων συνοικισμού 

Πέτσουλι". 

 

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

Κιούρκα. 

 Κύριε Ηλιάσκο, θέλετε να .. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: .. οι Σύμβουλοι, απ' ότι μου είπε ο κ.Καρίνος, η όλη η διαφορά 

από τη σύμβαση είναι 400 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις στο θέμα;  

 Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Θέλω να μας πείτε τον 1ο και 2ο Ανακεφαλαιωτικό πόσα χρήματα 

είναι. Να είναι εδώ ο Τεχνικός να τα πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από την εισήγηση βλέπω ότι συνολικά υπάρχει το ποσό των 

55.731 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; 

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε και άλλη ερώτηση; Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, 

εντάξει. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δε νομίζω να μπορείτε να διοικήσετε έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα αν έχετε .. Νόμιζα ότι .. Κύριε Λέκκα, δεν έγινε 

σκόπιμα. Νόμιζα ότι δεν είχατε άλλη ερώτηση. Κάντε την ερώτηση σας. Προς 

Θεού.  
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ΛΕΚΚΑΣ: Ηθελα να μου πείτε την αρχική τιμή και πόσα τετραγωνικά έχουνε 

κατασκευαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά δεν ξέρω αν μπορεί να τα πει κάποιος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη κ.Λέκκα, αλλά ρωτάτε πράγματα πολλές φορές τα 

οποία πραγματικά θα έπρεπε να τα έχετε αναζητήσει από το φάκελο του 

έργου. Δεν μπορεί εδώ να κάνουμε ενημέρωση όλου του φάκελου του έργου. 

Θα με υποχρεώνατε, να πάτε στο Δήμο και να πάρετε αυτά τα στοιχεία το 

5ήμερο αυτό που έχετε πάρει την εισήγηση. Ολα τα στοιχεία του έργου. Να 

δείτε το φάκελο. Εδώ δεν μπορεί να κουβαλάς σε έναν Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα 400 ευρώ όλο το φάκελο του έργου και την πορεία του από το '10 

μέχρι σήμερα. Οπως σας λέω, ένα τσουβάλι χαρτιά. Θα πρέπει .. Γιατί 

πραγματικά μπορείτε να τα ρωτήσετε όλα αυτά και την πορεία του και βλέπω 

ότι είστε ενημέρος σε τεχνικά θέματα. Θα πάτε εκεί να τα ρωτήσετε όμως. Να 

ενημερωθείτε.  

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί πιθανώς οποιαδήποτε λεπτομέρεια στο Δημοτικό Συμβούλιο 

να μην μπορέσουμε να σας ικανοποιήσουμε.  

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κατάλαβε γιατί το λέω.  

ΛΕΚΚΑΣ: Βεβαίως κατάλαβα. Πήρα σήμερα τις εισηγήσεις. Πρώτον. Και 

δεύτερον, δεν είμαι υποχρεωμένος να έρχομαι στο Δήμο να μαθαίνω αυτά. Να 

είναι ο τεχνικός εδώ να μου τα πει ή να μας δίνει και αναλυτικά. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να θυμάται όλα τα στοιχεία τα τεχνικά του έργου απ' 

έξω.  

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, να έχει τα στοιχεία .. ο τεχνικός. Σε κάθε Συμβούλιο, αν 

υπάρχουν τεχνικά, θα κάνω αυτές τις ερωτήσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. Οχι, όχι, κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. Το θέμα είναι 

σήμερα Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 400 ευρώ. Δεν είναι όλο το έργο σήμερα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Εγώ δεν ξέρω τον 1ο και τον 2ο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον ψηφίζετε τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ένα κομμάτι του 

έργου. Δεν μπορεί να λέμε τώρα ό,τι θέλουμε εδώ μέσα. Αυτό ψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην εισήγηση ανέφερε η κα Μαναβέλη .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αναφέρθηκε στην εισήγηση ότι ο Πίνακας ο Ανακεφαλαιωτικός 

είναι αυξητικός κατά 400 ευρώ. Στην εισήγηση που έχει μοιραστεί αναφέρεται: 

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο ποσό των 33.026 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ, 12.283 ευρώ άσφαλτος απολογιστικά, ήτοι συνολικά 55.731. Πείτε 

μου εσείς που βλέπετε το 400 ευρώ για να το ψηφίσουμε και εμείς.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν ξέρω τι σας είπε ο κ.Καρίνος, εγώ σας λέω τι γράφει η 

εισήγηση που μου δώσατε. Ωραία. Πείτε μου που βλέπετε το 400 ευρώ στην 

εισήγηση που μου δώσατε για να το ψηφίσουμε. Να μου πείτε αυτό που σας 

ρωτάω. Που είναι τα 400 ευρώ διαφορά. Να ξέρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο συγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός συντάσσεται για να 

καθορίσει την τιμή της ασφάλτου την ημέρα που έγινε το έργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο συγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός συντάσσεται για να 

καθορίσει την τιμή της ασφάλτου την ημέρα που έγινε το έργο. Από τη στιγμή 

που το έχει υπογράψει ο μηχανικός του Δήμου είναι τυπικό το θέμα. Απλώς 

εμείς σαν παράταξη θα ψηφίσουμε παρών γιατί δεν το είχαμε ψηφίσει από την 

αρχή την αλλαγή των δρόμων που γίνανε στη συγκεκριμένη περιοχή.  

 Ευχαριστώ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει έχει δίκιο ο κ.Γιασημάκης. Εντάξει. Η εισήγηση είναι 

ατελής.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Παρών η παράταξη του 

κ.Λίτσα. Οχι ο κ.Γιασημάκης. Οχι ο κ.Τσάκωνας, η κα Στεργίου. Κύριε Λέκκα; 

Οχι. Παρών η κα Βαρνάβα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εγκριση αγοράς εκτάσεων για υλοποίηση του έργου: "Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου 

και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  109 

 Το θέμα θα το εισηγηθεί ποιος τώρα αυτό; Ο κ.Καρίνος έφυγε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ό,τι ακριβώς είχαμε αποφασίσει για τον Ωρωπό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα με τον Ωρωπό. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να μπούμε στην προκήρυξη αγοράς του οικοπέδου, να έρθουνε 

να κάνουνε αιτήματα οι δημότες του Καλάμου στην ευρύτερη περιοχή της 

χωροθέτησης για να μπει στο φάκελο του έργου ωριμότητας για να 

προχωρήσει η διαδικασία των τευχών δημοπράτησης της μελέτης. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας τη διαβάσω. Στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης για το 

έργο "Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών 

Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού", θα απαιτηθεί η σύνταξη 

τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο να φαίνεται η θέση και η έκταση του 

έργου, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων και η αγορά 

εκτάσεων προς ολοκλήρωση αυτού. Εισηγούμαι την αγορά των 

προαναφερομένων απαιτούμενων εκτάσεων και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος 

για τις περαιτέρω ενέργειες.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι καταλαβαίνω εγώ; Οτι θα εγκρίνει το Συμβούλιο την αγορά 

εκτάσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα οι όροι της αγοράς, τι ακριβώς εκτάσεις 

θέλουμε κλπ., είναι συνέχεια .. Είναι πρόσκληση για να εκδηλωθεί ενδιαφέρον 

από τους κατοίκους. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ προσωπικά.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να μιλήσω .. Γιώργο, να απαντήσω εγώ για να μην .. ; 

ΠΕΠΠΑΣ: .. εκτάσεων σε ποιο σημείο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να απαντήσω εγώ, να εξηγήσω εγώ ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ευρύτερη περιοχή της χωροθέτησης. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να εξηγήσω εγώ την εισήγηση. Αν δεν την καταλαβαίνετε, να την 

εξηγήσω εγώ την εισήγηση.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι, όταν φτάνουμε σε σημείο να έχουμε γραπτή 

εισήγηση και να χρειάζεται επεξήγηση για να καταλάβουμε το τι λέει, το 

έχουμε χάσει το παιχνίδι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αν δεν έχετε καταλάβει, να την αναλύσω εγώ και ίσως να σας 

δώσω να καταλάβετε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι πολύ εύκολο ..  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα δεν προσβάλλω κανέναν ρε παιδιά. Δεν προσβάλλω κανέναν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βαγγέλη, Βαγγέλη .. Γιάννη, είναι πολύ εύκολο να 

καταλάβουμε και το σωστό είναι μετά το εισηγούμαι, αυτό που γράφει: την 

αγορά των προαναφερόμενων εκτάσεων. Ολο το υπόλοιπο όμως, θα 

παρακαλέσουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το καταλαβαίνω Βασίλη γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο. Είναι 

δυνατόν;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βαγγέλη.. Πρόεδρε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να σου εξηγήσω τότε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, γιατί αυτή η .. ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αμα θέλετε να με ακούσετε μπορεί να καταλάβετε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ναι, θα εξηγήσουμε, θα εξηγήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Χωρίς φωνή, χωρίς φωνή θα εξηγήσουμε.  
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. σε υποτίμησε ρε Βασίλη; 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή; Θέλετε να πάμε να πάρουμε 

κανένα οικόπεδο, έτσι, χωρίς προκήρυξη;  

ΠΕΠΠΑΣ: Καλά λέει κ.Λέκκα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχεις διαβάσει τι λέει η εισήγηση; Το έχεις διαβάσει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 'Η να μην αγοράσουμε οικόπεδο για το Βιολογικό; Το ποιο 

οικόπεδο θα αγοράσουμε θα γίνει περιβαλλοντολογική μελέτη. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μισό λεπτάκι Δήμαρχε, μισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, θα διαβάσω, θα διαβάσω την εισήγηση επί λέξη. Στα 

πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης για το έργο "Συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων 

Αποστόλων Δήμου Ωρωπού", θα απαιτηθεί η σύνταξη τοπογραφικού 

διαγράμματος, στο οποίο να φαίνεται η θέση και η έκταση του έργου, αφού 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων και η αγορά εκτάσεων προς 

ολοκλήρωση αυτού. Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εμείς δηλαδή 

σήμερα παίρνουμε την απόφαση για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή, 

αγοράς ή απαλλοτρίωσης, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό είναι 

το .. Ο,τι κάναμε στο προηγούμενο ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Την αγορά των προαναφερόμενων απαιτούμενων εκτάσεων να 

εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Εμείς ξεκινάμε .. 

Μισό λεπτάκι ρε παιδιά. Να τελειώσω; 

ΛΕΚΚΑΣ: Μια ερώτηση. Γίνεται ποτέ .. ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λέκκα. Κύριε Λέκκα. Ζητήστε τουλάχιστον το λόγο. 

ΗΛΙΑΚΣΚΟΣ: Μα δε θα κάνουμε κανένα συμβόλαιο και κανένα τοπογραφικό. 

Θα κάνουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφού - λέει: αφού έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία απαλλοτριώσεων ή αγορά εκτάσεων. Ο Δήμος για να αγοράσει 

έκταση πρέπει να κάνει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτό είναι 

ευνόητο. Το ξέρουν όσοι ασχολούνται. Είτε νοικιάζεις, είτε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ότι θα απαιτηθεί σύνταξη τοπογραφικού, γιατί χρειάζεται 

να αναφερθεί ρε Βαγγέλη, για πες μας.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιατί αυτό ζητάει, αυτό ζητάει το ΕΠΕΡΑ Γιώργο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό ζητάει το ΕΠΕΡΑ για να αγοράσεις εκτάσεις;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιώργο, το ΕΠΕΡΑ όταν πέρασαν τα τεύχη δημοπράτησης, το 

έχουμε, το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, απλά τώρα αναμασάμε τα 

ίδια πράγματα.   

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βρε δε αναμασάμε τίποτα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σε παρακαλώ, περίμενε, μισό λεπτάκι. Την προηγούμενη φορά.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπέρ του έργου είμαστε και θα ψηφίσουμε, όπως έχουμε 

κάνει σε όλα τα ανάλογα έργα, απλά λέμε ότι θα πρέπει να δίνετε λίγο 

περισσότερη προσοχή στη διατύπωση των εισηγήσεων.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα είναι ένα θέμα που το έχουμε ξαναπεράσει Γιώργο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για να μη χρειάζεται επεξήγηση. Αυτό λέμε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το έχουμε ξαναπεράσει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βαγγέλη .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Και το εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά. Είπαμε, είπαμε ότι.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, εντάξει .. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ακουσε με λίγο. Το κάναμε την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι τα 

τεύχη δημοπράτησης περάσανε από Επιτροπή για να ελεγχθούνε και μας 

απαιτήσανε τοπογραφικό και ένα χαρτί-βεβαίωση που να υποδεικνύει το 

ιδιοκτησιακό του συγκεκριμένου οικοπέδου. Ποιο οικόπεδο θα είναι αυτό. Το 

είπαμε στο προηγούμενο Συμβούλιο. Η ίδια ακριβώς εισήγηση είναι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα τη διαδικασία θα την κάνει μετά η Οικονομική Επιτροπή 

Κώστα μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα βάλει και τους όρους .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο. Θα κάνει η Οικονομική Επιτροπή τη 

διαδικασία. Δηλαδή εμείς αυτήν τη στιγμή σε τι στεκόμαστε; Στο ότι 

αγοράζουμε.. Υπάρχει περίπτωση ο Δήμος να πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο 

όποιο θέλει; Οχι, κάνεις λάθος. Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

απαλλοτριώσεων και η αγορά εκτάσεων προς ολοκλήρωση αυτού. Η αγορά 

εκτάσεων από το Δήμο γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Την ξέρουμε όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ υπάρχει .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή η αγορά θα γίνει χωρίς τοπογραφικό;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ρε Γιώργο τι σημασία έχει αυτό; Για να αγοράσεις οικόπεδο.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ρε Βαγγέλη, συνεννοούμαστε δύο λεπτάκια; Ενα λεπτό αν 

σταματήσεις, θα τελειώσουμε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για να αγοράσεις οικόπεδο, πως αγοράζεις οικόπεδο;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Συμφωνούμε, συμφωνούμε, θα το ψηφίσουμε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πως αγοράζεις οικόπεδο εσύ σαν Δήμος ξέρεις; Πως αγοράζεις 

οικόπεδο; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε, μάθε μας. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πως; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μάθε μας ρε Βαγγέλη, κάνε μας ένα μάθημα ακόμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Με συγχωρείς πολύ γιατί μαθήματα εγώ τώρα δέχομαι πολλά. 

Εγώ δεν προσβάλλω κανέναν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνε μας ένα μάθημα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πως αγοράζεις οικόπεδο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αφού με ρωτάς. Οχι, κάνε μας ένα μάθημα, πέστο μας. Το 

απλό μάθημα το να γράφονται εισηγήσεις ώστε να είναι κατανοητές, χωρίς να 

χρειάζεται επεξήγηση, δεν το βλέπω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για ένα θέμα που έχει ξανασυζητηθεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή 

τι είμαστε; Παιδιά του Δημοτικού; Το ίδιο τρόπο, το ίδιο θέμα. Με τον ίδιο 

τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Παρόντος του αρμοδίου Αντιδημάρχου, μπορεί και με προφορική 

εισήγηση του να τροποποιηθεί κατά το κενό της εισηγήσεως η εισήγηση και να 

ψηφίσει .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αντρέα μου δε χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Δε χρειάζεται να 

κάνουμε κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα η διαδικασία είναι γνωστή σε όλους τους συναδέλφους τώρα.  

ΠΕΠΠΑΣ: Εάν το θεωρείτε κενό, καλά λέει ο κ.Τσάκωνας. Δεν είναι κακό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο τίτλος είναι συγκεκριμένος από το ΕΠΕΡΑ, γι' αυτήν τη 

δουλειά. Εάν δεν βρούμε οικόπεδο να αγοράσουμε, να υπάρχει και η λέξη 

απαλλοτρίωση μέσα. Να μπορεί να μπει. Μια τυπική διαδικασία είναι αυτό, 

τελείως. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  115 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ λέει, απαλλοτριώσεων και η αγορά, που είναι και λάθος, ενώ 

έπρεπε να λέει ή η αγορά. 'Η απαλλοτρίωση θα γίνει ή αγορά θα γίνει. Δεν 

μπορεί και τα δύο, εντάξει. Ωραία, εντάξει κύριοι συνάδελφοι. 

 Αρα επί της ουσίας τώρα δεν υπάρχει θέμα. Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εάν η εισήγηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εάν η εισήγηση αναφέρει ότι εφόσον η μελέτη έχει καθορίσει 

ένα διάγραμμα κάλυψης, δηλαδή τι ακίνητο χρειαζόμαστε και την περιοχή και 

την πρόθεση του Δήμου να αγοράσει ένα ακίνητο, να προκηρύξει έναν 

διαγωνισμό στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι λογικό. Εάν όμως λέει, αυτό που, 

εάν το ερμηνέψουμε αυτολεξί, λέει ότι το έχουμε βρει το οικόπεδο, να κάνουμε 

τοπογραφικό και να το αγοράσουμε, είναι άλλο κ.Αντιδήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. (γέλιο) Εντάξει. Σε καμία περίπτωση.  

 Αρα, επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση;  

ΠΕΠΠΑΣ: .. την περιοχή θα λες και την περιοχή όπως είναι κ.Νικολάου.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαι εισηγητής κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Είσαι ο Πρόεδρος.  

(γέλιο) 

ΠΕΠΠΑΣ: Εκτός αν θέλετε, σου είπα, αν θέλετε, να κάνουμε κάτι, θα λες και 

την περιοχή. Να ξέρει ο κόσμος εδώ δημόσια ποια είναι η περιοχή που θα .. Θα 

το λες εδώ, θα πεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το λέω εδώ κ.Πέππα. Το έχει πει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, η περιοχή λέγεται .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τη χωροθέτηση .. Κύριε Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Η περιοχή λέγεται Σπέλλα .. Ετσι γράφουν τα συμβόλαια. Τώρα, τι 

να σας πω κ.Νικολάου. Είσαστε ο γκουρού, ήσασταν ο γκουρού του Καλάμου. 

Λοιπόν, εδώ είναι η περιοχή, εδώ είναι η περιοχή. Οσοι ενδιαφέρονται να 

φέρουνε συμβόλαια. Εδώ είναι η περιοχή, εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχει χωροθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη θέση 

Λιμνιόνας .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ωραία, αλλά ας τους θυμίσουμε τη μνήμη. Σπέλλα Μπίμπη λέγεται η 

περιοχή και είναι εδώ. Κοιτάχτε τη, να, εδώ. Εδώ, φωτογραφημένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε τη Σπέλλα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Θα τα λέμε όπως πρέπει. Γι' αυτό είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι, για 

να αναδεικνύουμε τα γεγονότα στην πραγματικότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα.  

ΠΕΠΠΑΣ: Καταλαβαίνω ότι τώρα αυτήν τη στιγμή ίσως να μην με 

καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αλλά στο μέλλον θα με καταλάβετε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ησαστε πάρα πολύ σαφής. 

 Το Συμβούλιο λοιπόν .. Ορίστε. Ορίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Κατόπιν των εξελίξεων κ.Πρόεδρε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιών εξελίξεων; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτών που είδατε κ.Οικονομάκο. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. 

Δεν με ενδιαφέρει. Σύμβουλος σας είναι ο κ.Πέππας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρω, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, καμία εξέλιξη. 
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ΔΕΔΕΣ: Εντάξει; Αν το έχετε βρει το οικόπεδο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;  

ΔΕΔΕΣ: .. και κάνετε εδώ πέρα τρίπλες, να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μακάρι να το είχαμε βρει. Μακάρι να το είχαμε βρει. 

ΔΕΔΕΣ: .. για να κάνετε τα δικά σας .. Λοιπόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μακάρι να το είχαμε βρει. Θετικό θα ήτανε για την εξέλιξη του 

Βιολογικού. Μακάρι να το είχαμε βρει, σου λέω. 

ΔΕΔΕΣ: Εμείς μπορεί να είμαστε νέοι αλλά υπάρχουνε και παλαιότεροι εδώ 

που καταλαβαίνουν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ, σου μιλάω αγοράκι μου .. 

ΔΕΔΕΣ: Μην μας υποτιμάτε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μακάρι να το είχαμε βρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, προκύπτει από κάπου αυτό; Ακόμα αν θέλετε και σε 

επίπεδο καφενείου, προκύπτει από κάπου αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Μα τι λέτε τώρα; Μας κατηγορείτε με φαντασιώσεις σας; Τι θέλεις να 

πεις. Εξήγησε μου. Δεν το καταλαβαίνω. Οτι έχουμε βρει κάποιο οικόπεδο; Αμα 

είναι στο χώρο αυτό που έχει χωροθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιο 

οικόπεδο και ξέρουμε ότι είναι καθαρό και .. Οχι, θα κάνουμε προκήρυξη. 

Είμαστε υποχρεωμένοι. Και σ' αυτήν την περίπτωση θα κάνουμε προκήρυξη. 

Δεν έχουμε βρει τίποτε παιδί μου.  

ΠΕΠΠΑΣ: Την περιοχή δίνουμε κ.Δέδε, συγνώμη, την περιοχή δίνουμε. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

118 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υποθέτω ότι ο κ.Πέππας έχει δείξει την ευρύτερη περιοχή.. 

ΠΕΠΠΑΣ: Την περιοχή. Ετσι ακριβώς, την περιοχή. Την περιοχή δίνω κ.Δέδε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε χωροθετήσει και μακάρι εκεί να υπάρχουνε οικόπεδα να 

έρθουνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πρόβλημα; 

ΠΕΠΠΑΣ: Την περιοχή δείχνουμε και λέγεται Σπέλλα Μπίμπη, Κώστα. Μην 

μπερδεύεσαι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είναι ένα, θα πάρουμε το ένα. Αν είναι μισό, θα πάρουμε το 

μισό. Οποιο είναι εκεί πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακάρι να βρεθεί γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. 

Μακάρι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να κάνω μια παρατήρηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχει ψηφιστεί ομόφωνα. Αυτό που 

όμως δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα, είναι γιατί ο άλλος ο βιολογικός 

καθαρισμός, η χωροθέτηση του, δεν ψηφίστηκε ομόφωνα ρε παιδιά. Δεν 

μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εάν μπορείτε, κάποιος, να μου το εξηγήσει, καλά 

θα ήτανε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα εμείς κατεβήκαμε από τα δέντρα και είμαστε σε ίσωμα τώρα. 

(γέλιο) 

.......: Τώρα το διατύπωσες ωραία Πρόεδρε, τώρα το είπες σωστά.  

ΠΕΠΠΑΣ: Δήμαρχε, εσύ πρέπει να .. τα δέντρα ή τα αυτά, κανόνισε τα. 
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ΘΕΜΑ 6ο 

 

Αποδοχή παραίτησης μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

"Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού" και ορισμός νέων μελών. 

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

 Κύριε Δήμαρχε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΑΣ: Ο κ.Κιούσης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μειοψηφία.  

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα, το θέμα είναι Αποδοχή παραίτησης .. Αν έχει κάτι να 

πει, κάτι συγκεκριμένο σ' αυτό το θέμα η μειοψηφία, η μειοψηφία έχει το λόγο 

τον πρώτο. Την ακούω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουνε παραιτηθεί οι τακτικοί Σύμβουλοι του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που ψηφίστηκε και καλούμαστε 

σήμερα ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι αλλά θα πρέπει να προταθούνε και άλλοι. Αποδεκτή η 

παραίτηση. Αναγκαστικά γίνεται. Δεν μπορεί να μη γίνει αποδεκτή.  

Αφού λέει παραιτείται ο άλλος, φεύγει, δεν μπορεί να μη γίνει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση λοιπόν ως προς την αποδοχή των 

παραιτήσεων; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο δεύτερο σκέλος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι διαδικαστικό αυτό που βάζει ο κ.Αρμυριώτης.  

 Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει αντίρρηση στην αποδοχή των παραιτήσεων 

των συναδέλφων;  

 Ορίστε κ.Λίτσα. Να τοποθετηθεί. Η εισήγηση είναι ό,τι προβλέπει ο 

νόμος κ.Κιούση σ' αυτές τις περιπτώσεις. Τι εισήγηση;  

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Κιούση, δικό μας παιδί είστε και εσείς. Ελάτε από εδώ, δεν 

πειράζει. Μετανιώσατε, αλλά δεν πειράζει. Δικό μας παιδί είναι, ελάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ.Κανελλόπουλο να μας βοηθήσει με την .. 

Ζητάνε το νόμο. Επειδή είναι διαδικαστικό τώρα, έτσι; Να ακούσουμε τώρα τι 

προβλέπεται.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Οπως γνωρίζετε, σε προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο είχανε προταθεί από τη μειοψηφία 2 Σύμβουλοι, μαζί με 

τους αναπληρωτές τους για να συμμετάσχουν στη Διοίκηση του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού. Και τα 2 τακτικά μέλη, αλλά και τα 2 

αναπληρωματικά παραιτήθησαν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Δημοτικό 

Κοινοτικό Κώδικα 3463/2006 και συγκεκριμένα με το άρθρο 240, το οποίο αν 

θέλετε σας το διαβάζω και λέει, εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .. Οχι, 

συγνώμη. Παραιτηθούν και δεν αντικατασταθούν, θα οριστούν από την 

πλειοψηφία. Ως εκ τούτου καλείται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει 

την αποδοχή παραίτησης και να προβεί στα δέοντα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είμαι νομικός να σας το πω. Αυτό είναι θέμα ας 

πούμε της μειοψηφίας να κάνει τις προτάσεις τις. Είναι θέμα της μειοψηφίας να 

κάνει τις προτάσεις τις. Δεν μπορώ να τις υποδείξω εγώ τι θα κάνει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κενό, εντάξει .. Δεν είναι κενό. Δεν είναι κενό. Αφού 

παραιτήθηκαν και δεν .. Παραιτήθηκαν και οι αντικαταστάτες. Με το πνεύμα 

του νόμου ότι το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει. Αρα νομίζω ότι θα 

οριστούν από την πλειοψηφία.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάμε. Αποδοχή παραίτησης. Ενα, πρώτον κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Λίτσας θέλει να μιλήσει για την αποδοχή παραίτησης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα απ' όλα δεν παραιτήθηκαν έτσι για αστείο. Παραιτήθηκαν για 

κάποιους λόγους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει γνωστό αυτό. Εντάξει. Οι λόγοι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν ξανασυζητηθεί, αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Λοιπόν, άρα κανονικά θα έπρεπε να είχατε διαβάσει τους 

λόγους τους οποίους παραιτήθηκαν. Να ενημερώσετε το Σώμα, αλλά αν είναι 

ήδη γνωστοί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει μεγάλη κουβέντα, γι' αυτό το ανέφερα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Εχω να πω το εξής, ότι στις 23.4. με εξαιρετικά επείγον έχει 

έρθει έγγραφο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4071/2012Α85. Μιλάει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Δήμαρχε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε, όχι, δεν έχω πάει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο λοιπόν έγγραφο αναφέρει ότι για το 

συγκεκριμένο, το αναφέρει, Λιμενικό Ταμείο, Κρατικό Λιμενικό Ταμείο, Λιμενικό 
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Σώμα Ωρωπού για το Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού, ότι πρέπει να γίνει με 

συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, η 

νομοθετική ρύθμιση που αφορά στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία που στήθηκαν 

στους Δήμους σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο και δε λειτούργησαν μέχρι 

την έναρξη του νόμου. Με 4.5.12 και αριθμό πρωτοκόλλου 831248, δεύτερο 

σήμα, που πηγαίνει στην Περιφέρεια και ενημερώνει ότι θα πρέπει να 

προχωρήσει για περαιτέρω ενέργεια η Περιφέρεια. Επειδή υπάρχει μια 

προσφυγή των μελών του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, που εδρεύει 

Σκάλα Ωρωπού και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του, τον κ.Ανδρέα 

Γκασβινιάν, τον κ.Γεώργιο Δάβρη, τον κ.Ιωάννη Τσαπάρα και τον κ.Ευάγγελο 

Αλιφραγκή, οι οποίοι ατομικά και υπό την ιδιότητα τους ως μέλη της Λιμενικής 

Επιτροπής έκαναν μια προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα, 

ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί ότι υπάρχει η συγκεκριμένη διάταξη και επειδή 

πρόκειται να βγει απόφαση του Γενικού Γραμματέα και επειδή ταλαιπωρούμε 

και τους πολίτες του Δήμου Ωρωπού, δε θα συνεχίσω, δε θέλω αντιπαράθεση, 

εγώ θα παρακαλούσα να αναβάλλετε το θέμα. Να αποφασίσει ο 

Περιφερειάρχης να μας φέρει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι κ.Δήμαρχε, όχι κ.Δήμαρχε. Σταματήστε το θέμα ως έχει, ό,τι 

αφορά το Λιμενικό Ταμείο, να τελειώσουν οι προσφυγές και να απαντήσει ο 

κύριος, να έρθει απάντηση από την Περιφέρεια και μετά να προχωρήσετε, είτε 

.. Απάντηση από την Περιφέρεια; Σήμερα ήρθε; Πριν 5 μέρες η απάντηση της 

Περιφέρειας δεν ήτανε ενήμερη σχετικά με το έγγραφο που σας ανέφερα. Και 

εδώ αν με ρωτήσετε αν πήγα, ναι, μίλησα με τον Περιφερειάρχη εγώ ο ίδιος 

και μου είπε ότι αυτό είναι σοβαρό έγγραφο .. Τον Περιφερειάρχη από χρόνια, 

από χρόνια, είναι ο Λιακόπουλος από χρόνια.  
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.......: Για να βοηθήσω τη συζήτηση. Ο Περιφερειάρχης δεν είναι ο 

κ.Λιακόπουλος, είναι ο κ.Σγουρός. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, εγώ εννοώ .. 

.......: Ετσι; Μη μιλάμε για Περιφέρεια. Είναι λάθος. Ετσι; Για διόρθωση.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επειδή εγώ είμαι λίγο παλιός στην Αυτοδιοίκηση, εγώ είχα 

Περιφερειάρχη τον Λιακόπουλο. Εχω κάνει με Περιφερειάρχη. 

.......: Γενικό Γραμματέα τον είχαμε. Πάντα.  

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

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είναι αυτό Πρόεδρε; Δεν τελείωσα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε είπατε και το κλείσατε. Είπατε να σταματήσει το 

θέμα. Δε θέλετε απάντηση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι λες τώρα; Να ολοκληρώσω θέλω. Δε μ' άφησες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ακόμη ένα λεπτό. Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν η δική μου είναι, επειδή δημιουργείται 

πολύ σοβαρό θέμα στην κοινωνία του Ωρωπού, εγώ δε θα ρίξω πουθενά ούτε 

ευθύνες, ούτε θα αφήσω υπονοούμενα, το μόνο που θέλω να ζητήσω από το 

Δήμαρχο, να αναβάλλει το θέμα, να ξεκαθαρίσει από την Περιφέρεια 

συγκεκριμένα πράγματα ύστερα και από την προσφυγή για την απόφαση, να 

λυθεί αυτό το θέμα και κανονικά να συνεχίσει τη λειτουργία του. Και για να μη 

μένουν εντυπώσεις, μην ξεχνάτε ότι η δική μας η παράταξη ψήφισε την 

απόφαση για τη δημιουργία του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ωρωπού. Τώρα, 

εμείς είμαστε στο Δήμο Ωρωπού, εσείς έχετε μείνει στη Σκάλα ακόμα 

κ.Φοργιάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, θα τοποθετηθείτε επί του θέματος;  
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 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να πάρω το λόγο γιατί είμαι ένα μέλος που παραιτήθηκε. 

Πρώτον, έκανα δήλωση παραίτησης, αίτηση. Αρα, δηλαδή δήλωση, άρα θεωρώ 

ότι δεν το συζητώ, θα πρέπει να τη δεχθείτε, γιατί κάνω δήλωση παραίτησης. 

Δεύτερον, θέλω να πω, μάλλον από αυτό έπρεπε να ξεκινήσω, ότι και η 

παράταξη μου και εγώ είμαστε υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τρίτον, 

στην δήλωση παραίτησης μου γράφω ότι έχουμε έναν καινούργιο νόμο, ο 

οποίος βγήκε την τελευταία μέρα που υπήρχε αυτή η Βουλή, που διέπει τα 

Λιμενικά Δημοτικά Ταμεία και επίσης ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να 

διευκολύνω το Δήμαρχο. Επαναλαμβάνω και τελειώνω μ' αυτό και όποιος το 

καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει, θεωρώ ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο όπως 

έχει στηθεί μέχρι τώρα, έχει κάποια νομικά κενά. Πρέπει αυτά τα νομικά κενά 

να καλυφθούν κ.Δήμαρχε. Νομικό κενό είναι η αλλαγή του ονόματος. 

Προσκληθήκαμε σαν μέλη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού και εκεί 

μάθαμε ότι είμαστε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Αυτό είναι ένα 

θέμα. Εγώ δε λέω ότι είναι ανυπέρβλητο, δε λέω ότι είναι κάτι τρομερό, δε λέω 

ότι ανακάλυψα τον Καναδά, αλλά λέω ότι πρέπει να διορθώσετε κάποια νομικά 

κενά και θα είμαι αρωγός να σας βοηθήσω στο έργο σας. 

 Η παραίτηση έγινε γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καινούργιος νόμος που 

ψηφίστηκε στις 11.4., γι' αυτό και έγινε η παραίτηση μου. Είναι ξεκάθαρο.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για ενημέρωση στο Σώμα, λέω το εξής: ξέρουμε λίγο 

πολύ τα χαρτιά από εδώ, τα χαρτιά από εκεί, τι έχει μεσολαβήσει, τι έχει γίνει. 

Το Υπουργείο .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Τα χαρτιά που έχουνε ειπωθεί και μέσα στην 

αίθουσα εδώ μιλάω. Μετά απ' όλα αυτά ο Δήμος κατέφυγε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και λέει, είσαι το αρμόδιο Υπουργείο για μας. Λέει μάλιστα, ξέρετε 

ότι με τον "Καλλικράτη" η αρμοδιότητα των Λιμενικών Ταμείων ανήκει στο 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Του υποβάλλαμε το 

ερώτημα μας εμείς ότι έχουμε και αυτό και αυτό. Βγήκε ο νόμος 4071 που λέει, 

να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες και λέει ο νόμος, να προβείτε στην παραλαβή 

παράδοσης εφόσον το νεοσύστατο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν έχει 

λειτουργήσει. Κύριοι, λέει στο Δήμο σας, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τι 

έχετε κάνει; Του προσκομίζει τα χαρτιά και έρχεται ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κ.Λιακόπουλος, ο οποίος λέει, σύμφωνα με το 

νέο νόμο και σύμφωνα με τα χαρτιά που έχουμε στην Υπηρεσία μας, ένα, δύο, 

τρία, τέσσερα, πέντε, λέμε το εξής: ότι για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας 

Ωρωπού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 4071/2012, 

καθώς αυτό λειτούργησε πριν την έναρξη του εν λόγω νόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ διαβάζω το έγγραφο που ήρθε από τον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 26.4.2012.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε νομίζω τώρα ότι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας ρωτήσω κάτι κ.Λίτσα; Ψηφίσατε ναι στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο, έτσι; Το θέλετε. Είναι καλό για τον τόπο. Ναι, είναι καλό για 

τον τόπο. Στον Λιακόπουλο τι πήγατε να κάνετε; Να βοηθήσετε να γίνει 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο; Προς αυτήν την κατεύθυνση που ψηφίσατε; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Βεβαίως, του Δήμου Ωρωπού, βεβαίως. Να γίνει το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο .. και για να μη γίνει μπουκάρισμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό του ζητάτε του ίδιου, γι' αυτό του ζητάτε του ίδιου να 

ανακαλέσει την απόφαση του της 26.4. ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

λειτουργεί εδώ και 1 μήνα και δεν εμπίπτει στον 4170 και .. η διαδικασία; 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν λειτουργεί το Δημοτικό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ίδιος το υπογράφει. Και του ζητήσατε να ακυρώσει την 

υπογραφή του τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι, κάνετε λάθος. Κατ' αρχήν, κατ' αρχήν εγώ δεν έχω μάθει να 

ζητάω. Εχω μάθει να ρωτάω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι θα γίνει Δημοτικό το Λιμενικό Ταμείο; 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντως όχι και με τον τρόπο να μπαίνετε μέσα και να αλλάζετε τις 

κλειδαριές και να παραλαμβάνετε από τον Γραμματέα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ειδοποίησα .. Να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα. Μπορώ να 

σας μιλάω μέχρι αύριο το πρωί. Αρμόδιος, αρμόδιος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο διάλογος δε μας βοηθάει. Δε μας βοηθάει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο επί του θέματος. Είπαμε, κάναμε την 

αποδοχή. Επί του συγκεκριμένου θέματος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της αποδοχής των παραιτήσεων. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ σας ζήτησα να το αναβάλλετε το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας ευχαριστούμε. Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να αναβάλλουμε; Τον ορισμό μελών; Είμαστε υποχρεωμένοι.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, περίμενε να το καταλάβω. Τι; Να αναβάλλουμε το θέμα τον 

ορισμό μελών; Δε γίνεται. Δεν το λέει ο νόμος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε 

αυτό. Στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε και να 

γίνει αντικατάσταση. Αν έχετε να πείτε κάτι πάνω σ' αυτό, πέστε το.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Επειδή είμαι ένα από τα μέλη τα οποία παραιτήθηκαν, έχω να πω το 

εξής. Οι παραιτήσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΕΔΕΣ: Οι παραιτήσεις των μελών έγιναν σε διάστημα το οποίο το Λιμενικό 

Ταμείο και η Διοίκηση γνώριζε ότι στην ουσία δεν υπήρχε, διότι από τότε που 

οριστήκαμε ως μέλη και ψηφίσαμε ναι και είπαμε, ναι, μπράβο, εδώ είμαστε, 

προχωράμε όλοι μαζί, δεν κάναμε τίποτα παρά μόνο ένα Συμβούλιο που 

ορίσαμε έναν Γραμματέα και στη συνέχεια από τις 23 Μαρτίου μέχρι και τέλος 

Απριλίου δεν έγινε καμία, μα καμία, ούτε συνεδρίαση, ούτε καμία κίνηση. Ούτε 

ΑΦΜ είχε πάρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, πρόβλημα υπήρχε, οι Υπηρεσίες 

δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, ο ένας έλεγε "α", ο άλλος έλεγε "β", ο άλλος 

έλεγε "γ" και ούτω καθεξής. Για να μη δημιουργούνται λοιπόν εντυπώσεις και 

επειδή ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, εγώ εμμένω και επικροτώ και 

επειδή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που όλοι στην πραγματικότητα και το 

ξαναδηλώνω, θέλουμε να λειτουργήσει, αλλά να λειτουργήσει σωστά, διότι 

μπροστά του έχει να αντιμετωπίσει πολλές θύελλες και τρικυμίες θα πρέπει να 

στηθεί σε πολύ γερά θεμέλια και αυτήν τη στιγμή ακόμη δεν πατάει σε γερά 

θεμέλια και αν ξεκινήσει στραβά, στραβά θα πηγαίνει.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπό, στο Συμβούλιο που ψηφίσαμε τέλος πάντων γι' αυτήν την 

Επιτροπή για το Λιμενικό Ταμείο, είχαμε λάβει μέρος και εμείς και 

δημοκρατικότατα εκλέχτηκαν ο κ.Δέδες και ο κ.Κιούσης. Εγώ δεν μπορώ να 

καταλάβω πριν τελεσίδικης απόφασης γιατί φεύγουνε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Βεβαίως μπορείτε να απαντήσετε. Οταν τελειώσω, όταν τελειώσω. 

Κάνατε ολόκληρο αγώνα, δημοκρατικότατα εκλεγήκατε, έχετε κάποιο έγγραφο 

κάνει, δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι. Δηλαδή αν θα μένατε, τι θα κάνατε; Θα σας 

εκτελούσανε; Ολο βοηθάμε .. Θέλουμε όλοι το Λιμενικό Ταμείο, όλοι είμαστε 

υπέρ του Λιμενικού Ταμείου και όλοι κοιτάμε πως θα φύγουμε. Ετσι βοηθάμε 

το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ωρωπού; Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, 

πραγματικά. Και περιμένω να μου απαντήσετε κ.Κιούση να καταλάβω.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να απαντήσει; Πάλι; Κύριε Κιούση, τι λέτε τώρα; Εχετε εδώ 

την επιστολή παραίτησης. Να τη διαβάσω; Ε λοιπόν; Τα είπατε προηγουμένως. 

Τώρα τι θέλετε δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Επιπλέον. Σας παρακαλώ, σας 

παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Ούτε εσείς, ούτε ο κ.Δέδες.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τον απειλείτε ότι θα διαβάσετε την επιστολή παραίτησης του;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τον απειλείτε ότι θα διαβάσετε την επιστολή παραίτησης του; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, λέει να προσθέσω. Τι να προσθέσει; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το κατάλαβα. Ο τρόπος που το λέτε αυτό δείχνει. Υπάρχει 

κάτι δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι βέβαια.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το καταλαβαίνω.  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε και μόνοι σας. Να τη διαβάσουμε. Δεν υπάρχει 

αντίρρηση. Είπατε επί λέξη .. Για να διευκολύνει τις διαδικασίες κλπ. Το 

ανέφερε ο ίδιος. Οπως και ο κ.Δέδες τους λόγους του. Τώρα επανερχόμαστε 

πάλι γιατί παραιτήθηκε; Βεβαίως.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Σ' αυτό, κ.Λέκκα έχετε απόλυτο δίκιο σ' αυτό.  

ΠΕΠΠΑΣ: Είναι πολλές σελίδες; Αμα είναι πολλές, αφήστε, κουραστήκαμε.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, ο κ.Κιούσης. Προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, 

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κοινοποίηση και αυτά. 

Μετά την ψήφιση του νόμου 4071/2012 και όπως αναφέρεται στο άρθρο 46, η 

σωστή διαδικασία διαδοχής στο Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού είναι άλλο 

από αυτήν που ακολουθήθηκε από το Δήμο μας. Ως εκ τούτου προκειμένου να 

βοηθήσω να ακολουθήσετε την ορθή διαδικασία παραιτούμαι από τη θέση 

τακτικού μέλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι βέβαια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε να προτείνετε, έχετε να προτείνετε κάτι η μειοψηφία το 

θέμα το σημερινό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αποδοχή υπάρχουν αντιρρήσεις;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αποδοχή, είναι αυτονόητη η αποδοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την αποδοχή δε νομίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού ο άλλος παραιτείται, με το ζόρι θα τον βάλουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα πάμε τώρα πλέον στον ορισμό νέων μελών. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για όλο το θέμα λέω αν έχετε να προτείνετε κάτι.  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοι, όλοι, και οι 4.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα νέα μέλη κ.Δήμαρχε. Ναι, ομόφωνα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η παράταξη μας δε συμμετέχει στη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αλλά πάλι ομόφωνα είναι.  

 Ορίστε κ.Γιασημάκη. Εχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήθελα να προτείνω τον κ.Καλύβα και την κα Στεργίου, αν 

το αποδέχεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι, είναι κ.Γιασημάκη ..  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ δεν το αποδέχομαι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πάρτε το λόγο και πείτε μας τότε τι πρέπει να κάνουμε, για να 

το κάνουμε. Πρόεδρος είσαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Τσάκωνα. Αν το δεχτεί το Σώμα .. Ο νόμος λέει από την 

πλειοψηφία πάντως. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μέλη που λέμε τώρα να εκλέξουμε, μέλη καινούργια. Είναι για το 

Δημοτικό Ταμείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού ή για το Δημοτικό 

Λιμενικό Σκάλας Ωρωπού; Σκάλας. Αρα δεν έχει γίνει η .. με βάση τον 4071 

ακόμα. Την προηγούμενη φορά είπαμε ότι το Σκάλας Ωρωπού ήτανε από το 

2004. Το 4071 λέει για τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, δε συμμετέχετε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, μπορούμε να προτείνουμε και δημότη για μέλος; 

Κύριε Κανελλόπουλε τα φώτα σας. Ωραία, προτείνω τότε τον κ.Μπαλόκα και 

τον κ.Καλύβα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλον, άλλον πρότεινετε, άλλον; Αλλον προτείνετε; Η 

αντιπολίτευση προτείνει άλλον; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ πρότεινα Μπαλόκα, Καλύβα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, μπορώ να κάνω μια παρέμβαση; Οι πολίτες έχουνε 

οριστεί. Δεν είναι τώρα γίνεται ο ορισμός των πολιτών. Τώρα μιλάμε για 

Δημοτικούς Συμβούλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω το θέμα. Για να ξεκαθαρίσω το θέμα. 

Θα πρέπει πρώτον να αντικατασταθούν τα μέλη, αφού αποδεχόμαστε όλοι την 

παραίτηση, εκ των πραγμάτων. Δεύτερον, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται, 

μπορούν να αντικατασταθούν από την μειοψηφία. Εάν η μειοψηφία δεν βρει, 

είμαστε αναγκασμένοι από την πλειοψηφία. Τρίτον, τρίτον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρίτον, τρίτον, πάμε στα δικαστήρια πάλι, μπορούμε να πάμε 

πάλι. Πάμε προσφυγή και το .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Φτάνει να είστε στο εδώλιο κ.Δήμαρχε εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, ο κ.Λίτσας λέει δε συμμετέχει, εσείς θέλετε να 

τον κάνετε να συμμετάσχει πάλι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε όμως, όσες φορές έχω πάει όμως, ξέρεις η δικαίωση και η 

απελπισία. Εάν σας πάω εγώ να ξέρετε ότι μπορεί να χάσετε, όταν.. Το θέμα 

είναι, το θέμα, να φοβάσαι, να φοβάσαι μη σε πάω. Αν πας από μένα όμως, 

καθώς καταλαβαίνεις δύσκολα θα τη γλιτώσεις. Πάμε παρακάτω. Στο θέμα, στο 

θέμα μας. Τρίτον, μπορείτε να ορίσετε και δημότες. Μπορείτε να προτείνετε, 

να προτείνουμε και εμείς εδώ από τη μειοψηφία. Μπορούμε; Οχι, η μειοψηφία 

προτείνει. Αυτό. Αναπληρωματικούς και .. Θα πρέπει όμως στο σύνολο των 
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παρόντων της μειοψηφίας αυτοί που ψηφιστούνε να είναι πάνω από το 50% 

των παρόντων. Με την προϋπόθεση .. Οχι, απεσήρθη, δε συμμετέχει στη 

διαδικασία η ομάδα του κ.Λίτσα. Αρα θα πρέπει, πόσοι είσαστε παρόντες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9 παρόντες. Δε συμμετέχει, δε συμμετέχει .. Για την 

υποψηφιότητα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 12 είσαστε παρόντες. Οχι, όχι, όχι. Το σύνολο παρόντων πόσοι 

είναι της μειοψηφίας. Οχι 9, είναι πολλοί, 12 μέτρησα εγώ.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, τελείωσε το θέμα. Βάλε εδώ από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους 2 μέλη να τελειώνουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν δε συμμετέχει .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ψάχνουμε να βρούμε από την αντιπολίτευση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν δε συμμετέχει και η ομάδα του Τσάκωνα, δεν μπορείτε να 

ορίσετε Συμβούλους η μειοψηφία και ορίζουμε .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ωραία κ.Δήμαρχε, βάλε να τελειώνουμε από μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ορίζουμε η πλειοψηφία. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ετσι μπράβο Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν έχετε την πλειοψηφία για να ορίσετε, όπως λέει ο 

νόμος. 5 του κ.Λίτσα και 3, 8, απέχουνε. Αρα δεν έχετε την πλειοψηφία για να 

ορίσετε Συμβούλους. Ορίζουμε εμείς και ορίζω αυτήν τη στιγμή και ζητώ την 

ψήφιση τους. Θα παίζουμε τώρα με τους θεσμούς; Τι να κάνουμε. Δε 

συμμετέχετε, δε συμμετέχετε. Λοιπόν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 10 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  133 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάζω για, προτείνω τη Γιούλη την Αβράμη, την Παναγιώτα την 

Αβράμη, σαν δικηγόρος .. Οχι, δεν πρέπει να είναι μέλος. Δημότη, δημότη 

προτείνω, δημότη. Προτείνω δημότη. Προσφύγετε, προσφύγετε ..  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κάνετε λάθος, δημότες έχουμε ορίσει. Και άλλους δημότες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, έχει την ευθύνη ο κ.Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω την ευθύνη των λεγόμενων μου. Εχω την απόλυτη ευθύνη 

των λεγόμενων μου. Μπορούμε να προτείνουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω. Μπορούμε να ορίσουμε δημότες από την 

πλειοψηφία, εφόσον δεν μπορέσατε να αντικαστήσετε η μειοψηφία και 

προτείνω τη Γιούλη την Αβράμη και το Δημήτρη τον Λαμπίτση, ψαρά, 

επαγγελματία. Και η κα Γιούλη, γνωρίζετε το ιστορικό της. Είναι νομικός, θα 

μας βοηθάει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και όλα αυτά και έχουν 

αποδεχθεί και οι 2 βέβαια αυτό που λέω. Δεν το λέω .. Αναπληρωματικούς 

βάζουμε στη Γιούλη την Αβράμη τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Καλάμου, 

τον κ.Θεοδοσιάδη, και αναπληρωματικό στον επαγγελματία ψαρά, τον 

κ.Λαμπίτση Δημήτρη, τον Λαδά τον Νίκο, τον άλλο ψαρά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουνε .. ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στους 13 παρόντες πρέπει να έχετε 7 σταυρούς, για να ισχύει ο 

ορισμός των ψήφων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Υπάρχουνε αντιρρήσεις .. ; 

Απέχει η παράταξη του κυρίου .. Κύριοι παρακαλώ. Για ποιο λόγο; Πάμε σε 
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ψηφοφορία τώρα. Ποια θέματα κ.Αρμυριώτη; Ε, τι να κάνουμε τώρα; Ναι αλλά 

δε, δε βγαίνουνε οι ψήφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το σύνολο .. Σε οποιαδήποτε ψηφοφορία ..  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου της μειοψηφίας των 

παρόντων ζητάει. Ελληνικά μιλάμε. Των παρόντων. Απέχει η παράταξη 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, απέχει ο Τσάκωνας. Παρόντες θεωρούνται η 

παράταξη του Οικονόμου και η δική μας και η κα Στεργίου. Λοιπόν, αυτοί 

ψηφίζουν και αυτοί ορίζουν. Το τι προτείνετε εσείς, είναι δικό σας θέμα. Μην 

τρελαθούμε κιόλας τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ.Κανελλόπουλος να πάρει θέση. Αυτό είναι κατά τον 

κ.Κανελλόπουλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε κ.Αρμυριώτη, ηρεμήστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν η διαδικασία είναι διαφορετικά αυτή .. Οχι, το ότι μπορούμε 

να ορίσουμε δημότη και αυτά, το αναλαμβάνω, είναι σίγουρα όλα αυτά που 

σας λέω. Ο τρόπος όμως ορισμού από τη μειοψηφία εάν δεν ανταποκρίνεται 

κλπ., θα το ξαναφέρουμε θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα ψηφίσαμε τώρα, τέλειωσε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνεις λάθος. Αστα αυτά εδώ πέρα, δεν ψηφίσαμε. Αστο δεν 

ψηφίσαμε. Τι ψηφίσαμε; Μόνος σου τα είπες, μόνος σου ψήφισες. Δεν 

κατάλαβα.  

ΠΕΠΠΑΣ: Ονομαστική. Λοιπόν, ονομαστική. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ονομαστική θέλει; Ονομαστική.  

ΠΕΠΠΑΣ: Ονομαστική. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ονομαστική. Την εισήγηση του Γιασημάκη ή την .. ; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Ονομαστική κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να ακούσω τη γνώμη του Αντιπροέδρου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω να ακούσω τη γνώμη του Αντιπροέδρου του Λιμενικού 

Ταμείου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Περίμενε να κάνω την ερώτηση μου. Απευθύνω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτηση σας. Τώρα κ.Γιασημάκη.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω τη γνώμη του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου και 

μετά θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι εισηγητής ο κύριος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμμετέχει στην κουβέντα εδώ μέσα ο Αντιπρόεδρος; Αυτήν τη 

στιγμή ο Αντιπρόεδρος .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπορεί να συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, ηρεμήστε λιγάκι.  

 Κυρία Στεργίου.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι ήρεμος. Υποδείξεις μη μου κάνεις. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στον κ.Κανελλόπουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνέχεια μονοπωλείτε τις φωνές χωρίς να παίρνετε το λόγο καν. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε μου το δίνετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιάννη, απευθύνομαι σε σένα. Επειδή φαντάζομαι ότι ξέρεις πολύ 

καλά τα θέματα, όταν συστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, έλεγε, σαφώς 
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φαντάζομαι, έτσι το κατάλαβα, ότι πρέπει να συμμετέχουνε τόσοι Σύμβουλοι, 

τόσοι πολίτες. Οι πολίτες διορίστηκαν με εκείνο το Συμβούλιο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει άρθρο το οποίο λέει το εξής: εάν παραιτηθούν, 

αντικατασταθούν, μπορεί η μειοψηφία να θέσει Συμβούλους ή δημότες και αν 

δεν αντικαταστήσει η μειοψηφία, η πλειοψηφία Συμβούλους ή δημότες. Αυτό 

είναι σίγουρο. Αστο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νομίζω ότι κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πλειοψηφία ορίζει. Δεν μπορεί να οριστεί άλλος, του συνόλου 

των παρόντων.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Των παρόντων, των παρόντων. Ελληνικά μιλάμε.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οι άλλοι απέχουνε της συζήτησης, απέχουνε του θέματος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι απόντες. Δεν είναι απόντες. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Απέχουνε της συζήτησης του θέματος. Δεν είναι παρόντες, 

είναι απόντες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το σύνολο, το σύνολο .. Εδώ μπορεί να είμαι λάθος, σας 

λέω, θα το ξαναφέρω.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και ποιος σου είπε ότι μπορούμε να παίζουμε δηλαδή και να το 

ξαναφέρεις; Δεν κατάλαβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό εδώ το θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και μπορούμε εμείς να .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά απ' ότι λέει ο κ.Κανελλόπουλος εδώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πέστο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πως είμαι εγώ υπεύθυνος; Ωραία ..  

.......: Είναι παρόντες, αλλά απέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ετσι; 

Απέχουν από τη διαδικασία. Είναι παρών όμως. Αλλιώς, αν είναι απών, πως θα 

πει απέχω; 

.......: Γιάννη, Γιάννη, απέχουνε από το θέμα, απέχουνε από το θέμα, από το 

θέμα. Τέλος.  

.......: Δε λέει ότι φεύγω, γεια σας. 

.......: Οταν γίνεται η ψηφοφορία και συνήθως ο κ.Χασιώτης απέχει από το 

θέμα και .. 

.......: Είναι παρών όμως. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει πάρει, έχει πάρει υπ' όψη του ο Πρόεδρος επανειλημμένα 

την αποχή του κ.Χασιώτη και έχει πει ότι ομόφωνα ψηφίζεται το θέμα, διότι 

απέχει ο Χασιώτης της συζήτησης και θεωρείται απών. Το έχει .. ο Πρόεδρος 

επανειλημμένα. Ζητώ λοιπόν από τον Πρόεδρο να κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα 

στο συγκεκριμένο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι απέχοντες είναι απόντες. Είναι δεδομένο αυτό.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το βλέπω να σου είναι τόσο ευχάριστο Δήμαρχε μετά απ' 

όλα αυτά που βλέπω. Ε, γιατί δεν το βλέπω. Γιατί προσπαθείς να τους αφήσεις 

έξω. 

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, υπάρχουνε δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε 

κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σας παρακαλώ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ονομαστική ψηφοφορία και ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου 

και .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

138 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη, θέλετε να βοηθήσετε στο θέμα; Να 

τοποθετηθείτε; Οχι. Λοιπόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομικά το θέμα, εάν έχουμε κάνει λάθος, έχω μια μικρή 

επιφύλαξη εγώ, το τελευταίο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνει τον ορισμό λοιπόν ο Δήμαρχος από την πλειοψηφία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν οι μη συμμετέχοντες μπαίνουν .. Αυτό θα ερωτηθεί το 

Υπουργείο Εσωτερικών .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να δώσεις το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Λιμενικό Ταμείο. 

Στο ζητάνε οι Σύμβουλοι σου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ζητήσω από το Υπουργείο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ζητάνε οι Σύμβουλοι σου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ζητήσω .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ζητάει ο Πέππας, το ζητάει όλη η παράταξη. Ζητάμε να 

μιλήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θεσμική θέση και μας λες όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει να .. Εχει το λόγο ο κ.Καμπιώτης. Δε θέλει να   μιλήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτήσαμε παιδί μου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν δε θέλει να μιλήσει, να μας το πει ότι δε θέλει να μιλήσει, 

αλλά να το πει. Δώσε το δικαίωμα να το πει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπε παιδί μου, το είπε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δώστου το δικαίωμα να αρνηθεί να μιλήσει. Να τον ακούσω 

όμως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον ρωτήσαμε Γιώργο. Ο καθένας δηλαδή θα ρωτάει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, υπάρχει ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου 

τώρα.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Την άρνηση του κ.Καμπιώτη θέλω. Τίποτε άλλο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει να προσθέσει κάτι ο κ.Καμπιώτης. Δε θέλει να 

τοποθετηθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπως σας είπα, αντικαθίσταται από τη μειοψηφία, αλλά λόγω 

αυτού του θέματος, θα πάρω γνωμάτευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρω για διόρθωση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή το αναβάλλεις το θέμα σήμερα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν μπορεί να αναβληθεί. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ορίζεις εσύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα αναβληθεί και η λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου. Δεν 

μπορώ να το αναβάλλω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ορίζεις εσύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίζει η συμπολίτευση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίσαμε εμείς και σας λέω, εάν είναι παράτυπη η .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εμείς θα προχωρήσουμε σε ένσταση Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εγώ .. Οχι, δε χρειάζεται, δε χρειάζεται.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι ότι είσαι και εσύ μαζί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε χρειάζεται. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είσαι και εσύ μαζί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε χρειάζεται. Θα πάμε να ρωτήσουμε παρέα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είσαι και εσύ μαζί. Εσύ είσαι απέναντι τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και αν δεις όλους τους Συμβούλους σου, θα δεις πως κοιτάνε 

όλοι .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν είναι θέμα τι θέλεις εσύ, είναι θέμα νομικής.. Δεν είναι 

θέμα θέλησης. Εμείς δεχθήκαμε τα άτομα, αλλά αφού όμως δε φτάνουν για να 

οριστούν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη .. Λοιπόν, κ. Αρμυριώτη, νομίζω ότι έχει λήξει 

το θέμα τώρα. Γιατί δεν έχει λήξει; Τι Πρόεδρε και Πρόεδρε συνέχεια 

κ.Αρμυριώτη; Ορίστε πείτε μας τι θέλετε.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ναι, ναι. Βεβαίως. Αυτό ζητάτε; Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε 

κάτι για τη διαδικασία πάλι. Ορίστε σας ακούμε. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εδώ και 1,5 χρόνο που έχουμε αναλάβει τη Διοίκηση του 

Δήμου παρακολουθώ και πολλές φορές η αντιπολίτευση η μείζον και η ελάσσον 

διαμαρτύρεται γιατί στην Οικονομική και στην Ποιότητα Ζωής δεν έχει 

εκπρόσωπο. Και σήμερα απέχουν της διαδικασία αφήνοντας, όπως ανέφερε 

προηγουμένως ο συνάδελφος ο Δέδες, το Λιμενικό Ταμείο, το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο, ένα Νομικό Πρόσωπο με τεράστια προβλήματα ουσίας για το 

Δήμο μας, χωρίς εκπρόσωπο της μειοψηφίας. Αυτό ήθελα να πω και τίποτε 

άλλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να τελειώνει το θέμα. Επαναλαμβάνω, είμαστε 11μελές 

Συμβούλιο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα από την .. Κανένα πρόβλημα, κανένα 

πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, θα φύγει αύριο άνθρωπος να πάει στο Υπουργείο 

Εσωτερικών να φέρει γνωμάτευση αν αυτή η απόφαση .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, μη μας δουλεύεις, αυτό το πράγμα υπάρχει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο; 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τελεία και παύλα. Μη μας κοροϊδεύεις άλλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κ.Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχει. Λοιπόν και τους προκαλώ, εάν είναι μάγκες και είναι 

αυτό που είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, τώρα δεν είναι τρόπος αυτός. Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη και ο Κανελλόπουλος δηλαδή ..  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε μιλάω για τον Κανελλόπουλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα ο Κανελλόπουλος άλλαξε .. Ο Κανελλόπουλος άλλαξε την 

πορεία. Μα ο εισηγητής, ο κ.Κανελλόπουλος, άλλαξε την πορεία. Λέω ότι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τουλάχιστον ας .. Κύριε Γιασημάκη, από τη στιγμή.. Ωραία, 

εντάξει. Ωραία.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο λοιπόν κατά πλειοψηφία εγκρίνει .. Εχουν μπει και 

οι αναπληρωματικοί. Ορίστηκε τακτικός η κα Αβράμη Παναγιώτα, αν δεν κάνω 

λάθοδ, με αναπληρωματικό τον κ.Θεοδοσιάδη Βασίλη. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πρόεδρε, δεν το ψηφίζω εγώ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κ.Ανυφαντή. Και ο κ.Λαμπίτσης Δημήτριος με 

αναπληρωματικό τον κ.Λαδά Νικόλαο. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον ορισμό των νέων μελών. Ο 

κ.Ανυφαντής όχι. 
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Παράταση μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Δημαρχείο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Εχει δοθεί η εισήγηση. Κύριε Βλάχο, έχετε να συμπληρώσετε κάτι;  

ΒΛΑΧΟΣ: Οχι, τίποτα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λέκκας θέλει να .. Ο κ.Δέδες και ο κ.Λέκκας.  

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Πέρσι δαπανήσαμε περί τα 73.000 ευρώ για να κάνουμε κάποιες 

τροποποιήσεις στο κτίριο, ψηφίσατε και άλλες 60 πλέον ΦΠΑ φέτος. Με όλα 

αυτά τα χρήματα, που κάνει έξοδα και δαπανά ο Δήμος, τι γίνεται; Τι συμφωνία 

υπάρχει με τον ιδιοκτήτη; Τι θα γίνει μετά δηλαδή το πέρας του μισθίου; Τι 

έχετε συμφωνήσει; Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι κάποια χρήματα τα οποία 

μπαίνουνε στο κτίριο. Τι έχετε να .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν φτιάξουμε το δικό μας Δημαρχείο και φύγουμε από εκεί, τι 

θα γίνουνε οι χωρισμοί; Τι θα γίνουνε; Δεν ξέρετε τις συμβάσεις για ενοίκια; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό ρωτάω, τι έχετε συμφωνήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας αυτά.  

ΔΕΔΕΣ: Τι έχετε συμωνήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρουμε τα κινητά, τα ακίνητα μένουνε στον ιδιοκτήτη. 

Αυτά με ρωτάς;  

ΔΕΔΕΣ: Ναι, έχετε κάνει κάποια έξοδα .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ακίνητα, τα χωρίσματα, οι γυψοσανίδες μένουν εκεί, δεν τις 

παίρνουμε. Τα υπόλοιπα τα παίρνουμε τα κινητά άμα φύγουμε. Αυτό ρωτάτε; 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό ρωτάω. Ναι, να δω τι συμφωνία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα ενοίκια παντού. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Οικονομάκο, όταν σας μιλάω δε γελάω. Τώρα, ρίχνετε το 

επίπεδο κ.Οικονομάκο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουμε κουραστεί όλοι τώρα, εντάξει, 

το ερώτημα νομίζω ότι .. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, εγώ νόμιζα θα το 

οδηγούσατε στο ότι είναι υπερβολικά τα λεφτά που ξοδεύτηκαν και ότι να 

πάμε σε καινούργιο κτίριο; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, πρέπει να προβλέπεται στη σύμβαση ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι ευσεβής πόθος όλων μας.  

 Ο κ.Λέκκας θέλει να πει κάτι. Εντάξει, εντάξει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ερώτημα που έθεσε ο κ.Δέδες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θέλει δικηγόρους ο κ.Δέδες. Το εξήγησε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Οχι, είναι θέση μου, είναι θέση μου ότι πρέπει να 

προβλέπεται στο συμφωνητικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Θέλω να προτείνω το εξής και να μπει σε ψηφοφορία, προτείνω η 

ανανέωση της μίσθωσης να είναι για 1 χρόνο και στο διάστημα αυτό να 

ενδιαφερθούμε για την αξιοποίηση με αναπαλαίωση των ιστορικών κτιρίων των 
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φυλακών της Σκάλας Ωρωπού, για να στεγαστούν όλες οι Υπηρεσίες του 

Δήμου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω σ' αυτό; Σας δίνω εν λευκώ το θέμα να 

πάρετε άδεια κατ' αρχάς γι' αυτό το θέμα από την Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου που ανήκουν.  

ΛΕΚΚΑΣ: Που σημαίνει ότι έχετε ενδιαφερθεί και έχετε απάντηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Λέκκα η πρόταση που κάνετε καλά την κάνατε, με την 

μόνη διαφορά ότι έχει εισήγηση η μειοψηφία για παράταση της μίσθωσης. 

Πόσο είναι κ.Βλάχο; Η πλειοψηφία, ναι.  

ΒΛΑΧΟΣ: Για 4 χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν λοιπόν η πρόταση αυτή από το Σώμα δε γίνει δεκτή, τότε θα 

πάμε στη δική σας πρόταση.  

 Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε να μπει σε ψηφοφορία. Αφού υπάρχει εισήγηση άλλη 

τώρα; Εισηγείται η πλειοψηφία. Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας. Ωραία. Δεν 

ψηφίζετε λοιπόν την παράταση της μίσθωσης, προφανώς, κ.Λέκκα εσείς για 4 

χρόνια. Ωραία, άρα δεν ψηφίζετε τη συγκεκριμένη. Τα θέματα κ.Λέκκα, τα 

θέματα, να ξέρετε, ότι τα εισηγείται η πλειοψηφία. Καλώς ή κακώς, τα 

εισηγείται πάντως. Ναι και μπαίνουν σε ψηφοφορία. Ωραία.  

 Λοιπόν, άρα επί της ψηφοφορίας όσον αφορά την παράταση της 

μίσθωσης, εκτός του κ.Λέκκα, υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

 Κύριε Γιασημάκη. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ δε θα διαφωνήσω με την παράταση της μίσθωσης, αλλά 

η πρόταση του κ.Λέκκα είναι μια πολύ θετική πρόταση και στη σωστή 

κατεύθυνση και θα πρέπει να την εξετάσουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω επαφές με την εταιρεία που μπορεί να αξιοποιήσουμε τις 

φυλακές και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Μακάρι να .. Για 1 χρόνο αυτό 

δε συζητιέται. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά στα 4 χρόνια που λέμε, αν μπορέσουμε να το κάνουμε και 

οτιδήποτε αυτό ή κάτι άλλο, φεύγουμε. Δε μας δεσμεύει τα 4 χρόνια ότι θα 

μείνουμε 4 χρόνια. Πιο νωρίς μπορείς να φύγεις. Αρα είναι, θέλω .. Πρέπει να 

πείτε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση για το θέμα των φυλακών δεν πρέπει 

να γίνεται επιφανειακά. Κατ' αρχήν οι φυλακές δεν πρέπει να γίνουν 

Δημαρχείο. Νομίζω όλοι στα προγράμματα μας είχαμε άλλα πράγματα γράψει. 

Ο τόπος χρειάζεται ένα Δημαρχείο σύγχρονο, με αμφιθέατρο, με αίθουσες 

Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν καλύπτουν τις ανάγκες τώρα οι φυλακές. Μη λέμε 

τώρα πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Οι φυλακές 

πρέπει να αξιοποιηθούν αλλά σαν ένα Πολιτιστικό Κέντρο, σαν ένα ιστορικό 

μνημείο, κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ιστορικό μνημείο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αλλά να βάλουμε, να βάλουμε μπροστά τη διαδικασία να 

φτιάξουμε ένα Δημαρχείο για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής μας. Αυτό 

νομίζω είναι το πιο σημαντικό και έχουμε και οικόπεδο .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα όσον αφορά την παράταση της μίσθωσης δεν ψηφίζει ο 

κ.Λέκκας. Αλλος συνάδελφος έχει αντίρρηση; Θα το ψηφίσετε το θέμα 

κ.Λέκκα; Ωραία.  

 Αρα λοιπόν το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Οχι ο κ.Λέκκας. 

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εκδοση ψηφίσματος για τον εργαζόμενο στον Δήμο Ωρωπού Γεώργιο 

Δάβρη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ο Γιώργος ο Δάβρης ο οποίος δούλευε 5- 6 χρόνια οδηγός. 

Τον διώξανε και κάνει έφεση. Να πάμε να στηρίξουμε την έφεση του και να 

βάλουμε και το χαρτί του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα, μπας και βοηθήσει 

το χαρτί αυτό το δικαστήριο. Απλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μια ερώτηση. Είχα την εντύπωση απ' ότι είχα διαβάσει στην 

εισήγηση ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ήταν συμβασιούχος και ανανέωσε 

τη σύμβαση του και τον διώξανε και σταματήσανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Γιατί έτσι όπως είπε ο Δήμαρχος ήτανε σαν να ήτανε 

υπάλληλος και να τον διώξανε. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 
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(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, όπως τοποθετηθήκατε, δώσατε την εντύπωση ότι 

κάποιοι τον διώξανε για διαφόρους λόγους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Εληξε ..  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα συμφωνήσουμε και εμείς με το αίτημα αυτό του 

εργαζομένου για μονιμοποίηση. Τυχαίνει να τον γνωρίζω τον Γιώργο και ξέρω 

από πότε δουλεύει. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι στο τι 

χρειάζεται η ειδική εντολή του Δ.Σ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιθανώς δε χρειάζεται. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ, όσες φορές είχε συμβεί αυτό επί θητείας Μέξη, δε 

χρειάζεται πιθανώς και το ξέρει πολύ καλά ο Γιάννης ότι δε χρειάζεται, πήγαινε 

ο Δήμαρχος μόνος του, διότι αυτός γνωρίζει το τι συμβαίνει και κατέθετε την 

μαρτυρία του για το τι γίνεται. Επικαλείται εδώ πέρα η εισήγηση, το άρθρο 65, 

εδώ μιλάμε για μια απόφαση η οποία είναι άκυρη και θα σας εξηγήσω αμέσως 

γιατί. Επικαλείται το άρθρο 65, του 3852/10, το οποίο λέει ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε, αφού έχω δίκιο τι το φέρνουμε .. ; Λέει, το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα. Να το ενισχύσουμε χίλιες φορές και 

να πάμε μάρτυρες στο δικαστήριο όλοι μαζί, αλλά απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου δεν μπορούμε να πάρουμε διότι είναι άκυρη. Ολοι μαζί όπως 

είμαστε και οι 41, με το Δήμαρχο επικεφαλής, να πάμε στο δικαστήριο και να 

ενισχύσουμε την απόφαση. Με απόφαση άκυρη ίσως μπερδέψει κιόλας το 

παιδί. Και εξηγούμαι. Το άρθο 65, παρ. 1, που δεν ξέρω ποιος έχει γράψει 

αυτήν την εισήγηση, λέει: το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου 
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στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο 

Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του. Υπάρχει όμως το άρθρο 58 

που λέει τις αρμοδιότητες Δημάρχου και λέει: ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο 

στα δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή. Και στο Γ), στο δ) αναφέρει ρητά 

ότι είναι προϊστάμενος του προσωπικού και όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ο 

Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το αν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες, το αν δουλεύει και αν δούλεψε. Δεν μπορεί να ξέρει ο Σύμβουλος του 

Καλάμου ή των Κιούρκων το τι συμβαίνει εδώ και γι' αυτό έρχεται ο νόμος και 

προστατεύει ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Εάν όντως θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί θα πρότεινα την 

ημέρα της συζήτησης του θέματος, όσοι μπορούμε, να παραβρεθούμε εκεί και 

όσοι γνωρίζουμε. Εγώ γνωρίζω και ξέρω ότι δούλεψε το παιδί και δουλεύει. 

Αλλά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούμε να πάρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα.  

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιώργο, μήπως θα έπρεπε να ήταν ψήφισμα αυτό αντί για 

απόφαση; Ε, το μετατρέπουμε σε ψήφισμα και ενισχύουμε την υπόθεση αυτή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σαν ψήφισμα κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου. Δήμαρχε, σαν 

ψήφισμα κατόπιν εισήγησης σου διότι εσύ είσαι ο προϊστάμενος και εσύ 

γνωρίζεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Θέλει να προσθέσει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ:  Εμείς σαν παράταξη είμαστε υπέρ του να γίνονται προσπάθειες να 

μονιμοποιηθεί προσωπικό που φαίνεται ότι είναι .. και το έχει και ανάγκη. 

Απλώς από την εμπειρία που έχω εγώ, είναι ότι πας εκεί, σε ρωτάει, του λες, 

συνομολογώ και δε χρειάζεται απόφαση. Γι' αυτό παραξενεύτηκα όταν το είδα. 

Τώρα για το ψήφισμα, διαμορφώστε το, εμείς είμαστε υπέρ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ψήφιση ενός 

ψηφίσματος, στην έκδοση ψηφίσματος για τον εργαζόμενο κ.Γεώργιο Δάβρη. 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Αποδοχή της προσφοράς του Ροταριανού Ομίλου Καπανδρίτι 

Αμφιαράειον προκειμένου να στηρίξει την ανέγερση Πολιτιστικού 

Κέντρου στο Δήμο Ωρωπού, από τη Διοίκηση της Ελληνικής 

Ροταριανής Περιφέρειας 2470. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την εισήγηση την έχετε; Θέλετε κάποια ερώτηση να κάνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις βλέπουμε εδώ. Ο κ.Γιασημάκης .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην την διαβάσω. Απλά ερωτήσεις. Ετσι; Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου, ο κ.Κιούσης. Κύριε Δέδε σηκώσατε για ερώτηση; 

Ο κ.Λέκκας και ο κ.Βελτανιώτης. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η προσφορά. Τι είναι αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα ένα γιατί μπορεί να καλύψω και τους επόμενους. Αυτήν τη 

στιγμή δεν είναι προσφορά να μας κάνουνε το Πολιτιστικό Κέντρο, αυτό το 

Πνευματικό, τέλος πάντων, Κέντρο αυτό. Να μπούμε στην .. Κάνουνε κάθε 

χρόνο οι Ροταριανοί στην Ελλάδα ένα δώρο σε έναν Δήμο. Να μπούμε και εμείς 

στη διαδικασία των .. Κατάλαβες; Να μπούμε στην Περιφέρεια να είμαστε 
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στους 2, 3, 5 Δήμους που θα επιλέξει το κεντρικό τους όργανο .. Εντάξει; 

Ορίστε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω. Ρόταρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιφέρεια 2470 είναι; Αλλες ερωτήσεις υπάρχουν κύριοι 

συνάδελφοι;  

 O κ.Κιούσης. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, εγώ έχω έτσι απορία πως θα διοικηθεί αυτό. 

Δηλαδή θα' αρθεί η Ελληνική .. Δεν έχω καταλάβει, συγνώμη, δεν έχω 

καταλάβει ένα πράγμα. Την προσφορά την κάνει ο Ροταριανός Ομιλος 

Καπανδριτίου ή η Ελληνική Ροταριανή Περιφέρεια 2470; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Περιφέρεια.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Η Περιφέρεια κάνει την προσφορά. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Καπανδρίτι κάνει την πρόταση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. Δεύτερο, θέλω να ρωτήσω, όταν θα γίνει μια τέτοια 

προσφορά σε τι επίπεδο, ξέρουμε σε τι ύψος θα βοηθήσουν οικονομικά; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ:Τρίτον, θα ζητήσουν διοίκηση αυτού του Πολιτιστικού Κέντρου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς κάνουμε κουμάντο μετά. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εμείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς. Εμείς δίνουμε το οικόπεδο μόνο. Οχι στους Ροταριανούς, 

όχι στους Ροταριανούς, στην ιδιοκτησία μας παραμένει το οικόπεδο και το 

κτίριο. Μην τρελαθούμε.  
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη Δήμαρχε, όταν θέλουμε, συγνώμη, συγνώμη, όταν 

θέλουμε 29.000 να κτίσουμε ένα τοιχάκι, με 70.000 θα κτίσουμε Πνευματικό 

Κέντρο; Μην τρελαθούμε τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πνευματικό Κέντρο των αντίστοιχων τετραγωνικών. Ηρθανε, 

όταν ήρθανε - ο Δέδες θα το καταλάβει - όταν ήρθανε και πήγαμε και είδαμε το 

χώρο, θέλανε στο Καπανδρίτι. Μισό λεπτό να σου πω. Να σου πω το ιστορικό, 

ναι. Πήγαμε στο Καπανδρίτι με τον Αντιδήμαρχο, δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις με άδεια να χτιστεί εντός σχεδίου. Τέλος πάντων, δε βρήκαμε 

εκεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τελικά βρήκαμε με τη βοήθεια του Πολυδενδρίου, τον Στέλιο 

τον Μπατζάκα και τα παιδιά του Πολυδενδρίου, τον Παπαϊωάννου, βρήκαμε 

ένα χώρο ακριβώς δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου, εντός σχεδίου. 

Πόσα τετραγωνικά είναι; 250 το οικόπεδο; 280 τετρ. στον κεντρικό δρόμο και 

δίπλα στο σχολείο και συνάδει πάρα πολύ ωραία, τους άρεσε ο χώρος αυτός 

για να κάνουνε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Εντομεταξύ ο ένας ήταν 

αρχιτέκτονας, ο άλλος μηχανικός, ο άλλος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, ο 

άλλος, ήτανε όλοι δηλαδή της δουλειάς και βάλανε με εθελοντική δουλειά να 

το κάνουνε όσο μπορούνε πιο μεγάλο και πιο φτηνά. 

.......: Θα εξυπηρετήσει και το σχολείο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αξιοποιείται και το σχολείο, δίπλα ακριβώς είναι στη μάντρα 

του σχολείου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μακάρι να επιλεγούμε να γίνει. Το συζητάμε τώρα; Τι να 

συζητήσουμε. 

ΛΕΚΚΑΣ: Αναφέρετε εδώ στην εισήγηση την ανέργερση ενός Πολιτιστικού 

Κέντρου για τα παιδιά και την οικογένεια στο Δήμο Ωρωπού. Ποια οικογένεια, 

ποια παιδιά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το ξέρουνε οι Ροταριανοί. 

ΛΕΚΚΑΣ: Τα παιδιά των Ροταριανών; Τα παιδιά του Δήμου Ωρωπού; Τα παιδιά 

και την οικογένεια στο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξεχωρίζουνε οικογένειες άνθρωπε μου. Τι είναι αυτά που 

λες; Ολες οι οικογένειες του κόσμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ρώτησα. Θέλω να μου απαντήσετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.   

 Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν κατάλαβα κ.Δήμαρχε, το οικόπεδο είναι δημοτικό; Δηλαδή της 

Κοινότητας Καπανδριτίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, δημοτικό, δημοτικό οικόπεδο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και κανονικά έπρεπε να τα γράψετε αυτά. Πάλι η εισήγηση είναι 

ελλειπής. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά ότι μια αποδοχή της προσφοράς κάνουμε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, ναι, ένα άλλο. Λέτε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε οικόπεδο, στο οικόπεδο φτάσαμε ακόμα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λέτε .. Λοιπόν, ακούστε επειδή τα 70 και τα 80.000 δε φτάνουνε 

ούτε για .. Τώρα ξεχάστε το. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μας επιλέξουν πρώτα και θα δούμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν και λέτε από κάτω και λέτε .. Συγνώμη ρε παιδιά. Να 

μιλήσω; Και λέτε να σας εξουσιοδοτήσουμε ώστε να κινήσει ο τελευταίος, εσείς 

δηλαδή, τις διαδικασίες υποστήριξης της άνω πρότασης. Κατά την άποψη μου, 

κατά την άποψη μου πρέπει να ιδρυθεί Νομικό Πρόσωπο, κάποιος φορέας για 

να ..  Μα τι λέτε τώρα; Πως θα παραλάβεις την προσφορά; Σαν Δήμος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος δε θα υποστηρίξει την πρόταση. Μήπως δεν 

καταλάβατε καλά; Ο Ροταριανός Ομιλος του Καπανδριτίου θα υποστηρίξει στην 

Περιφέρεια την πρόταση. Τη δική τους Περιφέρεια, όχι .. Στην 2470. Είμαστε 

πολύ μακριά και από το χώρο και από τα 70- 80.000 και απ' όλα αυτά.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γιατί αυτά τα χρήματα δε μας τα δίνουνε να κάνουμε κάτι άλλο; 

Να φτιάξουμε τις φυλακές του Ωρωπού. Γιατί όχι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν επιλέγουμε, σε διαβεβαιώ, δε μας ακούνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μας επιλέξουν εμάς και δούμε τι θα γίνει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κάνουνε ό,τι λέμε εμείς, ό,τι θέλουν αυτοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν τέλειωσε, δεν έχει τελειώσει η 

συνεδρίαση. Καθίστε κάτω.  

 Ορίστε, ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η αρχική ερώτηση που ήθελα να κάνω, είναι σε ποιο χώρο 

θα γίνει. Εχω την εντύπωση, τώρα που το είπε ο Δήμαρχος .. Κύριε Βασίλη, 

περίμενε να ολοκληρώσω. Εχω την εντύπωση ότι η πρώην Κοινότητα 
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Πολυδενδρίου το συγκεκριμένο οικόπεδο το έχει αγοράσει για την επέκταση 

του Δημοτικού Σχολείου. Ετσι; Και πως θα αποδεχθούμε.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχει αναλάβει ο Ηλίας Παπαϊωάννου, το ξέρει πάρα πολύ 

καλά.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συγνώμη, δεν ξέρω τι λέει ο Ηλίας ο Παπαϊωάννου, εγώ ξέρω 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είναι δεσμευμένος ο χώρος, το πάμε στον Κάλαμο. Θα δούμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί μεθαύριο για .. 

.......: Το διπλανό οικόπεδο είναι για να το εκμεταλλευτεί το σχολείο.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σε παρακαλώ, μετά οι τοποθετήσεις. Σε παρακαλώ να 

ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Ξέρω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει 

αγοραστεί για επέκταση του σχολείου. Οπως επίσης ξέρω ότι αποδέχομαι μια 

δωρεά όταν καλύπτει τουλάχιστον το 70- 80% του έργου. Εδώ δεν καλύπτει 

ούτε το 10%. Το άλλο 90% του έργου ποιος θα το κάνει; Και αν από αυτήν 

την απόφαση απορρέει υποχρέωση του Δήμου να ολοκληρώσει ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει, κάντε το με λιγότερα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το ΚΑΠΗ των Παλατίων πόσο το έχετε φτάσει; Μας δουλεύετε 

κ.Δήμαρχε; Το ΚΑΠΗ των Παλατίων, κάντε μια αναλογία που το έχετε πάει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις 

στην αποδοχή της πρότασης; Δεν τη θέλετε; Ονομαστική; Ονομαστική λοιπόν. 

Ο κ.Λίτσας θέλει ονομαστική ψηφοφορία. Τι να κάνουμε; Είμαι υποχρεωμένος 

να το κάνουμε.  

 Ορίστε κα Βαρνάβα. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, Ηλιάσκος ναι. Φοργιάρης ναι. Παπαγιάννης ναι. 

Γιαννάς. Που είναι; Αποχώρησε; Μακρής. Που είναι ο κ.Μακρής; Αποχώρησε. 

Κοντογιάννη ναι. Τσεκρεζής ναι. Λεμπούσης αποχώρησε. Λέκκας ναι. Πέππας 

ναι. Νικολάου ναι. Ανυφαντής ναι. Βλάχος ναι. Βασιλάκος; Που είναι; Ναι. 

Πάντος αποχώρησε. Μίχα ναι. Λάμπρου ναι. Μπόρσης ναι. Σωτήρχος; Ναι. 

Τσάδαρης ναι. Μπατζάκας ναι. Οικονόμου ναι. Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι. Βελτανιώτης όχι. Δέδες όχι. Καραγιάννης. Που είναι; 

Ζαχαρίας όχι. Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

του Δημοτικού Συμβουλίου ή με των παρόντων;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών. Αρμυριώτης παρών. Ο κ.Καλύβας; Που είναι; Δεν 

είναι εδώ. Αποχώρησε. Βαρνάβα ναι. Λέκκας; Εγώ μιλάω για τον εαυτό μας. Για 

σας τελείωσε. Αποχώρησε. Τσάκωνας όχι. Κιούσης όχι. Μαργέτα όχι. Στεργίου 

όχι.  

 20. Εγώ είπα ναι. Λοιπόν, 8 όχι, 2 παρών και 20 ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποτελέσματα. Κύριε Κιούση, ηρεμήστε, ηρεμήστε. 20 ναι, 2 

παρών και 8 όχι.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Κύριοι συνάδελφοι, η 

συζήτηση κηρύσσεται περαιωθήσα. Καλή σας νύχτα. 

 

 -------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών) 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών) 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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