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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για 

παραχώρηση απλής χρήσης για την 

άσκηση δραστηριοτήτων που 
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2. Καθορισμός όρων διενέργειας 

εμποροπανηγύρεων στις Δημοτικές 

Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

Εγκρίνεται 

ομόφωνα 

 

 

 

 

 

 

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

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες του 

Συμβουλίου μας, στον κ.Λίτσα, στον κ.Δέδε, στον κ.Ανυφαντή, στην κα 

Βαρνάβα και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ο κ.Ντάνος. Εμαθα ότι είναι 

Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά σε όλους και ό,τι επιθυμούν.  

 Να προχωρήσουμε στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων την 

οποία θα κάνει η Γραμματέα μας, η κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε, έτσι; για το 

Δημοτικό Συμβούλιο που βάλατε σήμερα που γιορτάζουμε (γέλιο). Λοιπόν, 

χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ακριβώς. Να φάμε και κανένα γλυκό Δήμαρχε. Ηλιάσκος 

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

παρών. Κοντογιάννη παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης παρών. Λεμπούσης 
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παρών. Λέκκας παρών. Πέππας παρών. Νικολάου παρών. Ανυφαντής παρών. 

Βλάχος παρών. Γιαμαρέλος παρών. Βασιλάκος παρών. Πάντος παρών. Μίχα 

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

Μπατζάκας παρών. Οικονόμου απών. Λίτσας παρών. Ρούσσης απών. 

Βελτανιώτης παρών. Δέδες παρών. Καραγιάννης απών. Ζαχαρίας απών. 

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

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

απούσα. Χασιώτης απών. Στεργίου παρούσα. 

 Από τους Τοπικούς Συμβούλους παραβρίσκονται ο κ.Παπαντωνίου από 

το Μαρκόπουλο και ο κ.Πάντος από τον Αυλώνα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

προτείνεται από το Προεδρείο λόγω του εορταστικού της ημέρας και εφόσον 

την Τετάρτη, μεθαύριο, ακολουθεί Συμβούλιο να μη γίνουν ανακοινώσεις 

σήμερα, ώστε να τελειώσουμε νωρίς και να ανταποκριθούμε όλοι στις 

κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά το .. ; 

Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μια και μας τη χαλάσατε τη γιορτή κ.Πρόεδρε, δεν έχει νόημα, εμείς 

εδώ θα αγωνιστούμε για τα κοινά και στη γιορτή μας ακόμα θα αγωνιστούμε 

για τα κοινά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, επειδή επικοινωνήσαμε και τηλεφωνικά δεν 

εκφράσατε αντίρρηση στο να γίνει το Συμβούλιο σήμερα. Ξέρετε ότι υπάρχει 

ένα ειδικό θέμα, αυτό που αφορά τον αιγιαλό και γι' αυτόν το λόγο επειδή 

τρέχουν οι ημερομηνίες και το ζήτησαν οι επαγγελματίες της περιοχής, έγινε 

αυτό το Συμβούλιο σήμερα. Διαφορετικά θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Τώρα, 
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ζητείται η κατανόηση να μη γίνουν οι ανακοινώσεις, άλλωστε κοντός ψαλμός 

αλληλούια, μεθαύριο θα γίνουν όσες ανακοινώσεις θέλετε.  

.......: Το είπε κ.Πρόεδρε πιστεύω ο κ.Λίτσας για να μην κεράσει το Συμβούλιο 

μετά. (γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δε νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση. Ισα ίσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε βέβαια. Θέλετε να κάνετε ανακοίνωση κ.Λίτσα; Αλλος 

συνάδελφος; Ο κ.Δέδες, ο κ.Πέππας. Σημειώνετε κα Βαρνάβα; Ο κ.Λίτσας, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες και ο κ.Πέππας. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με τη σειρά μου και εγώ να ευχηθώ στους εορτάζοντες χρόνια 

πολλά. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, δεν το κατάλαβα, νόμιζα ότι μου κάνατε 

πλάκα όταν μου λέγατε ότι θα κάνουμε σήμερα Συμβούλιο, αλλά, εντάξει, δεν 

είναι κακό, παθαίνουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Δημοτική Αρχή τι έχει γίνει 

και ποιες ενέργειες έχει κάνει μέχρι σήμερα όσον αφορά την ανάγκη που έχει ο 

Δήμος και οι Δημοτικές Κοινότητες, όσες βρίσκονται σε διατάγματα πριν το '23 

και δεν μπορούνε να βγάλουνε άδεια. Θέλω να μάθω αν έχετε κάνει κάποιες 

ενέργειες, πήραμε κάποιες αποφάσεις ομόφωνες και αν έχετε προβεί σε κάποια 

ενέργεια σημαντική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε το 

συγκεκριμένο σκόπελο, το οποίο είπαμε πάλι ότι αφορά το Συκάμινο, τον 

Κάλαμο, το Μαρκόπουλο, το Πολυδένδρι και δυστυχώς είναι πολύ σοβαρό και 

μείζον για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορούν να βγάλουν άδειες και δεν 

μπορούν να χτίσουν.  

 Επίσης θέλω να κάνω έναν σχολιασμό σχετικά με ένα δελτίο τύπου, που 

διάβασα στο site του Δήμου και στον τοπικό τύπο σχετικά με το θέμα της 

ΕΥΔΑΠ. Βλέπω τη Δημοτική Αρχή να πανηγυρίζει γιατί μείωσε τα χρέη των 
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παλαιών. Εγώ θα ήθελα να πει την αλήθεια στον κόσμο και να βγάλει ποια είναι 

αυτά τα χρέη, ποια είναι των παλαιών, ποιοι ήτανε αυτοί οι παλιοί που τα 

χρωστάγανε, πόσα χρωστάγανε και ποια είναι τα καινούργια της Δημοτικής 

Αρχής από 1.1. που ανέλαβε μέχρι σήμερα. Γιατί ωραία τα επικοινωνιακά τρικ 

αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δεσμευόμαστε να τη 

βγάλουμε εμείς στον τύπο, με στοιχεία επίσημα που θα σας ζητήσουμε και 

ελπίζω να μας δώσετε και τότε θα δείτε ότι θα πρέπει αυτό το δετίο 

τουλάχιστον να το αποσύρετε γιατί δεν αντανακλά την πραγματικότητα. 

Παράκληση λοιπόν, να σκεφτείτε πάλι τη συγκεκριμένη ενέργεια, να μην 

υπογράψετε κάτι με την ΕΥΔΑΠ, παρότι το ψηφίσατε, γιατί δεσμεύετε το Δήμο 

να πληρώνει ποσά που ουδέποτε .. δεν τα έχει καταναλώσει, δεν τα χρωστάει 

πουθενά. Τα χρωστάει στη σφαίρα της φαντασίας της ΕΥΔΑΠ.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.      

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας και από μένα. Χρόνια πολλά σε όσους 

γιορτάζουν και όσοι έχουν μέλη της οικογένειας τους που γιορτάζουνε. Εγώ 

κ.Πρόεδρε αναγκάζομαι να κάνω μια παράκληση απέναντι σας και στο 

πρόσωπο του Χρήστου Νικολάου και στον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Ανακοινώθηκε η απόφαση η περιβόητη, με την ψηφοφορία 13:12. 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη 

στο πρόσωπο σας, στο Προεδρείο και στη συνεργασία μέσα στο Συμβούλιο. 

Βλέπετε εμείς προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο 

με το Προεδρείο. Αυτή η απόφαση το ξέρετε ότι είναι παράνομη. Η απόφαση 

αυτή που πήραμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιο θέμα αναφέρεται; 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αυτό το έργο του Μαρκοπούλου. Η υπεργολαβία δεν είναι 

ουσιαστικό αλλά είναι τυπικό, είναι θέμα ηθικής τάξης. Δεν μπορεί δηλαδή να 

ψηφίζει ένας Σύμβουλος που δεν είναι εδώ και εμείς να το αποδεχόμαστε και 

εσείς σαν Πρόεδρος του οργάνου να το αποδέχεστε. Σας παρακαλώ πολύ σε 

επόμενο Συμβούλιο και εκτός ημερήσιας διάταξης αν είναι να το φέρετε να το 

ψηφίσουμε κανονικά. Δεν έχουμε επί της ουσίας καμία διαφορά αλλά είναι 

θέμα τάξης. Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν είχε πλειοψηφία η απόφαση αυτή. Ηταν 13:12, ο 

κ.Τσεκρεζής ήταν απών και εσείς το παρουσιάσατε 13:13 και υπερψήφισε με 

την ψήφο του Προέδρου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή τι ισχυρίζεστε κ.Βελτανιώτη; Οτι στη διάρκεια της 

ψηφορορίας δεν ήταν εδώ ο κ.Τσεκρεζής;  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηρθε την ώρα της ψηφοφορίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι την ώρα, είχε έρθει νωρίτερα. Υπάρχει ολόκληρο Σώμα.. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί πάντως η είσοδος του. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ λοιπόν λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τη σωστή 

λειτουργία του Συμβουλίου, για το σεβασμό που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, 

να ανακαλέσετε την .. απόφαση και να την ξαναφέρετε πάλι να την 

ξαναπάρουμε κανονικά. Δε διαφωνώ επί της ουσίας, διαφωνώ επί της 

πρακτικής. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. Πάντως για τη συγκεκριμένη 

απόφαση .. Εφυγε το καλώδιο. Εχει υποβληθεί ένσταση, οπότε θα απαντηθεί η 

ένσταση αυτή.  
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 Στην αίθουσα προσήλθε ο κύριος για την απόφαση 13 για την 

υπεργολαβία, για το θέμα που είχε προκύψει.  

 Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Γιασημάκης.  

 Το λόγο έχει ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Επίσης τα χρόνια πολλά στους 

συναδέλφους που γιορτάζουνε και σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσω 

με το εξής θέμα: την 1.1.11 ξεκίνησε ο νέος "Καλλικρατικός" Δήμος του 

Ωρωπού. Είναι φυσικό εφόσον συνενώθηκαν τόσοι πολλοί πρώην ΟΤΑ να 

υπάρχουνε και πολλές εκκρεμότητες. Ακόμη βλέπω ότι πολλά απ' αυτά δεν 

έχουν διευθετηθεί. Μιλάω για τις παλιές εκκρεμότητες, τις παλιές οφειλές που 

είχαν οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο νέο 

Δήμο και παρατηρώ και ακούω από πολλούς ανθρώπους και επαγγελματίες οι 

οποίοι έχουν συνεργαστεί με το Δήμο μας, υπάρχει τεράστια αδυναμία στην 

πληρωμή αυτών των χρεών. Υπάρχουν παραστατικά, δεν μπορεί κάποιος να 

θεωρήσει ότι αυτές οι δαπάνες δεν είναι νόμιμες, οπότε δεν μπορώ να 

καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει ταλαιπωρία όλων αυτών των ανθρώπων που 

είτε έχουν προμηθεύσει, είτε έχουν κάνει έργα, είτε με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο έχουν συνδιαλλαγεί με το Δήμο μας. Νομίζω ότι αυτά για το πρόσωπο ας 

το πούμε, εντός εισαγωγικών, του Δήμου μας, θα πρέπει σε άμεσο χρόνο να 

διευθετηθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και παραπέρα. θα 

περιμένω για τις άμεσες ενέργειες σας.  

 Επίσης, για πολλοστή φορά που έρχομαι στο Συμβούλιο, χρησιμοποιώ 

το δρόμο από το Αμφιάρειο, από τη θέση Αυλοτόπη, να φτάσουμε εδώ στην 

παραλία του Μαρκοπούλου, μιλάω για τη θέση Κοτρώνη στο φανό. Υπάρχει το 

γνωστό πρόβλημα που εδώ και 3, 4, 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ταλαιπωρεί 

και τους Καλαμιώτες και τους Μαρκοπουλιώτες και όλο τον κόσμο που 

διέρχεται από εκεί και τονίζω ότι μιλάμε για ένα τμήμα μιας κύριας Κοινοτικής 
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οδού η οποία παραμένει δυστυχώς στο έλεος το δικό μας. Λυπάμαι που το λέω, 

αλλά εμείς φταίμε που είναι έτσι. Μπορεί ναι μεν να έχει δημιουργηθεί 

παλιότερα αλλά μη μου πείτε ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο για το Δήμο 

Ωρωπού να κάνει ένα διορθωτικό έργο άμεσα αυτός ο δρόμος να είναι σε μια 

καλύτερη κατάσταση. Επίσης θα αναμένω και γι' αυτό τις άμεσες ενέργειες 

σας.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Ο κ.Πέππας έχει το λόγο. Καλυφθήκατε; 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινάω από το έλεος, το δικό σας, το τελευταίο. Επειδή 

γιορτάζατε έλεγα να μην απαντήσω αλλά όχι και ένα έλεος πρωτού να έχετε 

έρθει να ενημερωθείτε. Πηγαίνετε κ.Δέδε στο Δήμο να ρωτήσετε, τι έχετε 

κάνει σ' αυτόν το δρόμο, τι συμβαίνει. Εχουμε έναν τόμο με ανταλλαγές 

απόψεων με το Υπουργείο, παλιές μελέτες, αποκατάσταση, αποζημίωση του 

ιδιοκτήτη κλπ., τόσο.        

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την καθίζηση δε λέτε; Για την καθίζηση δε λέτε; Δεν μπορείς 

να κάνεις ημίμετρο. Δεν μπορείς να βάλεις σχέδια άμα δεν κάνεις μελέτη 

ολοκληρωμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε χρήση κουτσά στραβά είναι ο δρόμος. Εντάξει, δεν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελάτε να ενημερωθείτε και πέστε την πρόταση σας στην Τεχνική 

Υπηρεσία. Α, για τα παλιά ΠΟΕ, σας διαβεβαιώ ότι μιλάτε για τα ΠΟΕ 

παρελθόντων οικονομικών ετών χρέη τα οποία το 90% δεν είναι από το Δήμο 

μας, από 1.1., είναι από παλιά. Ναι. Θέλω να μου φέρετε αυτοί που 
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διαμαρτυρηθήκανε, τα ονόματα τους, επειδή έχετε πρόβλημα κοινωνικό, να 

δούμε αν έχουν τα χαρτιά τους να πληρωθούνε. Εντάξει; Θέλω τα ονόματα σε 

μια λίστα. Δε χρειάζεται. Να πάτε δίπλα στην Οικονομική, μην ερχόσαστε 

καθόλου σε μένα. Βρέστε τα χαρτιά, πέστε ότι είναι έτοιμα αυτά τα παλιά, να 

δούμε γιατί δεν έχουνε πληρωθεί τόσον καιρό, γιατί δεν πληρωθήκανε επί 10 

χρόνια επί Κοινότητες, επι 5 χρόνια και ζητάνε άμεσα τα λεφτά τους από το 

Δήμο. Εχουν τα χαρτιά τους, τα παραστατικά τους, αν είναι όλα κομπλέ, 

μπαίνουνε σε μια δυνατότητα πολύ μεγάλη να πάρουνε τα λεφτά τους οι 

άνθρωποι. Εφυγε ο κ.Λίτσας; Κύριε Βελτανιώτη, εφόσον συμφωνούμε επί της 

ουσίας, ήταν τυπικό το θέμα, γιατί το ξαναφέρνετε; Εχει γίνει και ένσταση 

τώρα. Τι να το ξαναφέρουμε; Δεν έχει νόημα.  

 Κύριε Λίτσα, σας περιμένα τελευταίο, ένα λεπτό, έλεγα να μην κάνουμε 

ανακοινώσεις, και εγώ ήμουν της γνώμης αυτής, δεν έχω πρόβλημα όμως να 

σας πω, δε θα μπω επί της απαντήσεως, επί της ουσίας επί της ΕΥΔΑΠ, γιατί 

είναι πολύ μεγάλο το θέμα και δε θα τελειώσω ποτέ αν σας το αναλύσω. Ενα 

έχω να σας πω, ότι από την περασμένη βδομάδα, εγώ ο Δήμαρχος, που 

εκπροσωπώ το Δήμο Ωρωπού, αισθάνομαι ότι αυτός ο Δήμος υπάρχει μετά τη 

συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου μας για 

ρύθμιση αυτού του χρέους. Το δεν αναγνωρίζω, το δεν χρωστάμε, όταν σου 

έχουνε στείλει δικαστικό επιμελητή, όταν έχει αποφασίσει το δικαστήριο ότι τα 

χρωστάς, πλήρωσε τα, ότι έχουνε τα μέτρα παρθεί πίσω και σου λέει, πλήρωσε 

τα γιατί στα παίρνω τα λεφτά από την τράπεζα, δεν το καταλαβαίνει κανείς 

στον κόσμο αυτόν, μόνο εσείς. Δεν μπορεί να το καταλάβει άλλος. Οταν το 

δικαστήριο, κάνεις αναστολή, ανακοπή και σου λέει, όχι κύριε Δήμε, πλήρωσε 

τα, αλλιώς τα παίρνουν τα λεφτά η ΕΥΔΑΠ, έχει το δικαίωμα να στα πάρει από 

την τράπεζα, δεν το καταλαβαίνει κανείς ποτέ. Αν συζητάτε με τον ευατό σας 

και μπορείτε εσείς να το καταλάβετε ότι θα μπορούσα εγώ να εξασφαλίσω τα 

χρήματα του Δήμου αλλιώς, αφού πήγα και στο δικαστήριο και την πρώτη 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 13η 21 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  15 

μέρα χάσαμε τα μέτρα ασφαλιστικά, πως τα λένε οι δικηγόροι και την ανακοπή, 

τελειώσαμε. Μας τα παίρνανε την άλλη μέρα.  

 Αυτή η ιστορία θεωρώ ότι είναι ό,τι το καλύτερο, ό,τι το μεγαλύτερο 

έχει κάνει ο Δήμος, αισθάνομαι Δήμαρχος και Δήμος ότι υπάρχει μετά την 

τελευταία εβδομάδα, ότι είναι σε ασφάλεια ο Δήμος μας, ότι έχει τα οικονομικά 

του τακτοποιημένα, ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να τον κουνήσει λόγω αυτής 

της ρύθμισης. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Σας λέω όμως το μεγάλο μου, την 

μεγάλη μου ευχαρίστηση, το μεγάλο μου συναίσθημα που έχω σαν Δήμαρχος 

και σαν Δήμος Ωρωπού να πατάει στα πόδια του αυτός ο Δήμος πολύ γερά 

πλέον μετά από αυτήν τη ρύθμιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για 

την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους. 

 

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

 Κυρία Μαναβέλη δύο λόγια. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Την εισήγηση νομίζω την έχουν πάρει όλοι οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι. Αν θέλει κάποιος ερωτήσεις. Θέλετε να την ξαναδιαβάσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση που είναι και συγκεκριμένα .. 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Η πρόταση ύστερα από την πρόταση που έκανε η Επιτροπή 

Ποιότητα Ζωής είναι να δοθούν προς ενοικίαση στην παραλία Μαρκοπούλου 4 

τμήματα των οποίων η έκταση ανέρχεται σε 300 τ.μ. το καθένα και στην 

παραλία Χαλκουτσίου ένα τμήμα 200 τετρ., που είναι μεταξύ των 

καταστημάτων .. Η Οικονομική Επιτροπή έχει καταρτίσει τους όρους, έβαλε και 

μια τιμή εκκίνησης 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί και πέρα το 

Συμβούλιο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε την εμπειρία την περσινή, ξεκινάμε φέτος πιο νωρίς, 

δόξα το Θεό, 1η του μηνός θα είναι. Θα είναι έτοιμοι οι άνθρωποι μετά την 1η 

του μηνός μετά από 10 μέρες, του Αγ.Πνεύματος να ξεκινήσουν τις 

επιχειρήσεις τους, να μην τους καθυστερήσουμε και έχουνε πρόβλημα μέσα 

στην οικονομική κρίση. Γι' αυτόν το λόγο το φέραμε σήμερα, για να 

προλάβουνε το 3ήμερο του Αγ.Πνεύματος αρχές Ιουνίου που είναι. 1η του 

μηνός, 31, θα δικαιούνται οι άνθρωποι να στήσουν με το χρονοδιάγραμμα 

αυτό. Αυτός ήταν ο σημερινός λόγος που φέραμε. Οι συνθήκες και οι όροι είναι 

οι περσινοί. Θα γίνει ανοιχτός διαγωνισμός για να πάρουνε τις θέσεις τις 

περσινές παραλίας Μαρκοπούλου. Η αστυνόμευση όπως ξέρετε, πέρσι ήταν 

αρκετά έντονη, γραφτήκανε πρόστιμα, φέτος θα είναι ακόμα πιο σαφής και με 

μεγαλύτερη εμπειρία. Θα ξεκινήσουνε οι άνθρωποι. Να πάνε καλά οι δουλειές 

και να φέρουμε κόσμο στην περιοχή μας. Ξεκινάμε σύντομα .. Και πάλι 

καθυστερήσαμε και λίγο αλλά δόξα το Θεό, πολύ λίγο φέτος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα να το 

δηλώσουν στο Προεδρείο. Και ερωτήσεις θα γίνουν. Ερωτήσεις ο κ.Δέδες. Για 

ερωτήσεις πάμε. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Πέππας. Αρα είναι τοποθέτηση. Για 

ερωτήσεις λέμε.  

 Ο κ.Δέδες θέλει να ρωτήσει. 
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ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ. Διαβάζω την απόφαση την 15/12 και θα ήθελα να 

ρωτήσω με ποιο κριτήριο επιλέχθηκαν αυτά τα 4 τμήματα στην παραλία 

Μαρκοπούλου και ένα τμήμα στην παραλία Χαλκουτσίου και δεν έχουμε, ενώ 

τυγχάνει ο Δήμος μας παράδειγμα στον Κάλαμο να έχει 15 χλμ. ακτής, να μην 

έχει ούτε ένα τμήμα στον Κάλαμο. Μου προξενεί τεράστια απορία και θα ήθελα 

παρακαλώ αν γίνεται μια υπεύθυνη απάντηση. Επίσης, μια δεύτερη ερώτηση 

κ.Πρόεδρε, για τα υπόλοιπα τμήματα του αιγιαλού τα οποία υφίστανται χρήσης 

αυτήν τη στιγμή, υπό ποιο καθεστώς λειτουργούν και υπάρχουν και 

υφίστανται;  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Τα μαγαζιά; 

ΔΕΔΕΣ: Ναι. Εκτός της χερσαίας ζώνης, μιλάω για τη ζώνη του αιγιαλού. 

Καταλάβατε. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Αυτό βάσει του ιδίου νόμου που μας δίνει τη δυνατότητα να 

γίνει η μίσθωση, λέει ότι αυτό γίνεται απευθείας η χρήση όταν κάποιος έχει 

κατάστημα, στην πρόσοψη του καταστήματος του, όσο είναι το κατάστημα, 

έχει τόσο δικαίωμα να βάλει και τραπεζοκαθίσματα.     

ΔΕΔΕΣ: Χωρίς να υπάρχει στο Δήμο κάποιο ανταποδοτικό; 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι, ναι, με πληρωμή. Πέρσι είχαμε καθορίσει και το τέλος. 

Πέρσι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε πάρει 15 ευρώ το 

τετραγωνικό. 

ΔΕΔΕΣ: Εισπράχθηκαν αυτά από το Δήμο;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Εντάξει, αυτό. 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Με αίτηση των ενδιαφερομένων μετράει η Τεχνική Υπηρεσία.. 

Αυτό, όλα αυτά δηλαδή το πως μπορείς να παραχωρήσεις τον αιγιαλό, είναι 

αυτός ο νόμος που σας έχω περιγράψει και στην εισήγηση .. 

ΔΕΔΕΣ:  Ναι, ναι, το είδα.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: .. που λέει .. η δυνατότητα να γίνεται η .. 

ΔΕΔΕΣ: Οκ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά για τις άλλες περιοχές είμαστε ανοιχτοί για την 

κουβέντα, αλλά δεν είχαμε καμία πρόταση. Ούτε από την Ποιότητα Ζωής. Δεν 

είχαμε για άλλα μέρη, που να χωράει κάποιος να ενδιαφέρεται ή να βάλει. Δεν 

είχαμε πρόβλημα να το συζητήσουμε. Ο,τι τέθηκε στην Ποιότητα Ζωής 

εισηγούμαστε σήμερα εδώ, που είναι αρμόδια κυρίως να ψάξει το θέμα, όπως 

έψαξε, χωροθέτησε, πήγε με την Τεχνική Υπηρεσία, μέτρησε στην παραλία 

Μαρκοπούλου, είδε ότι έχει τεράστιους χώρους να βάλει 4. Στο Χαλκούτσι είδε 

την απόσταση ότι μια ταιριάζει εκεί να βάλουμε. Εχει ψαχτεί, έχει ψαχτεί το 

θέμα δηλαδή. Δεν το κάναμε στην τύχη. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το ένα είναι ότι δεν είχαμε ενδιαφερόμενους, όπως πέρσι ξέραμε 

ότι ζητήσανε σ' αυτούς τους χώρους και πολύ περισσότερο, αυτό που είπε ο 

Δήμαρχος, ότι στους Αγ.Αποστόλους έχετε πολύ στενή παραλία. Δηλαδή αν 

βάλει κάποιος καρέκλες .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Να μιλήσω εγώ για τους Αγ.Αποστόλους. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αλλά δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.  

ΠΕΠΠΑΣ: Και μια και είμαι και επιχειρηματίας.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είχαμε καμία αίτηση για τους Αγ.Αποστόλους.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι; Κύριε Λίτσα, θα τοποθετηθείτε στο θέμα; Ο 

κ.Κιούσης, η κα Στεργίου, ο κ.Αρμυριώτης και ο κ.Πέππας. Αλλος; Ο 

κ.Γιασημάκης. Από τον κ.Γιασημάκη.  

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν ήθελα να κάνω τοποθέτηση αλλά δύο πραγματάκια θέλω 

που προέκυψαν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται τώρα ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, για δύο πράγματα τα οποία προέκυψαν στη συζήτηση 

του θέματος. Το ένα είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης ο Ηλιάσκος ότι δεν έχουμε 

ενδιαφέρον από άλλους για να βάλουνε, να εκμεταλλευτούν τους χώρους 

αυτούς. Ισως θα πρέπει να κοιτάξουμε να εκμεταλλευτεί ο Δήμος τους χώρους 

αυτούς προς όφελος των δημοτών και με μικρότερο κόστος. Κάποιους χώρους 

στους οποίους δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματίες. Θα πρέπει να το δούμε 

και αυτό σαν εναλλακτική λύση. Και το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, 

σ' αυτό που είπε ο Δήμαρχος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό .. Ναι, με 

προβλέπεις. Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο έγινε γι' αυτόν το συγκεκριμένο 

λόγο, για να δοθούν αυτές οι άδειες. Θα πρέπει όμως από την άλλη μεριά να 

δούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό στοιχίζει 5.000 ευρώ, που ίσως 

είναι χρήματα τα οποία αυτοί οι άνθρωποι αν δουλέψουν αυτές τις μέρες, δε θα 

τα πάρουν. Παρόλα αυτά ο Δήμος θα ξοδέψει 5.000 ευρώ για να δώσει 3 

άδειες.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  
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 Η κα Στεργίου έχει το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, όπως και πέρσι είχα τοποθετηθεί, με συγχωρείτε που 

μιλάω έτσι, αλλά είμαι κρυωμένη, στην αντίστοιχη, στο αντίστοιχο Συμβούλιο 

που κάναμε, θεωρώ ότι οι ακτές, οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες. Αυτό 

που κάνουμε και εξακολουθούμε να το κάνουμε και φέτος, κατά την άποψη 

μου είναι πρόκληση. Γιατί ξέρουμε την οικονομική κρίση, ξέρουμε την 

κατάσταση, ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει να κάνει ένα μπάνιο και αναγκάζεται 

να πάει να κάτσει κάτω από τις ομπρέλες και να πληρώνει τις ξαπλώστρες που 

με οποιοδήποτε τέλος πάντων ποσό βάλουν αυτοί θα είναι αναγκασμένος ο 

κόσμος να το πληρώνει. Ενα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι το 

ότι πέρσι αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούσανε ανεξαρτήτως ωραρίου. 

Ελέγξατε ποτέ πόσες ώρες δουλεύουν; Εγώ ξέρω από τα νησιά αγαπητοί 

συνάδελφοι ότι μετά από κάποια ώρα μαζεύουν τις ομπρέλες και τις κλείνουνε 

μάλλον, μαζεύουν τις καρέκλες και τις ξαπλώστρες και τις βάζουνε .. και 

βεβαίως το πρωί τις ξαναβάζουνε. Αυτά ήταν όλα απλωμένα. Είχαν βάλει και 

τραπεζάκια. Οσοι το ξέρατε και περνάγατε από εκεί το βλέπατε. Και τραπεζάκια 

και είχανε και μια μουσικούλα έτσι υπόκωφη, παίρνανε και τα ποτά από την 

καντίνα από πάνω και λειτουργούσανε μπαράκια το βράδι. Με ένα αθέμητο 

ανταγωνισμό για τα άλλα μαγαζιά που όλο το χρόνο πληρώνουνε εφορίες, 

πληρώνουνε ΤΕΒΕ, πληρώνουνε ό,τι πληρώνουνε, τέλη, τούτο και εκείνο, για 

να έρχονται 3 μήνες κάποιοι.  

 Εγώ δε λέω ότι δεν έχουνε ανάγκη αυτοί που έρχονται και έχουν ανάγκη 

και είναι επαγγελματίες, αλλά είναι πρόκληση σε σχέση με τους άλλους 

εργαζόμενους. Ενα λοιπόν, ο αθέμητος ανταγωνισμός. Δεύτερο, το ότι οι 

παραλίες πρέπει να ανήκουνε στον κόσμο και να μπορούν ελεύθερα να 

πηγαίνουν να κάνουνε μπάνιο. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη ξανά η θέση μας 

να τα ξαναδώσουμε σ' αυτούς τους, σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις. Εγώ δεν 
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ξέρω πρόσωπα και πράγματα, δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι 

που ενδιαφέρονται. Και το ζήτημα είναι και μια άλλη πρόταση που είχαμε κάνε 

πέρσι, να το εκμεταλλευτεί ο ίδιος ο Δήμος, όχι όμως να παίρνουμε χρήματα. 

Να βάλουμε 5 ντουζιέρες, να βάλουμε 5 ξαπλώστρες εκεί πέρα, να φτιάξουμε 

ένα δημοτικό πάρκινγκ εκεί στο χώρο που είναι δίπλα, απέναντι μεριά που είναι 

της Κτηματικής Εταιρείας, τι είναι αυτό στο φάρο, να συμμορφωθεί αυτή η 

κατάσταση και να μπορούμε να υπάρχει και ένας έλεγχος. Γίνεται ο χαμός εκεί 

κάτω, η αναρχία βασιλεύει ως συνήθως, και βέβαια κάποιοι καλώς ή κακώς 

εισπράττουνε κάποια χρήματα. Αυτό νομίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται και όχι 

 μόνο για την περιοχή της παραλίας Μαρκαπούλου, που δεν είναι πολύ μεγάλη 

η παραλία, είναι μικρή η παραλία μας, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα 

πολύ όμορφο και πρέπει να το διαφυλάξουμε και φυσικά ούτε στο Χαλκούτσι, 

γιατί από τη μια μεριά τα καταστήματα, που έχουν απλώσει μέχρι κάτω, το 

κύμα, τις ξαπλώστρες και δίπλα οι εποχιακοί ας το πούμε επαγγελματίες, δεν 

μπορεί άνθρωπος να σταθεί και να κάνει ένα μπάνιο σε μια παραλία της 

προκοπής. Γιατί άμα είναι να πάμε στα βράχια ή στην άμμο κάτω, βρίσκεις, 

αλλά σε μια παραλία που αξίζει και είναι της προκοπής και μπορούσε να ήταν 

οργανωμένη, δεν μπορεί να πάει ένας άνθρωπος χωρίς να πληρώσει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Οσον αφορά το θέμα που ανέφερε η κα Στεργίου για την παραλία του 

Μαρκοπούλου συμφωνώ και εγώ. Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Ισως θα 

έπρεπε να ξανακοιτάξουμε έστω και από 4 οι θέσεις να γίνουν 3, αν γίνεται. 

Εχω παρατηρήσει, έχω πάει σ' αυτές τις, σ' αυτούς τους χώρους το καλοκαίρι 

και έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και εκείνοι που έχουνε αυτούς τους χώρους 

δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής, 
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δεν ξέρω αν γίνεται διαδικαστικά, επειδή .. Δεν ξέρω γιατί ο Δήμος δεν το 

γνωρίζει, αλλά εγώ σαν Δημοτικός Σύμβουλος το ξέρω και μου έχουν πει πάρα 

πολύς κόσμος στον Κάλαμο που ενδιαφέρεται για τέτοιο χώρο, θα ήθελα 

πραγματικά να δούμε αν γίνεται, τουλάχιστον έναν χώρο να δοθεί και στον 

Κάλαμο. Είναι τεράστιο το μήκος της παραλίας, μιλάμε για 15 χλμ. ακτή, 

υπάρχει βάθος σε πολλές περιοχές και στην Κοινοτική πλαζ, που είναι 

Κοινωτική χωματερή, μεταξύ μας τώρα, έτσι όπως έχει γίνει και χώρος οι οποίοι 

πάνε αθίγγανοι και διάφοροι πλανώδιοι πωλητές και κάνουνε εκεί πέρα τι 

κάνουνε το καλοκαίρι, τα ξέρετε πολύ καλά και ο κ.Βλάχος τα ξέρει, έτσι; τα 

έχουμε δει. Λοιπόν και στο Βλαστό μπορεί να γίνει, υπάρχει πλάτος και στο 

κέντρο, στην παραλία του κέντρου υπάρχει πλάτος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλάτος υπάρχει, βάθος δεν υπάρχει. 

ΔΕΔΕΣ: Τι βάθος δεν υπάρχει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει χώρο, δηλαδή μήκος ..  

ΔΕΔΕΣ: 6 μέτρα θέλουμε. Υπάρχει 6 μέτρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Βλαστό τόσο είναι το σύνολο, 6 μέτρα. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν είναι 6 μέτρα. Υπάρχει μεγαλύτερο. Μπορούμε να το δούμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Και στο κέντρο υπάρχει. Στο μαγαζί σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί είναι τα καταστήματα. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Εντάξει. 

Πάμε αλλού τώρα. 

ΔΕΔΕΣ: Δε μιλάμε για καταστήματα. Μιλάμε για χώρους στην παραλία 

κ.Πέππα, δε μιλάμε για καταστήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ελεύθερους χώρους, χωρίς καταστήματα.  
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ΔΕΔΕΣ: Οπως είναι αυτό που συζητάμε εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα. Υπάρχει 

τρομερή ζήτηση στον Κάλαμο, σας το λέω και πάλι και θα είναι κρίμα να μη 

δοθεί τουλάχιστον ένας χώρος, έστω δοκιμαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να το δει η Ποιότητα Ζωής αυτό. 

ΔΕΔΕΣ: Αμα θέλετε διατίθεμαι και εγώ να βοηθήσω και με την Τεχνική 

Υπηρεσία και με την Ποιότητα Ζωής να το κάνουμε. Είναι μεγάλη, θα είναι 

μεγάλο συν για το Δήμο μας να υπάρχει άλλη μια, έστω μικρή.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Διαφωνώ κ.Οικονομάκο. Δε θέλετε να ακούσετε αυτά που λέω. Δε 

θέλετε να ακούσετε αυτά που λέω. Μιλάω για το συνωστισμό. Εσείς θα πάτε 

να κάνετε μπάνιο εκεί που είναι 1.000 ξαπλώστρες και μαζεύονται όλοι εκεί; 

Γιατί να μην το ανοίξουμε λίγο το θέμα; Δε διαφωνώ για εδώ. Συμφωνώ. 

Διαφωνώ για το συνωστισμό που δημιουργείται με τους 4 χώρους. Ο Ωρωπός, 

καλώς ή κακώς .. Ακούστε να δείτε. Ωραία, μπράβο. Πόσες διαθέσιμες .. Ο 

Ωρωπός έχει μια διαθέσιμη .. Εχω κάνει μαθηματικά και ήμουνα και καλός. 

Λοιπόν, μπράβο. Ο Ωρωπός .. Κύριε Οικονομάκο, ο Ωρωπός καλώς ή κακώς .. 

Σας απαντώ και σας λέω το εξής .. Λοιπόν, ακούστε .. Είναι για το θέμα του 

συνωστισμού .. Νομίζω κουράζουμε το Σώμα κ.Οικονομάκο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Δήμαρχε. Τώρα .. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, δε χρειάζεται το Σώμα .. Ναι, μιλάμε απλά ελληνικά, δεν είναι 

κάτι περίεργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει την άποψη του Δήμαρχε.  

 Συνεχίστε κ.Δέδε.     

ΔΕΔΕΣ: Δε διαφωνώ .. Εγώ διαφώνησα, διατύπωσα τη διαφωνία μου ως προς 

το θέμα της παραλίας του φάρου και ζητώ λοιπόν, για να το κλείσουμε το 
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θέμα, ζητώ ένα τμήμα τουλάχιστον για τον Κάλαμο, στα διοικητικά όρια του 

Καλάμου. Υπάρχει τμήμα και στην Αγκώνα, υπάρχει τμήμα στη θέση .. και .. 

Πάνω από 10 μέτρα. Και στο κέντρο υπάρχει και στο Βλαστό υπάρχει και σε 

άλλες περιοχές υπάρχει και στην Κοινοτική πλαζ υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε το λόγο κ.Πέππα, θα έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Είναι κρίμα να αδικούμε, να αδικούμε τόσα χιλιόμετρα ακτής οι οποίες 

είναι πανέμορφες και μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα τμήμα το οποίο να 

αλλάξει κάτι διαφορετικό. Είμαστε μαζί σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Δέδε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Βεβαίως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω επομένως για τον Κάλαμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει μείωση κατά ένα τμήμα ο κ.Δέδες, αν κατάλαβα καλά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον Κάλαμο ζητάμε, για τον Κάλαμο ζητάμε το εξής: να 

έρθετε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής που .. Εγώ δεν είμαι; Εγώ 

είμαι, λοιπόν που εγώ είμαι.. Ναι, να' ρθείτε. Εχω ξεχάσει και που πρωτοείμαι. 

(γέλιο) Λοιπόν, ναι, λοιπόν, να' ρθείτε στην Ποιότητα Ζωής, έχει αναλάβει 

ουσιαστικά ο Λέκκας ο Ανδρέας και το πάει πολύ καλά το καράβι, αλλά να' 

ρθείτε να καταθέσετε .. Κύριε Δέδε, για τον Κάλαμο δε διαφωνούμε. 

Καταθέτετε στην Ποιότητα Ζωής, συνεδριάζουμε στο επόμενο Ποιότητα Ζωής, 

βλέπουμε τους χώρους, κάνουμε τα τοπογραφικά μας και δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα να συμφωνήσει η εισήγηση κλπ. να προχωρήσουμε, όπως 

προχωράμε στα υπόλοιπα. Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος συνάδελφος είναι;  

 Ο κ.Αρμυριώτης. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 13η 21 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  25 

 Στο Σώμα προσήλθε και ο κ.Καλύβας.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μια ερώτηση πριν τοποθετηθώ, η επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού έχει οριστεί; Μπορούμε να την μάθουμε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Στο μικρόφωνο. Δεν ακούμε.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Δε θυμάμαι απ' έξω ποιους ορίσατε. Εσείς τους ορίσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ο κ.Βασιλάκος με τον κ.Πέππα. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι ο κ.Βασιλάκος, ο κ.Πέππας. Είναι .. Ορίστε; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραχώρηση 

του αιγιαλού. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους που πάει με 270 το 

άρθρο που είναι για διαγωνισμούς, μισθώσεις, εκμισθώσεις, τα πάντα. Η ίδια 

επιτροπή είναι. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ποιοι είναι ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, παρακάτω. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Νομίζω πως είναι ο κ.Βασιλάκος, ο κ.Πέππας ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ενημερωτικά το είπα Δήμαρχε. Λέω, εντάξει, αφού δεν το 

θυμόσαστε, εντάξει. Δεν είπα εγώ ότι ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Από την Οικονομική Επιτροπή. Ωραία, εγώ θα ήθελα, επί του 

θέματος τώρα .. Εντάξει, έληξε Βαγγέλη. Αν δε θυμόμαστε τα ονόματα τώρα, 

εντάξει, δεν .. Ποια είναι η επιτροπή για όλους αυτούς τους διαγωνισμούς, δεν 

είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τόσες επιτροπές που .. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, επειδή έγινε αυτή η διαδικασία 

και πέρσι και η αρχική άποψη η δική μου, προσωπικά επειδή είμαι μέλος στην 

Ποιότητα Ζωής, ήτανε να τα εκμεταλλευτεί ο Δήμος σε λιγότερο βαθμό και για 

άλλους λόγους, μια και η Δημοτική Αρχή και η πλειοψηφία της διάλεξε να τα 

νοικιάζει, συμφώνησα, για να μη λέω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Ομως στην 

Ποιότητα Ζωής συμφωνήσαμε η Τεχνική Υπηρεσία να οριοθετήσει τα 300 

μέτρα επ ακριβώς τουλάχιστον με 4 ενδεικτικούς πυλώνες, στις γωνίες, στις 4 

γωνίες, να ξέρουνε οι επαγγελματίες και οι πολίτες γιατί γίνεται ένα μπάχαλο. 

Νοικιάζουν 300 μέτρα και τελικά καλύπτουν 600. Πηγαίνουνε οι πολίτες να 

κάνουνε ντους στις ντουζιέρες που έχουν εγκλωβίσει μέσα στο χώρο και τους 

λένε, φύγετε από εδώ, είναι δικές μας. Γι' αυτόν το λόγο θα ήθελα Δήμαρχε 

τουλάχιστον να οριοθετηθούν τα 300 μέτρα, να είναι εμφανή και στους 

λουόμενους και στους επαγγελματίες και στη Δημοτική Αστυνομία να ξέρει τι 

ελέγχει και που πρέπει να περιορίζονται.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, τις κάνατε τις παρατηρήσεις σας στην 

Ποιότητα Ζωής, είναι αποδεκτές και εκεί και σήμερα. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν έχει γίνει τίποτα όμως. Ετσι; Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτσε, ακόμα .. Θα μπούνε, θα γωνιαστούνε ακριβώς όπως το 

είπατε, ακριβώς. Δεν το συζητάμε.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και τελειώνοντας τη σεζόν να τα μαζεύουνε και να μη μένουνε 

εκεί. Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η μέγιστη κάλυψη χρήσης, ενημερώνω το Σώμα, στους 

χώρους που θα δοθούν, στα 300 τετρ. δηλαδή, είναι 50%. 150, ναι. Με 

διαδρόμους ενός μέτρου κλπ.  
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι όχι, δεν έχω αντίρρηση σ' αυτό. Απλά είπα ότι να ξέρουμε 

ποια είναι τα 300 μέτρα να ελέγχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, στο Προεδρείο 

και στους εορτάζοντες χρόνια πολλά. Εγώ είμαι ένας Δημοτικός Σύμβουλος που 

ευθύνομαι σήμερα γιατί είμαστε εδώ, γιατί πίεσα το Δήμαρχο να κάνει το 

Συμβούλιο για να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι του Αγ.Πνεύματος και δε θέλω 

να πω ότι θέλουν να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι του Αγ.Πνεύματος. Παρόλο 

που με το ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μου κόμμα είναι πολύ κοντά στα οικονομικά, εδώ θα 

διαφωνήσω με την σύντροφο Αννα, Ιωάννα και θα σας πω το εξής: η δικιά μας 

ανάπτυξη στην παραλία πιστεύω ότι μπορεί να προέλθει απ' αυτό. Βέβαια στην 

περσινή εικόνα του Δήμου Ωρωπού στην παραλία Μαρκοπούλου και σας λέει 

κάποιος που μένει ακριβώς 30 μέτρα από πίσω, άρα έχει καθημερινή επαφή μ' 

αυτό, υπήρχαν και άσχημες εικόνες. Εκείνο που πρέπει να περιορίσουμε και 

έχουμε υποχρέωση εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω αυτήν τη στιγμή 

αυτή είναι η ουσία, είναι να περιορίσουμε τις άσχημες εικόνες. Οι άσχημες 

εικόνες είναι, σκουπίδια που δημιουργούνται, οι άσχημες εικόνες είναι, όπως 

θέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, ότι και οι 4 αυτές πρέπει να έχουν χημικές 

τουαλέτες. Δεν μπορεί να επιβαρύνουν τα άλλα μαγαζιά ή οτιδήποτε. Οι 

άσχημες εικόνες είναι, να μη σεβόμαστε το περιβάλλον, όπως προβλέπει ο 

νόμος. Ομως .. 

.......: Κύριε Κιούση, το βάλαμε όρο αυτό το πράγμα για τις τουαλέτες. Ετσι; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, ναι, αυτό λέω. Το βάλαμε όρο. Αυτό λέω Αγγελε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, γι' αυτό το λέω, ότι η Οικονομική Επιτροπή έθεσε όρο ότι όλοι 

πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 χημικές τουαλέτες. Λοιπόν, άρα έτσι θα πάει 

μπροστά, κατά τη γνώμη μου, ο τόπος, με πιο οργανωμένες πλαζ. Επίσης θέλω 

να πω, επειδή υπάρχει οικονομική κρίση και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες νομίζω θα 

προσπαθήσουν να προσαρμόσουν τις τιμές τους για να επιβιώσουν. Αρκεί να 

τους δώσουμε εμείς τη δυνατότητα, να τους δώσουμε εμείς τη δυνατότητα να 

ξεκινήσουν από την αρχή της σεζόν και κ.Δήμαρχε, το πιο βασικό για να 

συμβούν όλα αυτά είναι η έγκαιρη αστυνόμευση. Το μεγαλύτερο θέμα της 

Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να είναι εκεί για να ελέγχει αυτές τις επιχειρήσεις 

και κυρίως να ελέγχει την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Είμαστε σε φυσικό 

κάλλος, πολύ καλύτεροι και από τη Σαρωνίδα και από το Λαγονήσι, οι οποίοι μ' 

αυτές τις τεχνικές και παό τη Βάρκιζα, μας έχουν υπερκεράσει. Πρέπει και εμείς 

να τις αναπτύξουμε. Επίσης θέλω να προτείνω στον κ.Ηλιάσκο σαν 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, όσο και αν 

υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησίας, μ' αυτά τα χωράφια από πίσω που είναι της 

ΚΕΔ. Πρέπει τουλάχιστον να το κάνουμε πάρκινγκ. Είναι του Υπουργείου .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Υπουργείου Γεωργίας είναι, μιας Υπηρεσίας .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Παιδιά όμως όλα τώρα πάνε στην ΚΕΔ.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συζητήσει. Εχουμε έρθει σε 

επαφή με την ΚΕΔ. Εχει κατέβει, με το Δήμαρχο πήγαμε στην ΚΕΔ, 

κατεβάσαμε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Νομίζω, νομίζω .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχουμε κάνει μια πρώτη κουβέντα .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι. Κύριε Ηλιάσκο νομίζω ότι με νέο νόμο όλα τα κρατικά όλων 

των Υπουργείων περνάνε στην ΚΕΔ και των οργανισμών. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό θα το δούμε Δημήτρη. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι κάτι .. Αυτήν τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν είναι στην ΚΕΔ. 

Είναι Υπουργείο Γεωργίας. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Πάντως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με έναν ανοιχτό 

διαγωνισμό, πρόχειρο, μικρό, να φτιάξουμε λίγο αυτόν το χώρο για να 

εξυπηρετήσουμε .. Ναι, Δήμαρχε, εγώ προτείνω .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μέρος αυτού του χώρου, Δημήτρη, μέρος αυτού του χώρου έχε 

υπ' όψη σου ότι είναι και στο σχέδιο του Μαρκοπούλου .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το ξέρω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. με αθλητικές εγκαταστάσεις και σαν κοινόχρηστος χώρος. Και 

όπως επίσης, όπως επίσης εκεί πέρα πρέπει να γίνει ένα σοβαρό 

αντιπλημμυρικό έργο το οποίο .. από το σχέδιο και μάλιστα η Νομαρχία είχε 

κάνει μια μελέτη αλλά δεν προχώρησε γιατί είχε κάποιες ελλείψεις και δεν 

εντάχθηκε, πρέπει να γίνει και ένα σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο, αλλά πρέπει 

να γίνουνε και άλλα δύο μικρά εσωτερικά αντιπλημμυρικά, για να μπορέσουν 

να λύσουν το πρόβλημα. Εκεί πέρα είναι μια γούβα η οποία γίνεται λίμνη κάθε 

φορά που βρέχει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το ξέρω. Επίσης ένα κομμάτι κοντά στο φάρο ανήκει στο 

Υπουργείο Ναυτικών, γιατί ανήκει στο φάρο. Αλλά εκεί δεν μπορεί να μας 

απαγορεύσουν να κάνουμε πάρκινγκ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι βέβαια. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε κτίρια, γιατί εμποδίζουμε το 

φάρο, αλλά πάρκινγκ μπορούμε να κάνουμε.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. Καλός ο διάλογος να ενημερώνεται το 

Σώμα.  

 Στην αίθουσα προσήλθε ο κ.Τσάδαρης. Θέλετε να προσθέσετε κάτι; 

 Το λόγο έχει ο κ.Πέππας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Γεια σας και από μένα αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να τοποθετηθώ 

λίγο στο θέμα και αν θέλει να ακούσει και ο κ.Δέδες λιγάκι. Σαφώς έχει δίκιο ο 

κ.Δέδες όσον αφορά την ανάπτυξη του Καλάμου, όσον αφορά τα ελεύθερα 

μέρη και το τονίζω, τα ελεύθερα μέρη, που μπορούνε να γίνουνε οργανωμένες 

παραλίες, είτε από ιδιώτες, είτε από το Δήμο, όμως στο παρελθόν είχε 

επιχειρηθεί να γίνει κάτι τέτοιο και πραγματικά υπήρξε ένα κονδύλι και έγινε 

μια Κοινοτική πλαζ. Πραγματικά αυτή η Κοινοτική πλαζ το μόνο που έγινε ήταν 

να τοποθετηθούνε δύο κυλικεία και κάποιες τουαλέτες και να γίνουνε και 

κάποια ψεύτικα μπετά, διαδρόμοι, και μόνον αυτό και ύστερα από αυτό όσον 

αφορά τον δημόσιο τομέα δεν έγινε τίποτα παραπάνω, με αποτέλεσμα αυτός ο 

υπέροχος χώρος Κοινοτικής πλαζ σήμερα πραγματικά να βρίσκεται σε μια άθλια 

κατάσταση και πρέπει επιτέλους να αποκαταστήσουμε και το φυσικό κάλλος 

και το πάρκο αλλά και την ανάπτυξη αυτής της υπέροχης παραλίας προς το 

κοινό όφελος ολωνών. 

 Οσον αφορά για τις ξαπλώστρες είναι ένα αίτημα τουλάχιστον δικό μου, 

ετών, από μικρό παιδί, έχω φτάσει 49 χρονών, ποτέ δεν έχει γίνει 

πραγματικότητα το όνειρο μου, ενώ άλλοι Δήμοι και άλλα Διαμερίσματα το 

κάνανε πραγματικότητα. Είχαν μια απλή σεζλόνγκ και μια ομπρέλα. Αυτό είναι 

έτσι ένα όνειρο μου που έμεινε και βέβαια σήμερα με την κρίση, για να 

μπορέσει ο κάθε Καλαμιώτης ύστερα από πληροφορίες που έχουμε για να 

επενδύσει, θέλει τουλάχιστον 20- 30.000 ευρώ. Λοιπόν, το αίτημα τους ήτανε 

να περιμένουμε όλοι και από του χρόνου σιγά σιγά να αρχίσουμε και εμείς, τα 

καταστήματα πρώτα και μετά για τους ελεύθερους επαγγελματίες να βρούμε 
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το δρόμο μας, σε ανάπτυξη της παραλίας. Τώρα έρχομαι να τοποθετηθώ λίγο 

σοβαρά σ' αυτά που άκουσα και συγχαρητήρια κα Στεργίου, γιατί έχετε πιάσει 

το θέμα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Πραγματικά και εγώ πέρσι ήμουνα 

χαρούμενος, προς το φάρο του Ωρωπού δώσαμε 4 επιχειρηματίες να 

εφαρμόσει το νόμο, σεζλόνγκ και ομπρέλες. Σαφώς όμως εδώ δημιουργήθηκε 

αθέμητος ανταγωνισμός, διότι δημιουργηθήκανε καντίνες οι οποίες δεν είχανε 

καμία άδεια να πουλάνε ούτε αλκοολούχα ποτέ, ούτε οτιδήποτε άλλο και το 

ξέρουμε όλοι μας, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, ότι δεν έχουν το 

δικαίωμα να κάνουνε στάση παραμονής παρά μόνο αυτοί που έχουνε τη νόμιμη 

άδεια να μείνουνε στις καντίνες και δεύτερον, παρατηρήθηκε τα καταστήματα 

αυτά, οι επιχειρήσεις αυτές να είχανε και μουσική και φυσικά να δρούσαν σαν 

να είναι ένα κατάστημα πλήρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 Τώρα θέλω να τοποθετηθώ και να πάω τα πράγματα στην αξία τους και 

στη βάση τους. Από φέτος τα δε υγειονομικού, τα δε υγειονομικού χαρακτήρα 

οι παραβάσεις είναι πταίσματα, παραμένουν πταίσματα, αλλά εδώ ο νόμος, το 

άρθρο 10, έκανε το εξής: έκανε πλημμέλημα αυτές τις παραβάσεις της 

ηχορύπανσης και ξεκινάει από 5.000 ευρώ πρόστιμο, αυτό πρέπει να το 

προσέξουν όσοι θα παρανομίσουν και αυτόφορη διαδικασία και κατάσχεση των 

μηχανημάτων. Αυτό λοιπόν έρχεται να.. έρχομαι να πω ότι ύστερα από αυτήν 

τη διευκρίνιση του νόμου, κα Στεργίου σας το λέω γιατί ενδεχομένως 

ενδιαφερθήκατε για το θέμα, από φέτος αυτοί που θα παρανομήσουν να 

ξέρετε ότι θα έχουνε να αντιμετωπίσουν και αυτόφορη διαδικασία και 5.000 και 

πάνω το χρηματικό πρόστιμο και κατάσχεση μηχανημάτων. Είναι πολύ σοβαρό 

αυτό που λέω εδώ σ' αυτήν την αίθουσα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 
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 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Στεργίου, εσείς δε 

συμφωνείτε. Κατά. Το Σώμα κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον καθορισμό των 

τμημάτων για απλή χρήση στους ενδιαφερόμενους που θα εξυπηρετήσουν 

τους λουόμενους, με τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 

τους ενδιαφερομένους. 1.6. είναι η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Καθορισμός όρων διενέργειας εμποροπανηγύρεων στις Δημοτικές 

Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού. 

 

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

 Κυρία Μαναβέλη. Κύριε Φοργιάρη, μετά θα τα δούμε αυτά. Κυρία 

Μαναβέλη, στο 2ο θέμα. Να προχωρήσουμε τώρα στο 2ο θέμα. Το πότε θα 

γίνουνε οι αιτήσεις, έχει βγει ανακοίνωση. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό, να αναφέρει για τις Επιτροπές που θα 

συστηθούν κατά περιοχή.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λοιπόν, βάσει της εισήγησης που έχετε πάρει έχει μπει ένας 

μπούσουλας ας πούμε πως να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η οργάνωση των 

πανηγυριών, για να υπάρχει και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των εμποροπανηγύρεων, έτσι; 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι, για να υπάρχει και διαφάνεια και έλεγχος. Από εκεί και πέρα, 

δεν ξέρω, οι κύριοι Σύμβουλοι ό,τι θέλουν να ρωτήσουν, απλώς μια διευκρίνιση 

που λέμε για τις τιμές. Αυτό είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .. με τον 

τόπο και τη διάρκεια κάθε εμποροπανήγυρης. Δηλαδή κάποιες 

εμποροπανηγύρεις είναι πιο πολλές ημέρες, κάποιες έχουν πιο πολύ 

επισκεψιμότητα, κάποιες έχουνε λιγότερο. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Οσο 

για τις άλλες τις Τοπικές Κοινότητες που λέμε, όπως έχουν, επειδή εκεί μια 

μέρα ουσιαστικά πάνε 2, 3 πάγκοι, είπαμε, εντάξει, θα το καθορίζει εκεί η 

Τοπική Επιτροπή και αν θέλετε να βάλετε ένα τίμημα συμβολικό για τους 

ανθρώπους εκεί που στήνουνε τους πάγκους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει προταθεί, μισό λεπτό να ενημερωθεί το Σώμα, για τους 

Αγ.Αποστόλους είναι η περσινή τιμή, 40 ευρώ για κάθε μέτρο μήκους του 

πάγκου, για τον Προφήτη Ηλεία εδώ στη Σκάλα είναι 50 ευρώ η πρώτη 

γραμμή, στο δρόμο δηλαδή και 40 ευρώ το τρέχον μέτρο, για κάθε μέτρο 

μήκους. Στον Αυλώνα 10 ευρώ για κάθε μέτρο μήκους .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περσινή. Είναι λίγο χαμηλότερη .. Θα τοποθετηθούνε. Και στις 

υπόλοιπες περιοχές που αναφέρονται, για τους Αγ.Αποστόλους προτείνονται 40 

ευρώ για κάθε τρέχον μέτρο μήκους του πάγκου .. Τόσο ήτανε για τους 

Αγ.Αποστόλους, ήταν 40. Του Προφήτη Ηλεία είναι 50 ευρώ η πρώτη γραμμή 

των πάγκων, δηλαδή που θα είναι προς το δρόμο τον .. και 40 ευρώ για κάθε 

μέτρο μήκους για τις υπόλοιπες γραμμές που θα σχηματιστούν. Στον Αυλώνα 

είναι 10 ευρώ το μέτρο, όπως και πέρσι και .. Ε, ναι. Δεν ξέρω που ακριβώς 

γίνεται .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στον Αυλώνα μιλάμε για τρέχον μέτρο .. Ενα λεπτό βρε 

Αγγελε, περίμενε. Περίμενε να ρωτήσω ρε άνθρωπε μου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μπλέξουμε τους πάγκους με το πανηγύρι που θα γίνει στον 

Αυλώνα, με την πλατεία. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τι είναι τα 10 μέτρα; Τρέχον μέτρο είναι και στον Αυλώνα τα 

10;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10 ευρώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 10 ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10 ευρώ για κάθε τρέχον μέτρο του πάγκου. Δηλαδή αυτός που 

θα στήσει έναν πάγκο 4 μέτρων, 40 ευρώ. Ναι. Στις υπόλοιπες περιοχές εκεί 

προτείνονται, αυτή είναι η πρόταση, 5 ευρώ ανά μέτρο, για τα υπόλοιπα 

Διαμερίσματα. Σε όσους ζητήσουν πάγκους εκεί πέρα. Τώρα για τις Επιτροπές 

Διαχείρισης που θα σχηματιστούν στον Ωρωπό, στον Κάλαμο και στον Αυλώνα. 

Για τον Κάλαμο θα είναι όπως προβλέπεται ο Πρόεδρος του Τοπικού με 

αναπληρωματικό τον κ.Μαργέτα. Ο κ.Κιούσης δηλαδή Κωνσταντίνος με 

αναπληρωτή τον κ.Μαργέτα Δημήτρη. Ο κ.Πέππας Παναγιώτης με αναπληρωτή 

τον κ.Βλάχο. Για τη Σκάλα. Εδώ θα πρέπει και η αντιπολίτευση να ορίσει έναν 

Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει, είναι θέμα Συμβουλίου. Να αναφέρω τώρα τη 

συμπολίτευση. Στη Σκάλα είναι ο κ.Βρούβας με αναπληρωτή τον κ.Καμπιώτη 

και ο κ.Τσεκρεζής με αναπληρωτή τον κ.Μακρή. Για τον Αυλώνα είναι ο 

κ.Πάντος Αριστείδης με αναπληρωτή τον κ.Τζιόμαλο Θανάση και ο κ.Λέκκας 

Ανδρέας με αναπληρωτή τον κ.Παπαγιάννη Γιώργο. Και αντίστοιχες προτάσεις 

θα πρέπει να γίνουν στα Διαμερίσματα αυτά από την αντιπολίτευση.  

 Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο .. 

Παρεμπιπτόντως να βάλω και ένα ακόμα θέμα στη συζήτηση για να 

τοποθετηθούν οι συνάδελφοι συνολικά. Ναι, ναι, μισό λεπτό κ.Λίτσα. Σας 
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διαβάζω μια απόφαση ομόφωνη, είναι του Τοπικού Συμβουλίου του Αυλώνα, η 

οποία, διαβάζω το δια ταύτα της απόφασης, εισηγείται ομόφωνα προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού τη λήψη απόφασης παραχώρησης της 

κεντρικής πλατείας της πόλης του Αυλώνα, Ζυγομαλά, σε οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο κάτοικο για τη διενέργεια του ετήσιο πανηγυριού, εορτασμού 

του Αγ.Πνεύματος. Η δε παραχώρηση της να γίνει έναντι συμβολικού 

τιμήματος. Είναι εδώ ο κ.Πάντος, ο Πρόεδρος του Τοπικού του Αυλώνα.  

 Κύριε Πάντο. Θέλετε να ενημερώσετε το Σώμα τι ακριβώς ζητάτε στην 

πλατεία; 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι, ναι. Λοιπόν, προσπαθώντας να .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή .. Αλο θέμα είναι, αλλά επειδή είναι σχετικό τώρα.. Να το 

συζητήσουμε μετά;  

ΠΑΝΤΟΣ: Ο,τι θέλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ακούσουμε τον κ.Πάντο και οι τοποθετήσεις θα γίνουν 

διεξοδικότερα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. εμποροπανήγυρη. Αυτό που ζητάει το Τοπικό Συμβούλιο 

του Αυλώνα είναι παραχώρηση πλατείας. Δεν έχει καμία σχέση .. 

ΠΑΝΤΟΣ: Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης κ.Γιασημάκη. Τις ίδιες 

ημερομηνίες ..  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε σημαίνει τίποτα αυτό βρε παιδιά. Ρωτήστε .. Τι να σου πω 

τώρα; Αμα θέλεις να την γράψεις έτσι, γράφτη έτσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. Εντάξει, έχει δίκιο ο κ.Γιασημάκης σ' αυτό τουλάχιστον.  

ΠΑΝΤΟΣ: Ο,τι θέλετε. Θέλετε να μιλήσω; Δε θέλετε; Μετά;  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

36 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε κ.Πάντο, να ενημερωθεί το Σώμα και θα τοποθετηθεί με 

την άνεση του. 

ΠΑΝΤΟΣ: Στην προσπάθεια μας λοιπόν να διατηρήσουμε τα έθιμα και τις 

παραδόσεις του Αυλώνα και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και οι 

επιχειρηματίες το σκέφτονται πολύ στο να προχωρήσουνε σε τέτοιου είδους 

εγχειρήματα, η πρόταση, ομόφωνη, του Τοπικού Συμβουλίου είναι να 

εκχωρηθεί για χρήση η πλατεία με ένα συμβολικό τίμημα. Εχει εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον από 2 νεαρούς επιχειρηματίες, τρόπος το λέγειν επιχειρηματίες, 2 

νέα παιδιά, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο, έτσι; Και αφού 

το συζητήσαμε στο Συμβούλιο, η πρόταση μας είναι να δοθεί έναντι 

συμβολικού τιμήματος, το κόστος να είναι στην πλατεία, έτσι ώστε να 

μπορέσουν τα παιδιά να βγάλουνε ένα, να βγει αυτή η επένδυση τέλος πάντων 

και ταυτόχρονα ο τόπος να έχει το πανηγύρι, γιατί οι κάτοικοι του Αυλώνα 

ζητούν το πανηγύρι. Θέλουν να συμβεί το πανηγύρι και συμβαίνει εδώ και 

δεκαετίες στον τόπο μας, οπότε θα ήταν άσχημο φέτος να μη συμβεί και μέσα 

σ' αυτήν τη λογική εμείς είπαμε ομόφωνα ότι θέλουμε να γίνει η παραχώρηση 

της πλατείας.  

 Αυτά εν ολίγοις. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Μια παρατήρηση. Κύριε Πρόεδρε, μια παρατήρηση σ' αυτά που 

λέει ο κ.Πάντος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Τα 2 νεαρά παιδιά, ο ένας είναι άνεργος, ο άλλος είναι οδηγός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το γνωρίζετε και εσείς το θέμα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Καμία σχέση με επιχειρηματία, έτσι; Να μην το μπερδεύουμε. Είναι 

σοβαρό, γιατί άμα πάμε σε επιχειρηματία, πάμε αλλού .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεται ο όρος επιχειρηματίας, ναι και δημιουργούνται 

συνειρμοί.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ετσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στα δικαιολογητικά συμμετοχής λέτε, ταμειακή απόδειξη. Τι είναι 

αυτό το πράγμα; Μάλλον κάτι άλλο θέλετε να πείτε. Τι θα πει ταμειακή 

απόδειξη; Δηλαδή απόδειξη ταμειακής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται όταν θα πληρώσει να πάρει την απόδειξη του.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη αυτό κάτι λάθος το έχετε αντιγράψει. Κοιτάξτε το, λάθος 

είναι. Μήπως εννοείτε ταμειακή ενημερότητα ξέρω εγώ; Αυτό πάντως δεν έχει 

νόημα. Δεύτερο, δεύτερο, άλλη ερώτηση. Παρακάτω, δημοτική ενημερότητα. 

Δημοτική ενημερότητα θα πάρουν αυτοί που είναι του Δήμου. Οταν όμως είναι 

ένας που είναι κάτοικος Αχαρνών ή δεν ξέρω τι, από που θα πάρει ταμειακή; 

Από το Δήμο του; Από το Δήμου του. Προσέχτε, η ερώτηση που κάνω, γιατί 

έχει σημασία, δημοτική ενημερότητα λέμε ότι δε χρωστάει στο συγκεκριμένο 

Δήμο, που έρχεται να βάλει τα .. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας που είναι από 

εδώ θα πάρει ενημερότητα από τον Ωρωπό, δηλαδή αν δε χρωστάει νερό, δεν 

ξέρω τι άλλο μπορεί να μη χρωστάει. Λοιπόν, ένας όμως που είναι κάτοικος 

Αχαρνών και έρχεται και στήνει τον πάγκο του στο πανηγύρι, από που θα 

φέρει ταμειακή ενημερότητα; Και την φωτοτυπία της .. ; Και το άλλο. Για τους 

αλλοδαπούς λέτε, φωτοτυπία άδειας παραμονής αλλοδαπών. Εφόσον ζητάτε 

από πάνω έναρξη, υποτίθεται ότι θα έχει άδεια. Δηλαδή είναι υπερβολικά αυτά 

έτσι όπως μπαίνουν.  

 Και η άλλη ερώτηση. Προέκυψε από απ' αυτό που είπε ο κ.Πάντος. Οταν 

λέτε, να παραχωρήσει την πλατεία σε 2 επιχειρηματίες, πως θα το .. ; Εντάξει, 

το βάζω σε εισαγωγικά το επιχειρηματίες. 
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ΠΑΝΤΟΣ: Να σας πω λίγο; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πως θα την παραχωρήσει; Δηλαδή θα γίνει παραχώρηση σε 2, 3, 

ξέρω εγώ πόσοι θα είναι; Προσέχτε, πρέπει να πάει να κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. 

μετά. Για να κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχει στα χέρια του που θα το 

κάνει αυτό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα τεχνικό. Θα τα πω και στην ομιλία μου. 

ΠΑΝΤΟΣ: Τα φορολογικά δεν μπορώ να τα ξέρω. Ετσι;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα πω τα υπόλοιπα στην ομιλία μου. Απλά απαντήστε μου σ' αυτά 

που είπα εδώ.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αμα έχει μαγαζί απαγορεύεται. Απαγορεύεται άμα έχουν μαγαζί. 

Οσοι είναι στα πανηγύρια, οι πλανόδιοι, οι πλανόδιοι γενικά στάσιμου και 

πλανόδιου εμπορίου, απαγορεύεται να έχουν έδρα, μαγαζί, στεγασμένο 

εμπόριο. Αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Κάνετε λάθος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, κα Στεργίου, εμείς .. Κυρία Στεργίου, σας 

απαντώ σε μερικά από τα ερωτήματα σας. Εμείς κρίνουμε, στα πλαίσια να 

συνεχιστεί το πανηγύρι, να δώσουμε το χώρο. Σε ποιον, πως, μπορεί να' 

ρθούνε 10 αντί για 2 αύριο το πρωί να κάνουνε αίτηση. Δεν ξέρω εγώ αν είναι 

νόμιμος ή παράνομος στην εφορία. Είναι θέμα δικό τους. Εμείς σήμερα λέμε, 

θέλουμε να γίνει το πανηγύρι να δώσουμε το χώρο σε όποιον νόμιμο έρθει. Δε 

θα το δώσουμε σε παράνομους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μην μπλέκουμε τα πανηγύρια με την εμποροπανήγυρη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την εμποροπανήγυρη, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το μπλέκουμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μην τα λέτε από το μικρόφωνο κ.Δήμαρχε αυτά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Το χώρο εμείς λέμε. Θα δώσουμε το χώρο; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μην τα λέτε από το μικρόφωνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πρέπει να διασφαλίσετε το φορολογικό μέρος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά. Μετά την απόφαση τη σημερινή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, να μην μπλέξουμε την εμποροπανήγυρη με το 

πανηγύρι. Ετσι; Με το λαϊκό συγκρότημα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε μιλάει για τους πάγκους. Αννα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε μιλάω για τους πάγκους. Για την εκδήλωση μιλάω στην 

πλατεία.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αννα, δε μιλάμε για τους πάγκους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι πάγκοι είναι άλλο θέμα. Ο κ.Γιασημάκης θέλει να ρωτήσει 

κάτι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς λέμε να δώσουμε 500 ευρώ, 300, 200 ευρώ την πλατεία 

για μια μέρα, δύο, πόσο τραβάει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να 

προχωρήσουμε έτσι. Κύριε Αρμυριώτη και κα Στεργίου, δεν προχωράμε έτσι. 

Ευχαριστούμε. Οχι, όχι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, όχι αυτοί θα κάνουνε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οργανα θα βάλουνε, όργανα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τα όργανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Παπαγιάννης θέλει να συμπληρώσει κάτι. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 17 χρόνια, 16, 17 χρόνια το κάνει, το έκανε ο πρώην Δήμος 

Αυλώνα και τώρα, πέρσι η Δημοτική Κοινότητα. Πριν το κάνανε ιδιώτες πάλι 

και φέτος, ευκαιρία, μας το ζητήσανε τα παιδιά, άνεργα είναι, και θέλουμε να 
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το δώσουμε να φύγει και από πάνω μας δηλαδή. Δεν μπορώ εγώ τώρα να 

κάθομαι εκεί πέρα. 9 χρόνια ασχολούμαι μ' αυτό το πράγμα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, μου δίνετε το λόγο; Μιλάμε μόνο για τα όργανα ή θα 

έχουνε, θα σερβίρουνε φαγητά;  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τα όργανα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο για τα όργανα, όχι, καμία σχέση με πάγκους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, αλλάζει. Δεν το διευκρινίσατε αυτό όμως. Δεν το 

διευκρινίσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, το ένα, το πρώτο ερώτημα απευθύνεται στον κ.Πάντο 

και ήθελα να ρωτήσω, γιατί βλέπω εδώ στην απόφαση, γράφει, σε 

οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο κάτοικο. Αφορά μόνο κατοίκους; Δηλαδή δεν .. 

Πως θα γίνει το πανηγύρι; Μόνο κατοίκους αφορά; 

ΠΑΝΤΟΣ: Οχι, δεν αφορά μόνο κατοίκους, αλλά νομίζω ότι να έρθει ένας 

Μενιδιάτης να κάνει το πανηγύρι στον Αυλώνα, πιο δύσκολο είναι από έναν 

ντόπιο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι αλλά η απόφαση όπως μπαίνει περιορίζει. Γι' αυτό ρωτάω. 

Αφορά μόνο κατοίκους ή είναι εκ παραδρομής αυτό που γράφτηκε; 

ΠΑΝΤΟΣ: Η απόφαση, η απόφαση όπως πάρθηκε από το Τοπικό είναι για 

κατοίκους. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για; 

ΠΑΝΤΟΣ: Κατοίκους του Αυλώνα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα ψηφίζουμε μόνο για κατοίκους του Αυλώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Αφού έτσι έχει παρθεί η απόφαση.. 
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ΠΑΝΤΟΣ: Η απόφαση πάρθηκε με αυτήν ακριβώς τη λογική. Τώρα, αν 

αλλάξουμε θα είναι άλλη απόφαση. Αυτή πάρθηκε έτσι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δηλαδή συνειδητά. Αυτό ρωτάω. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι, ναι, συνειδητά. Συνειδητά, ναι, ναι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Συνειδητά το Τοπικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει το πανηγύρι 

να είναι, να μπορεί να γίνει μόνο από κατοίκους του Αυλώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέλουν δική τους υπόθεση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό είναι. 

ΠΑΝΤΟΣ: Για τη χρονιά που μιλάμε κ.Γιασημάκη ισχύει αυτό.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. απόφαση. Ισχύει αυτό που λέμε. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο,τι έχει γραφτεί βέβαια, θα ισχύει. Οι συνάδελφοι που θέλουν 

να τοποθετηθούν. Εχετε και άλλη ερώτηση; Ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω την κα Μαναβέλη είναι 

αν υπάρχει, αν έχουμε καθορίσει τιμές για πλατείες και πεζοδρόμια με 

παλαιότερη απόφαση μας και αν μπορούμε αυτήν να την παρακάμψουμε τώρα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει. Οπότε καλό θα ήτανε να μην μπει καν συμβολικό 

τίμημα και να δοθεί δωρεάν η πλατεία, για να γίνει το πανηγύρι που μέχρι 

τώρα διοργάνωνε ο Δήμος μας. Να μην μπει καν τίμημα εκεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η απόφαση που παίρνουμε σήμερα, υπάρχει μια απόφαση 

του Δήμου Ωρωπίων, την ξέρουμε εμείς, παλιά, ότι για ενοικίαση πλατείας στο 

Δήμο Ωρωπίων ήτανε 7 ευρώ. 7 ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να γίνει διαγωνισμός .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι για ενοικίαση πλατείας για όλο το χρόνο. Ε, αυτό το 

κομμάτι, αυτό που κάνουμε σήμερα γίνεται στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης, 

ενοικίαση των ωρών που γίνεται η εμποροπανήγυρη για μια εκδήλωση. Ανήκει 

στις αποφάσεις της εμποροπανήγυρης αυτό το σημερινό. Δεν ανήκει στην 

ενοικίαση πλατείας για όλο το χρόνο, όπως η απόφαση είχαμε πάρει στο Δήμο 

Ωρωπίων. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό ακριβώς ρωτάω. Νομιμοποιούμαστε; Υπάρχει νόμος ο 

οποίος μας δίνει κατ' αποκοπή να δώσουμε για 2 μέρες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομιμοποιούμαστε να πάρουμε .. Πως μας ζητάνε λούνα παρκ 2 

στρ. για τον Προφήτη Ηλεία .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και εκεί έχουμε καθορισμένες τιμές Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και αποφασίζουμε ναι ή όχι ή πόσο. Είναι θέμα στα πλαίσια 

εμποροπανήγυρης η απόφαση μας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εκεί δεν έχουμε καθορισμένες τιμές; Δεν έχει σημασία. Ισχύει 

ό,τι υπήρχε στην έδρα του Δήμου, ό,τι υπήρχε στο μεγαλύτερο Δήμο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρουμε απόφαση σήμερα και τιμή. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ισχύει αυτό. Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές. Οχι δεν ξέρω. 

Υπάρχει ή δεν υπάρχει; Ισχύει ή δεν ισχύει; Αυτό ρωτάω. Στο Δήμο Ωρωπίων 

υπήρχε. Ισχύουν οι τιμές και για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, όχι. Θα πρέπει εμείς σήμερα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και όμως ισχύουνε Γιάννη.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιώργο, εμείς, γι' αυτό μιλάμε για ένα συμβολικό ποσό. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και όμως ισχύουνε. Οι αποφάσεις που υπήρχαν στο Δήμο 

ισχύουνε όταν δεν έχουνε παρθεί καινούργιες.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιώργο, μα γι' αυτό μιλάμε για ένα συνολικό ποσό. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ισχύουνε. Ετσι; Τα έχουμε .. Ενα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά σου εξήγησα προηγούμενως, αν το κατάλαβες, ότι 

μιλάμε για άλλο θέμα. Τα μαγαζιά στις πλατείες που έχουμε νοικιάσει χώρο και 

βγάζουνε καρέκλες, γι' αυτά μιλάμε 7 ευρώ το χρόνο. Αλίμονο να δώσουμε την 

πλατεία τώρα που είναι 1.000 μέτρα χ 7, 7.000, να του πάρουμε του 

ανθρώπου να κάνει μια εκδήλωση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι, θα βάλεις ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σου ξαναλέω, ότι δεν μπορούμε αυθαίρετα να ορίζουμε τιμές. 

Πρέπει από κάπου να υπάρχει μια αφετηρία. Να υπάρχει ένα ξεκίνημα. Δεν 

είναι αυτό που είναι για κάθε χρόνο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα αυθαίρετα μπορούμε να βάλουμε εμείς ό,τι θέλουμε. 

Λοιπόν και γι' αυτό ξαναλέω, ότι η πρόταση μας είναι, από τη στιγμή που ο 

Δήμος δεν έχει ανάγκη αυτά τα 500 ευρώ να δοθεί δωρεάν. Αν μπορούμε εμείς 

να το κάνουμε έτσι, ε, ας το κάνουμε δωρεάν. Δεν υπάρχει λόγος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άλλη ερώτηση;  

 Ορίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Διευκρινίσεις. Σε ό,τι αφορά ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση της πλατείας θα πρέπει 

οπωσδήποτε, .. χαρακτηρισμοί, συμφωνούμε να είναι άνεργοι νέοι, αλλά ο 

Δήμος θα πρέπει τον χώρο αυτόν να τον δώσει σε έναν φορέα ο οποίος θα 

είναι σε θέση, θα έχει επαγγελματική κάλυψη για να μπορεί να κόψει τιμολόγια 

και να κόψει και παροχής υπηρεσιών στους πελάτες του. Δεν μπορεί δηλαδή, 

έχουμε όλη την καλή διάθεση να το δώσουμε στον καθένα, αλλά όμως πως 

αυτός θα αγοράσει αναψυτικά ή μπίρες και πως θα πουλήσει. 'Η πρέπει να είναι 

κάποιος Σύλλογος ή θα πρέπει να είναι κάποιος επαγγελματίας. Για να είμαστε 

νομικά καλυμμένοι.  

ΠΑΝΤΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και το δεύτερο, συγνώμη κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και το δεύτερο, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά για τις 

εμποροπανήγυρεις λέει, υπεύθυνη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής 

αδείας λαϊκών αγορών. Ολοι αυτοί οι μικροπωλητές που πάνε στα πανηγύρια η 

που πάνε στα παζάρια δεν είναι συγχρόνως και εμπόροι που πάνε και στις 

λαϊκές αγορές;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να δοθεί άδεια λαϊκής αγοράς, το ξέρω καλά, θέλει δήλωση 

του 105 ότι δε συμμετέχεις σε τέτοιες δραστηριότητες.  

 Ερώτηση; Ωραία. Ο κ.Λίτσας. Ναι, οι συνάδελφοι που θέλουν να 

τοποθετηθούν στο θέμα. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Κιούσης, η κα Στεργίου, ο κ.Δέδες, ο 

κ.Ηλιάσκος, ο κ.Γιασημάκης και ο κ.Καλύβας και ο κ.Πάντος.  

 Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, μια μικρή διακοπή. Να ορίσουμε και τους Συμβούλους 

της αντιπολίτευσης στις Επιτροπές Διαχείρησης για τους Αγ.Αποστόλους και .. 

Αγ.Αποστόλους, Ωρωπό και Αυλώνα.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οσον αφορά το, νομίζω έχουν καταλάβει οι περισσότεροι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώνουμε, αν θέλετε, τον ορισμό των συναδέλφων για 

να.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε ποιες περιοχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι για 3 περιοχές που πρέπει να οριστούν. Είπαμε, για τους 

Αγ.Αποστόλους, τον Κάλαμο δηλαδή, εδώ στη Σκάλα, για τον Προφήτη Ηλεία 

και τον Αυλώνα. Ναι, Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ο Πρόεδρος του Τοπικού είναι 

οπωσδήποτε σ' αυτές τις Επιτροπές.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. ότι μπορεί να βάλει Τοπικό, θα βάλει Τοπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας, από τον Πρόεδρο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και 2 

Δημοτικούς Συμβούλους, ο ένας από την αντιπολίτευση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό το εγκρίνουμε σήμερα το αν θα γίνει έτσι ή όχι. Δεν 

υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Σήμερα θα ορίσουμε εάν θα έχει από την 

αντιπολίτευση ή δε θα έχει. Μπορούμε εναλλακτικά στη σημερινή απόφαση να 

βάλουμε ή Δημοτικό Σύμβουλο ή Τοπικό. Ετσι δεν είναι κα Μαναβέλη;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι πρόταση. Αρα σήμερα καθορίζουμε αν θα είναι 

Δημοτικός Σύμβουλος ή αν θα είναι Τοπικό .. 'Η Τοπικό. Προσθέτουμε το 

Τοπικό και μπορούμε να βάλουμε ή Τοπικό ή Δημοτικό Σύμβουλο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν την έχετε πάρει; Ωραία.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και 2 Δημοτικούς ή Τοπικούς Συμβούλους επομένως.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για τον Κάλαμο εγώ προτείνω τον Δέδε τον Κώστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και έναν αναπληρωματικό του.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για τη Σκάλα τον Λιθαδιώτη τον Γιάννη. Και ποιος είναι και για 

τον Αυλώνα τον Αγγελο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνετε κα Μαναβέλη τα ονόματα; Είναι στον καθορισμό των 

όρων, εντάξει. Ναι, στις Επιτροπές πρώτα. Προτείνετε για τον Κάλαμο ο 

κ.Δέδες με αναπληρωτή; Ωραία, ο κ.Γιασημάκης προτείνει τον κ.Δέδε με 

αναπληρωτή τον; Εχετε δικαίωμα να προτείνετε .. Εντάξει. Ορίστε. Ναι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για τη Σκάλα Ωρωπού τον Λιθαδιώτη τον Γιάννη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξανθιώτης Ιωάννης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λιθαδιώτης Γιάννης. Είναι Τοπικός Σύμβουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στον Αυλώνα τον κ.Καλύβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Καλύβας .. Προτείνετε και εσείς αναπληρωματικό;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. Τον προτείνει ο κ.Κιούσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Για τους Αγ.Αποστόλους είπατε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Την κα Βάσω Βασιλάκου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κα Βασιλάκου. Με αναπληρωτή τον κ.Δέδε; Κύριε 

Γιασημάκη, μπορείτε να επαναλάβετε; Εντάξει, εντάξει. Κύριε Γιασημάκη, 

μπορείτε να επαναλάβετε; 
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(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύβας. Με αναπληρωματικούς αντίστοιχα. Ωραία.  

 Κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα, αν θέλετε την πρόταση της παρατάξης σας για 

τις Επιτροπές αυτές.  

ΛΙΤΣΑΣ: Για τον Κάλαμο τον κ.Δέδε, για τον Αυλώνα τον κ.Ζαχαρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαχαρία, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και για τη Σκάλα την κα Βάθη Γεωργία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προτείνετε και αναπληρωματικούς; Αναπληρωτές;  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Θα βγει από το αποτέλεσμα. Αλλες προτάσεις υπάρχουν; 

Οπότε πάμε για κάθε συνάδελφο τώρα. Εδώ θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία. 

Εντάξει, ο κ.Δέδες δε νομίζω ότι δε θα ψηφίσει τον .. Α, εδώ είστε;  

 Για τον Κάλαμο ο κ.Δέδες. Ποιοι συνάδελφοι είναι υπέρ της 

υποψηφιότητας του κ.Δέδε. Υπάρχει αντίρρηση για τον κ.Δέδε; Λοιπόν, εκτός 

από τον κ.Γιασημάκη λοιπόν .. Κύριοι συνάδελφοι, τι να κάνουμε τώρα; Δε 

βγαίνει αλλιώς άκρη και αποτέλεσμα. Για τον κ.Δέδε. Είναι 3 .. Η αντιπολίτευση 

παιδιά. 3, 5, 6, 7, ο κ.Δέδες. Αναπληρωτής έχει προταθεί μετά ο κύριος .. ; Η 

κα Βασιλάκου. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αφού δεν .. Αποσύρετε τώρα την 

πρόταση για αναπληρωτή; Τον κ.Χρομοδύτη αναπληρωτή.  

 Εχει προταθεί ο κ.Καλύβας με τον κ.Ζαχαρία. Μισό λεπτό τώρα, εδώ 

υπάρχει αντιδικία. Οχι, όχι, εδώ πρέπει να καταλήξουμε μεταξύ του κ.Καλύβα 

και του κ.Ζαχαρία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Βελτανιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης αναπληρωματικός. Θα πάει στον Αυλώνα να 

βάλει τους πάγκους. Η πρόταση του κ.Γιασημάκη είναι ο Καλύβας.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Ζαχαρία με .. Οχι, όχι με Κατσίλα. Για την υποψηφιότητα του 

κ.Ζαχαρία λοιπόν, ο οποίος είναι και .. Τώρα καθόμαστε .. Ε, τι να κάνουμε; 

Αφού δεν μπορεί να συμφωνήσει η αντιπολίτευση. Και του κ.Καλύβα.  

 Για την υποψηφιότητα του κ.Καλύβα, ποιοι συνάδελφοι τη στηρίζουν. Ο 

κ.Λίτσας με τον κ.Βελτανιώτη, ο κ.Κιούσης .. Ζαχαρίας πρώτα. Είναι 3, ο 

κ.Κιούσης 4, η κα Στεργίου, 5. Και εδώ είναι; Τι γίνεται εδώ; 5 : 5 είμαστε; Ο 

κ.Καλύβας. Ο κ.Καλύβας. Είναι 3, 5. Θα κάνουμε κλήρωση τώρα;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος είναι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούμε και να το δούμε στην πορεία 

αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε λοιπόν, εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό που κάνουμε χάνουμε και χρόνο και δεν είναι επί της ουσίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην το τελειώσουμε κα Στεργίου και να γίνουν οι 

τοποθετήσεις; Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να μιλήσω κ.Πρόεδρε; Να μιλήσω; Εχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να δούμε, θα μας βοηθήσετε να βρούμε άκρη; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, ναι. Επειδή ο κ.Καλύβας βρίσκεται στην αίθουσα, πρώτος ο 

κ.Καλύβας και αναπληρωματικός ο κ.Κατσίλας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Και για τον Ωρωπό τώρα, για τη 

Σκάλα; Για τον Ωρωπό η κα Βάθη είπατε; Ο κ.Καλύβας είναι μόνιμο μέλος, να 

το πω έτσι, τακτικό μέλος και αναπληρωτής ο κ.Ζαχαρίας. Ναι, ναι, ναι. Οχι 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 13η 21 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  49 

ακόμα. Η κα Βάθη. Καλά το είπα; Βάθη, η κα Βάθη. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι 

παρακαλώ να το τελειώνουμε. Κύριε Καλύβα, μην απομακρύνεστε. Για την κα 

Βάθη ποιοι συνάδελφοι συνηγορούν. Και ποιος για τον κύριο .. ; Για την κα 

Βάθη πρώτα. 3, όχι. 4, η κα Στεργίου. 4, 4. Για τον κ.Λιθαδιώτη. 3, 4, 5, 6. Ο 

κ.Λιθαδιώτης με αναπληρωτή την κα Βάθη.  

 Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα να το δηλώσουν 

στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, η κα Στεργίου .. Α, έχουν γραφεί; Μάλιστα.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Εχετε το λόγο. Οι Επιτροπές τελείωσαν. Αν 

συναινείτε ή διαφωνείτε για τους υπόλοιπους όρους ή έχετε κάποια πρόταση 

για τις τιμές κλπ. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε 

Πέππα, να τελειώνουμε.  

 Κύριε Λίτσα.   

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, νομίζω έχετε καταλάβει ότι η απόφαση που παίρνετε ειδικά 

για τον Αυλώνα είναι λίγο αίολη. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα έπρεπε να 

έχετε πάρει άδεια τέλεσης θεάματος. Παρότι είναι εμποροπανήγυρη, θα έπρεπε 

να είχατε πάρει άδεια τέλεσης θεάματος.  

( 

παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, εγώ θα την πάρω. Εσείς θα την πάρετε την απόφαση. Αυτό 

έλειπε να την πάρω εγώ. Εγώ όταν ήξερα να την πάρω, ήξερα. Και θέλω να 

σας πω και το εξής, αν συμβεί ένα ατύχημα εσείς είσαστε υπόλογοι. Γιατί ένας 

να γλιστρίσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε κύριοι.          

ΛΙΤΣΑΣ: Ενας να γλιστρίσει και θα είστε εκτεθιμένοι. Εγώ δεν έχω .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται ο κ.Λίτσας. Κύριοι συνάδελφοι, θα σταματήσετε 

να τελειώνουμε κάποτε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια Δημοτική Αρχή που να λέει, εγώ 

δεν ξέρω πως θα γίνει, δε με νοιάζει αν θα είναι έτσι, αν θα είναι διαφορετικά, 

με την εφορία, με το ένα, με το άλλο. Ολες αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγο 

αβαβά. Λοιπόν, δικιά σας είναι η ευθύνη. Από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε να 

συνεχιστεί η παράδοση. Ας σεβαστούμε την απόφαση του Τοπικού, όμως και 

το Τοπικό οφείλει να κοιτάξει τη νομιμότητα και τη διαύγεια των πράξεων του. 

Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα είστε υπέρ του να δοθεί η πλατεία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Με τις προϋποθέσεις ότι τηρούνται οι νομοθεσίες και το Τοπικό θα 

ελέγξει και θα δώσει και τις απαιτούμενες άδειες, με την ευθύνη που έχει 

βέβαια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά τις τιμές που δόθηκαν δεν υπάρχει κάποια 

αντίρρηση.  

 Ευχαριστούμε κύριε .. 

.......: Αμα δεν είναι .. Τη νομιμότητα ζητάμε και εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ .. για τις τιμές αναφέρομαι στην εμποροπανήγυρη, όχι για 

την πλατεία. Η πλατεία ειπώθηκε η τιμή να είναι, να μην υπάρξει τίμημα, να 

είναι δωρεάν η παραχώρηση. Ε, τώρα θα προχωρήσουμε κύριε.. 

 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, δεν έχω να πω, δε διαφωνώ σ' αυτά τα πράγματα. Απλά 

θα ήθελα το Προεδρείο να ελέγξει την πλήρη νομιμότητα γι' αυτήν την 

απόφαση. Οχι για το αν μπορούμε να την πάρουμε ή όχι, απλά να είμαστε 

καλυμμένοι σαν Δημοτικό Συμβούλιο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την παραχώρηση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ορισμένα πράγματα γιατί φέρνετε 

εισηγήσεις, το έχουμε δει επανειλημμένα, οι εισηγήσεις έχουνε μεγάλο 

πρόβλημα. Σε πολλές εισηγήσεις δηλαδή βρίσκουμε προβλήματα. Επί της 

ουσίας δε διαφωνούμε, ούτε λέμε να μη γίνονται τα πανηγύρια, ούτε να μη 

γίνει και το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, ούτε όλα τα πανηγύρια. Ομως εδώ 

παίρνουμε αποφάσεις. Εμείς θα υπογράψουμε και θα λέμε από κάτω ότι 

συμφωνούμε με τις αποφάσεις αυτές. Αυτά όμως που γράφετε εδώ, με 

συγχωρείτε δηλαδή, πρέπει να τα δείτε τι είναι. Δεν μπορεί να λέτε βλακείες 

εδώ, ταμειακή απόδειξη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα; 'Η ας πούμε δημοτική 

ενημερότητα. Δε μου δώσατε απαντήσεις. Προσέχτε, σε ό,τι γραφτεί σαν 

απόφαση και υπογράφουμε και ψηφίζουμε πρέπει να είναι σωστή. Πως θα .. ; 

Θα μας περνάει και για αναλφάβητους. Με συγχωρείτε κ.Φοργιάρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε. Οταν κάποιος έγραψε τα δικαιολογητικά ή τα 

αντέγραψε λάθος ή τα σκέφτηκε εκείνη την ώρα και τα έγραψε λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπονται από το νόμο αυτά; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα. Δεύτερο ζήτημα. Πέρσι είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το 

πρόβλημα του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία. Σωστά κάνατε. Εγώ δε 

διαφωνώ το να το κάνει ο Δήμος και η Δημοτική Κοινότητα. Το είχαμε και 

πέρσι επικροτήσει, όμως ούτε και φέτος υπάρχει σαφήνεια σ' αυτά τα 

πράγματα. Δηλαδή για παράδειγμα, θα γίνει στον ίδιο χώρο; Δεν το λέει 

πουθενά. Δε λέτε ότι το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, γιατί στα άλλα λέτε θα 

γίνει εκεί που ήταν τα προηγούμενα .. 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Συγνώμη τώρα, θα σας διακόψω. Αλλα άμα θα δείτε στην 

εισήγηση μνημονεύονται η 296 απόφαση του Δημοτικού .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε σ' ακούω Μαίρη. Δε σ' ακούω καθόλου. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Τη 296 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

ομόφωνα καθορίστηκαν οι χώροι που θα γίνονται τα πανηγύρια σε κάθε χωριό 

και σε κάθε Κοινότητα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία. Ηταν η απόφαση αυτή που λέει για το χώρο των φυλακών; 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Καθορίστηκαν οι θέσεις και ο χρόνος διεξαγωγής 

εμποροπανηγύρεων ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου. Η 296 

απόφαση του 2011. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το βλέπω απο κάτω. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω εγώ η 296.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, να κάνω μια παρατήρηση; Για σας καλό θα 

είναι, λάβετε το υπ' όψη σας, πολλές φορές έχετε κατηγορήσει υπαλλήλους με 

τέτοιο ύφος και τελικά έχετε ακυρωθεί, αν θυμάστε. Προσέχετε λίγο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σε καμία. Σε καμία δεν έχω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σε καμία. Ωραία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και την άλλη φορά με τον Κυριακού και την άλλη φορά ήτανε 

θέματα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για πέστε μου η ταμειακή απόδειξη τι είναι; Να καταλάβω και εγώ. 

Γιατί δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναφέρει ο νόμος. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μη μου πείτε. Λοιπόν, να συνεχίσω. Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο 

ζήτημα που θέλω να ρωτήσω. Ο Πρόεδρος.. Η Επιτροπή που φτιάξατε, εν 

πάση περιπτώσει η Επιτροπή Διαχείρισης, θα κάνει το πανηγύρι. Δηλαδή, θα 

ορίσει τα παραπήγματα, θα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη διάταξη. Δηλαδή τις θέσεις τους.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα πάρει, τέλος πάντων θα υποβάλλουν εκεί τις αιτήσεις τους, 

πέστε μου πως θα εισπράξει αυτά τα χρήματα; Με τι παραστατικό και αν τα 

χρήματα αυτά πάνε στο Δήμο ή στην Τοπική Κοινότητα. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Μετά εισπράττει η Επιτροπή. Γιατί δε διαβάζετε τι γράφει η 

εισήγηση; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παιδιά, συγνώμη, να τελειώσω και μου απαντάτε. Δεν ακούω τι 

λέτε. Ερωτήσεις βάζω να μου απαντήσετε. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Αφού τα γράφει στην εισήγηση όμως. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα πάνε .. Επειδή το διενεργεί το Τοπικό Συμβούλιο. Ρωτάω.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το διενεργεί το Τοπικό Συμβούλιο, απλά ..  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τώρα, με συγχωρείτε, μου θυμίζετε τα debate που γίνονται αυτές 

τις μέρες όλοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε με. Αυτά που σας λέω, αυτά που σας λέω δεν έχουνε 

αντιπολιτευτικό τόνο. Εγώ ρωτάω για να γίνουνε κατανοητά κάποια πράγματα. 

Λοιπόν, παλιότερα είχαμε άλλο καθεστώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. Κύριε Πέππα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, γιατί κόπτεστε τόσο πολύ; Εγώ βάζω θέμα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγιάννη, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δηλαδή ερωτήματα εύγλωττα που σας κάνω, είναι τόσο δύσκολο 

να απαντήσετε; Απαντάτε στο τέλος συνολικά. Τι μου απαντάτε τώρα και 

κόβετε και τον ειρμό μου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΙΟΥ: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το άλλο το πανηγύρι του Αυλώνα που 

είπατε. Ακούστε να σας πω κάτι. Τα πανηγύρια, μάλλον οποιαδήποτε εκδήλωση 

γίνεται σε δημόσιο χώρο γίνεται είτε από φορείς, Σύλλογοι, Κοινότητες, Δήμοι 

κλπ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι φωνάζουν εκεί κάτω; Κύριε Σωτήρχο και οι υπόλοιποι εκεί 

παρέα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με γράφουνε κανονικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, γίνονται από φορείς. 

Δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις με την έννοια να εισπράξουν και χρήματα 

από τον κόσμο, αν δεν είναι φορείς. Οι φορείς λοιπόν, όπως κάνει ας πούμε ο 

Σύλλογος της Σκάλας, το πανηγύρι.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα πανηγύρια τα κάνει ο Δήμος και εισπράττει ο Δήμος. Δεν 

είναι φορέας ο Δήμος; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καταλάβατε τι λέω τώρα; Καταλάβατε τι λέω; Για τον Αυλώνα 

μιλάω τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την πλατεία, για την πλατεία αναφέρεται.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, όταν γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται είτε από φορείς, είτε 

από τους Δήμους. Λοιπόν, ο Σύλλογος της Σκάλας που κάνει στην παραλία του 

Προφήτη Ηλεία εκδίδει προσκλήσεις.  

ΠΑΝΤΟΣ: Πρόεδρε, πολύ δε μίλησε; Πολύ δε μίλησε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, σας παρακαλώ τώρα. Εχει δεχθεί ένα σωρό 

διακοπές η κα Στεργίου. Δεν έχει ολοκληρώσει δύο προτάσεις. Λοιπόν, 

ολοκληρώστε κα Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, στη συνέχεια για να μπορέσει κάποιος φορέας 

ανεξάρτητος, είτε επαγγελματίας, να κάνει τέτοια εκδήλωση πρέπει να έχει 

δυνατότητα από την άποψη την φορολογική. Εμένα έτυχε πελάτης μου κάποια 

εποχή στον Κάλαμο που ανέλαβε να κάνει το πανηγύρι του Καλάμου και ήρθε 

σε μένα, έχει μαγαζί καφετέρια, πήγαμε, κάναμε τροποποίηση, βάλαμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό αφορά .. Κυρία Στεργίου, αν μου επιτρέπετε, αυτό αφορά 

αυτόν που θα το κάνει, όχι το Δήμο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα λεπτό. Μα με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να το κάνετε, να 

παίρνουμε απόφαση που να λέει, παραχωρούμε σε δύο ιδιώτες να κάνουνε το 

πανηγύρι. Υπάρχουνε συγκεκριμένοι όροι. Αυτό λέω. Δεν είναι αυτό το πράγμα 

τόσο απλό, ότι παραχωρείται σε έναν ιδιώτη να κάνει .. Με όλη την καλή 

πρόθεση που έχουμε να το δώσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Καλύβα, 

θέλετε να μιλήσετε; Κύριε Τσεκρεζή.    

 Κύριε Δέδε, έχετε ζητήσει να μιλήσετε. Ορίστε. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, εάν υπάρχει περιορισμός, μιλάω για την εμποροπανήγυρη, να 

μην μπερδευτούμε, εάν υπάρχει περιορισμός των μέτρων ανά δικαιούχο. Δεν 

αναφέρουμε πουθενά κάτι τέτοιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στους όρους είναι μέχρι ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντα μπορεί να ζητήσει 4 ή 5 μέτρα, πόσο είναι, αλλά μπορεί 

να ζητήσει κάποιος ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι 3 πάγκους.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. εάν έχει χώρο το Τοπικό, να δώσει η Επιτροπή 2 πάγκους των 

4 μέτρων, 3, άμα έχουμε κενό. 

ΔΕΔΕΣ: Επίσης η διάρκεια, η διάρκεια τη εμποροπανήρυς.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Ναι. Το ανώτερο. 5 μέρες. Αν δύναται να χρησιμοποιούνται τα 

χρήματα που εισπράττει ο Δήμος από αυτές τις εμποροπανήγυρεις για κάποιον 

ειδικό σκοπό. Σαν ανταποδοτικό, αν γίνεται .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις εμποροπανήγυρεις θα προσπαθήσουμε να τις δώσουμε στην 

ΚΕΔΩ να τις χρησιμοποιεί, που κάνει κοινωνικό έργο και να ανταποδίδονται εκεί 

πέρα τα ποσά αυτά. Θα δούμε νομικά όμως, δεν προλάβαμε τώρα γιατί 

βιαζόμαστε όπως είπατε να δώσουμε στους επιχειρηματίες τα 2 θέματα αυτά 

να τρέξουνε, γιατί έρχονται εμποροπανήγυρεις, θα προσπαθήσουμε με κάποιον 

νόμιμο τρόπο να παραχωρήσουμε το χώρο κλπ. να το παίρνει η ΚΕΔΩ, για να 

ισοσκελίζει και να είναι και βιώσιμη σαν επιχείρηση.  

ΔΕΔΕΣ: Επίσης, ένα τελευταίο, για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του 

χώρου. Μιλάω όχι μόνο .. Για αποκατάσταση, γιατί έχω δει αρκετά χρόνια και 

στον Κάλαμο και εδώ στον .. Εδώ στον Ωρωπό, να σας πω την αλήθεια, 

εντάξει, είναι μια χαοτική κατάσταση και μακάρι φέτος να γίνει και να γίνει και 

όμορφα και να είναι και καθαρά. Και στον Κάλαμο, στους Αγ.Αποστόλους, 

τελειώνοντας το σκουπίδι και οτιδήποτε άλλο αφήνουνε και κατά τη διάρκεια 

είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέρσι που τα μαζέψαμε χωρίς να γίνει πανηγύρι και μας μείνανε 

όλα τα σκουπίδια (γέλιο). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΔΕΔΕΣ: Τα θυμάμαι και γι' αυτό τα επισημαίνω, για να μην ξανασυμβούν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, όσον αφορά την πλατεία του Αυλώνα, που σαν Δήμος τη 

δίνουμε σ' αυτά τα δύο νεαρά παιδιά, το βασικό .. Ναι, την παραχωρούμε, το 

παραχωρούμε. Το βασικό για την Τοπική Κοινότητα, Δημοτική Κοινότητα του 

Αυλώνα είναι η συνέχιση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του πανηγυριού. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: .. του πανηγυριού, της παράδοσης του πανηγυριού. Δεν το 

δίνουμε για να οικονομήσουνε τα δύο αυτά παιδιά, νεαρά ας πούμε κάποια 

λεφτά. Για το θέμα νομιμότητος μπορούν τα παιδιά αυτά να πάνε στην Δ.Ο.Υ. 

Αγ.Στεφάνου, κα Στεργίου, να πάρουν άδεια για 2 μέρες, θα πάρουνε και άδεια 

μουσικής, έχουνε κάποια στάνταρ για να μπορέσουνε να είναι νόμιμοι. Αν 

θέλουνε. Εάν δε θέλουνε, αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το Δήμο. Αν 

εκείνοι θέλουνε να είναι παράνομοι, να τους πιάσει το ΣΔΟΕ ή οτιδήποτε, 

δικαίωμα τους είναι. Εμείς απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο παίρνουμε να 

παραχωρήσουμε την πλατεία.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ποια διαφήμιση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις;  

 Ορίστε κ.Κιούση. Κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. Κύριε 

Παπαγιάννη, σας παρακαλώ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω, αν και βλέπω ότι ο κ.Πάντος δεν είναι στην αίθουσα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πέππα, βοηθήστε λίγο τη διαδικασία. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να συγχαρώ το Τοπικό του Αυλώνα γιατί σ' αυτό το 

Δήμο δύσκολα βλέπουμε ομοφωνίες και έχω δηλώσει και από αυτήν την 
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αίθουσα ότι πολλές φορές ζηλεύω τον Αυλώνα κ.Παπαγιάννη. Θέλω να 

συγχαρώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του Αυλώνα και το Τοπικό και 

μόνο γι' αυτήν τη στάση τους νομίζω ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε. 

Καταλαβαίνω και έχει δίκιο η Αννα για κάποια πράγματα. Οχι μόνο πρέπει να 

τους το παραχωρήσουμε, αλλά πρέπει και να τους βοηθήσουμε. Να τους πούμε 

αυτούς τους ανθρώπους ότι χρειάζεται να πάρουνε κάποιες άδειες για να μην 

εκτεθούν και φυσικά τέτοιες ενέργειες βοηθούν τον τόπο. Οποιες ενέργειες 

βοηθούν τον τόπο πρέπει να είμαστε αρωγοί όλοι. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Θέλετε να προσθέσετε κάτι κ.Πάντο; Ορίστε. 

ΠΑΝΤΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες. Στα 

Κιούρκα κα Στεργίου είμαι από το 1950. Είχα καφενείο. Κάθε 22, 23 

Αυγούστου, 24, τριήμερο πανηγύρι με όργανα. Πέρσι ήρθατε στο πανηγύρι; 

Ηρθατε νομίζω. Ηρθε ο κ.Κιούσης, ποιος ήρθε από σας, κάποιος ήρθε. Είχαμε 

όργανα; Οχι. Γιατί. Γιατί; Γιατί κανένας .. δε δέχτηκε να κάνει πανηγύρι. Κάτσε, 

μη βιάζεσαι. Η προηγούμενη Κοινοτική Αρχή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Λίτσα, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Κύριε 

Λίτσα, κ.Λίτσα, σας παρακαλώ. 

ΠΑΝΤΟΣ: Κάτσε να σου πω εγώ πόσο στοίχισε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Πάντος. 

ΠΑΝΤΟΣ: Σου τρώει το τομάρι Λίτσα.  

(γέλιο) 

ΠΑΝΤΟΣ: Αστο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Πάντο. Μη διακόπτουμε τον κ.Πάντο. Σας 

παρακαλώ. 

ΠΑΝΤΟΣ: Λοιπόν, η προηγούμενη Κοινοτική Αρχή χρηματοδοτούσανε τα 

μαγαζιά να φέρουνε όργανα και δίνανε 15.000 ευρώ ο Πρόεδρος στα όργανα. 

Και εγώ έκανα πέρσι με κλαρίνα, με .. πως τα λένε, με 150 ευρώ. Με CD. 

Κάτσε. Κάτσε να στα πω ρε. Οσο πήγαν στη Μαλακάσα τα δικά σου. Και όλο 

στο .. Σε κανένα άλλο μαγαζί. Εντάξει; Αστο. Μην ψάχνεις Λίτσα. Σε παρακαλώ. 

Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, είσαι παιδί μου. Δε θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Πάντο. 

ΠΑΝΤΟΣ: Γιατί έχω πολλά για τη γούνα σου, να στο πω έτσι. Αστο. Αστο ρε 

Κώστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 

ΠΑΝΤΟΣ: Εσύ στη Μαλακάσα κ.Λίτσα ήσουνα δικτάτορας, όχι Πρόεδρος. 

Δικτάτορας. Εσύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο στο θέμα, στο θέμα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Οταν σου φέρνανε αντίρρηση οι Σύμβουλοι σου στις αποφάσεις σου 

γκρέμαγες τα γραφεία και τις Χριστο-Παναγίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο στο θέμα. Σας παρακαλώ. 

ΠΑΝΤΟΣ: .. όλοι. Αστο, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, κα Στεργίου να μην το 

κουράζουμε. Πρέπει να δοθεί η πλατεία του Αυλώνα να το κάνει ο 

οποιοσδήποτε. Ο γύφτος, ο γύφτος. Πριν 5 χρόνια ήρθε στα Κιούρκα, έδωσα 

το μαγαζί μου στον Οικονόμου και έκανε πανηγύρι ο Οικονόμου για το 

Καπανδρίτι, για να γίνει πανηγύρι. Τι μου λες τώρα εσύ άδεια, μην πω τώρα. Αν 

είναι νόμιμος. Τι σε νοιάζει αν είναι νόμιμος. Αν είναι νόμιμος να μπορεί να το 

κάνει. Τι σε νοιάζει εσένανε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πάντο.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τους όρους διενέργειας των 

εμποροπανηγύρεων. Οσον αφορά .. Εχετε αντίρρηση κα Στεργίου; Κυρία 

Στεργίου, σας είδα δυσφορείτε λιγάκι. Και όσον αφορά τις Επιτροπές και τις 

τιμές και για την παραχώρηση του χώρου της πλατείας στον Αυλώνα.  

 

 ----------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έληξε η συνεδρίαση. Καλό βράδι. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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