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 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Ηλιάσκος Ευάγγελος 

    Φοργιάρης Βασίλειος 

    Παπαγιάννης Γεώργιος 

    Γιαννάς Ιωάννης 

    Μακρής Αθανάσιος 

    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

    Τσεκρεζής Χρήστος 
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    Γιαμαρέλος Γεώργιος 

    Βασιλάκος Παναγιώτης 

    Πάντος Ευάγγελος 

    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Λάμπρου Δημήτριος 
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    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Δάβρης Γεώργιος 

    Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Μαργέτα Ελένη 

    Στεργίου Ιωάννα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εγκριση παράτασης μίσθωσης του 

κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ 

Καπανδριτίου. 

2. Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

τμήματος του Οικισμού Χαλκουτσίου 

και οδικού τμήματος στην περιοχή 

"ΛΥΚΟΨΟΦΙ" Μαλακάσας. 

3. Τροποποίηση προγράμματος 

εκτελεστέων έργων έτους 2012. 

4. Εγκριση 3ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

5. Εγκριση μελέτης και τρόπου 

εκτέλεσης του έργου "Δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού 

Τμήματος οικισμού Ωρωπού του 

Δήμου Ωρωπού". 

6. Εγκριση υποβολής πρότασης για 

ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου 

"Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

Ανατολικού Τμήματος οικισμού 

Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού". 

7. Ορισμός εκπροσώπου για την 

διοικητική παραλαβή του έργου: 

"Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων - 

1ος Ειδικός Προϋπολογισμός". 

8. Ορισμός εκπροσώπου για την 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

Ομόφωνα 

ορίζεται ο κ. 

Ευάγγελος 

Ηλιάσκος 

 

Ομόφωνα 
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διοικητική παραλαβή του έργου: 

"Βελτίωση Δίκτυο Υδρευσης 

Κοινότητας Συκαμίνου". 

9. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμόν 

74/2012 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, όσον αφορά την 

αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς 

κτηματογράφησης 190014 και 

190013. 

10. Εγκριση της υπ' αριθμ. 7/2012 

απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Σκάλας Ωρωπού", με θέμα: 

"Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - 

Εξόδων, του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) 

του έτους 2012. 

11. Εγκριση της υπ' αριθμ. 2/2012 

απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Σκάλας Ωρωπού", με θέμα: 

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού. 

12. Εγκριση της αριθμ. 28/2012 

απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: 

"Εγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του 
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ορίζεται ο κ. 

Τσεκρεζής 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 
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πλειοψηφία 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

πλεοψηφία 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά 

ππλειοψηφία 
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Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου". 

13. Ιδρυση, στελέχωση και κανονισμός 

λειτουργίας επιτροπής τουριστικής 

προβολής και ανάπτυξης Δήμου 

Ωρωπού. 

14. Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης 

Δομών & Εγκαταστάσεων από τον 

Δήμο στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

15. Εγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012 της Κ.Ε.Δ.Ω. 

16. Εγκριση χρηματοδότησης της 

Κ.Ε.Δ.Ω. βάσει τροποποιημένου 

προϋπολογισμού. 

17. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για 

την προμήθεια υλικών και 

εξαρτημάτων ύδρευσης. 

18. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για 

την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 

του εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου Ωρωπού. 

19. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για 

την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 

2012 του Δήμου Ωρωπού. 

20. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων 

δικηγόρων που θα εκπροσωπήσουν 

το Δήμο στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Θηβών κατά τη 

δικάσιμο της 30-05-2012. 
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πλειοψηφία 

 

Ομόφωνα 
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καθορίζεται η 

αμοιβή 
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21. Επιστροφή ποσού 700,00 ευρώ στον 

Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν.  

22. Επιστροφή ποσού 90,00 ευρώ στην 

BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν. 

23. Επιστροφή ποσού 150,00 ευρώ στην 

GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν. 
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Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Αρχίζουμε την αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την Γραμματέα μας, την 

κα Βαρνάβα Ελένη, να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ηλιάσκος απών. Φοργιάρης παρών. 

Παπαγιάννης παρών; Παρών. Γιαννάς παρών. Μακρής παρών. Κοντογιάννη 

παρούσα. Τσεκρεζής παρών. Δάβρης απών. Λεμπούσης παρών. Λέκκας 

Ανδρέας παρών. Πέππας παρών. Νικολάου παρών. Ανυφαντής απών. Βλάχος 

παρών. Γιαμαρέλος παρών. Βασιλάκος; Παρών. Πάντος παρών. Προσήλθε ο 

κ.Ηλιάσκος. Μίχα παρούσα. Λάμπρου παρών. Μπόρσης απών. Σωτήρχος 

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

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

παρών. Ζαχαρίας παρών. Γιασημάκης παρών. Αρμυριώτης παρών. Καλύβας 

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

Κιούσης παρών. Μαργέτα απούσα. Χασιώτης παρών. Στεργίου απούσα.  
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 Από τους Τοπικούς Συμβούλους παρεβρίσκονται .. Από τους Τοπικούς 

Προέδρους παρεβρίσκονται ο κ.Ζαφείρης, ο κ.Κιούσης, ο κ.Μακρυγιάννης και ο 

κ.Πάντος. Παπαντωνίου. 

 Ευχαριστώ. Και η κα Οικονόμου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηρθε και ο κ.Ηλιάσκος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το αναφέραμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, αναφέρθηκε ο κ.Ηλιάσκος. 

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προβούν σε 

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

κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Κιούσης, ο 

κ.Γιαμαρέλος, η κα Κοντογιάννη, η κα Μίχα, ο κ.Βλάχος, ο κ.Καλύβας. Και από 

τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων η κα Οικονόμου.   

 

 

 Ανακοινώσεις 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σας 

αναφέρω πάλι και θα ήθελα να δώσετε λίγη σημασία στη λειτουργία των 

Τοπικών Κοινοτήτων. Οταν έγινε ο "Καλλικράτης" το μόνο, σίγουρα 

φοβόμασταν ότι οι Κοινότητες, μικρές ειδικά, θα πέσει λίγο το επίπεδο της 

παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. Ομως δεν περιμέναμε με τίποτα αυτό που 

συμβαίνει σήμερα και νομίζω γίνεται με υπαιτιότητα της Δημοτικής Αρχής. Η 

απαξίωση των Τοπικών Συμβουλίων έχει φτάσει σε ένα σημείο να γίνει 

ανέκδοτο. Δηλαδή, ναι μεν είναι γραφικό αλλά δεν μπορεί να γίνονται 
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Συμβούλια στον πλάτανο. Δε θα περίμενα ποτέ ότι το Καπανδρίτι από ένα 

κεφαλοχώρι θα καταντήσει να μη λειτουργούν οι διαδικασίες που λέει ο 

"Καλλικράτης", να μην μπορεί να γίνει Συμβούλιο στο Τοπικό και να το κάνουνε 

κάτω από τον πλάτανο. Κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να λειτουργήσετε το θεσμό 

των Τοπικών Συμβουλίων. Μια περιοχή σαν το Καπανδρίτι δεν του αρμόζει 

τέτοια αντιμετώπιση. Επίσης σαν παράταξη εμείς δε θα συμμετέχουμε σε 

διαδικασίες κάτω από τον πλάτανο, δεν τιμά το Καπανδρίτι και τους 

Καπανδριτιώτες.  

 Θέλω να πω επίσης ότι σε μερικά θέματα δε σηκώνει να κάνουμε 

αντιπολίτευση. Οσον αφορά την πυρασφάλεια δε σηκώνει να κάνουμε 

αντιπολίτευση. Ομως σήμερα στη συνεδρίαση που έγινε στο Σύλλογο για την 

προστασία της Πάρνηθας, στον φορέα της Πάρνηθας, υπήρχαν οι πάντες. 

Υπήρχαν όλοι οι φορείς. Εμείς κ.Δήμαρχε ήμασταν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο πιο σημαντικό και ζωτικό κομμάτι ενόψει καλοκαιριού, νομίζω ότι 

εμείς έπρεπε εκεί να πρωτοστατούμε γιατί έχουμε Πάρνηθα σε μια πολύ 

μεγάλη περιοχή του Δήμου. Δεν είναι θέμα για αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορώ 

να μην επισημάνω ότι η απουσία μας και σχολιάστηκε, αλλά περισσότερο απ' 

όλα θα ήθελα να μην πάρετε αψήφιστα το συγκεκριμένο θέσμο. Είναι ένας 

θεσμός που τόσα χρόνια, είτε καλώς είτε κακώς, συμμετέχουμε σαν περιοχές 

και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ενόψει καλοκαιριού. Απλώς θέλω να πω 

ότι κοιτάξτε αυτό να το επανορθώσετε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Το λόγο έχει ο κ.Γιασημάκης. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα σταθώ σήμερα στο θέμα του προηγούμενου Δημοτικού 

Συμβουλίου διότι την εβδομάδα που μας πέρασε παρακολουθούμε ένα θέατρο 

του παραλόγου, με θέμα το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν έγινε 

και τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε. Εχουμε από τη μεριά του 

Δημάρχου νουθεσίες και προτροπές σε Δημοτικούς Συμβούλους της 

μειοψηφίας για το πως πρέπει να συμπεριφέρονται στα Δημοτικά Συμβούλια. 

Ξεχνά βέβαια ο Δήμαρχος ότι είναι επικεφαλής μιας Δημοτικής .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Προφορικές, προφορικές, ναι. Ξεχνά ο Δήμαρχος ότι είναι 

επικεφαλής μιας δημοτικής ομάδας με 23 μέλη, 23 Δημοτικούς Συμβούλους και 

ως εκ τούτου μπορεί να κάνει Συμβούλιο και χωρίς τη μειοψηφία. Ο νομοθέτης 

έχει προβλέψει ώστε η πλειοψηφία να έχει τον απαιτούμενο αριθμό 

Συμβούλων, να μπορεί να πάρει αποφάσεις, να μπορεί να διοικήσει και να μην 

έχει ανάγκη καμία "κακή", σε εισαγωγικά, μειοψηφία. Ασχετα αν αυτό δεν 

ισχύει για το Δήμο το δικό μας. Δεν υπάρχει κακή μειοψηφία εδώ. Από την 

πρώτη μέρα της νέας δημοτικής περιόδου σαν μειοψηφία έχουμε σταθεί δίπλα 

στο Δήμο, έχουμε σταθεί δίπλα στους δημότες, διαχωρίζοντας βέβαια ότι δεν 

έχουμε σταθεί δίπλα στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμαρχο. Είναι αυτό που 

είπαμε, δίπλα στο Δήμο και δίπλα στους δημότες με τη στάση μας και η στάση 

μας αυτή έχει πάρα μα πάρα πολλές φορές παρεξηγηθεί. Οταν στηρίζουμε 

κάποιο θέμα, όταν ψηφίζουμε κάποιο θέμα, που κατά τη γνώμη μας είναι προς 

τη σωστή κατεύθυνση ή προς το συμφέρον των δημοτών, τότε κάποια 

παπαγαλάκια μιλούν για δεκανίκια της Δημοτικής Αρχής τα οποία τα έχουνε 

βρει με το Δήμαρχο.  

 Οταν διαφωνούμε σε άλλα θέματα, γιατί κατά τη γνώμη μας πάλι δεν 

είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε τα αντίστοιχα παπαγαλάκια κάνουν 

λόγο για κακή μειοψηφία η οποία παρασύρεται. Οταν πάλι σαν μειοψηφία 
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προχωρούμε σε μια άκρως πολιτική και απόλυτα θεμητή πράξη όπως είναι η 

αποχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το να μην μπούμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, τότε μας κατηγορούν ότι είμαστε ανεύθυνοι ως μειοψηφία. Θα 

πρέπει τελικά να αποφασίσουν τα παπαγαλάκια αυτά το τι θέλουν να είμαστε, 

όχι γιατί αυτό έχει κάποια σημασία για μας, για το ποια είναι η γνώμη τους, 

αλλά μια και έχουνε κοινή, κοινό σκοπό ας έχουν και κοινή γραμμή. Εμείς δεν 

περιμένουμε από κανέναν να μας πει το τι είμαστε και το ποιοι είμαστε. Αν 

είμαστε δεκανίκια, αν είμαστε καλή ή κακή μειοψηφία, αν είμαστε υπεύθυνοι, 

ανεύθυνοι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι είμαστε, γνωρίζουμε καλά και το 

ποιοι είμαστε. Νουθεσίες και υποδείξεις δε δεχόμαστε. Κρατήστε τις για τον 

εαυτό σας και γι' αυτούς που είναι γύρω και τις χρειάζονται.  

 Εμείς ως μειοψηφία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι. Εμείς ως μειοψηφία Πρόεδρε, θα κάνουμε αυτό που 

πιστεύουμε ότι είναι καλό για το Δήμο και τους δημότες και όχι αυτό που 

πιστεύει η Δημοτική Αρχή ότι είναι καλό γι' αυτήν ή ο Δήμαρχος ότι είναι καλό 

γι' αυτόν. Θα ψηφίζουμε όταν συμφωνούμε, θα καταψηφίζουμε όταν 

διαφωνούμε, θα καταγγέλουμε όταν διαπιστώνουμε αδιαφορία και 

ανευθυνότητα. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο και όχι αρεστοί στη 

Δημοτική Αρχή.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ κ.Δήμαρχε θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα το οποίο αφορά το 

δικό μου τον τόπο, τον Αυλώνα. Πριν από περίπου μια βδομάδα ενημερώθηκα 

και πήγα και είδα ο ίδιος ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες σε ένα χωράφι, 80 μέτρα 
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από τον κεντρικό δρόμο για φωτοβολταϊκά και θα σας πω γιατί το φέρνω 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Αυλώνας, όπως γνωρίζετε και έχουμε 

κουβεντιάσει και παλιότερα σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ένα χωριό το 

οποίο είναι περικυκλωμένο. Στο ανατολικό κομμάτι του Δήμου προς την 

Αρμενιά, δεν μπορεί να υπάρχει οικιστική ανάπτυξη γιατί ακριβώς υπάρχει το 

πρόβλημα το Παρνηθαϊκό. Οπως κοιτάζουμε το χωριό δεξιά και αριστερά 

έχουμε το πρόβλημα των φυλακών και το πρόβλημα του στρατοπέδου. 

Κουβεντιάσαμε και με αφορμή το Ρυθμιστικό ότι μόνο η περιοχή που θα 

μπορούσε οικιστικά να αναπτυχθεί ο Αυλώνας τα επόμενα χρόνια και το σχέδιο 

και παλεύουμε να έχουμε ένα σχέδιο που να καλύπτει τις ανάγκες των 

κατοίκων, είναι η πλευρά προς την εθνική οδό. Και όμως μέσα σ' αυτόν τον 

λίγο και μικρό χώρο ο οποίος υπάρχει σήμερα για να αναπτυχθούνε οι 

μελλοντικές ανάγκες του χωριού, που μπορεί να έχουν σχέση και με σχολεία, 

μπορεί να έχουν σχέση και με ελεύθερους χώρους για τη νεολαία, μπορεί να 

έχουν σχέση και με υποδομές για τον τόπο, εμφανίστηκε σε ένα χώρο 3 

στρεμμάτων περίπου μια διαδικασία, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να 

εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά.  

 Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι βεβαίως με την Υπουργική Απόφαση 

της κ.Μπιρμπίλη, η οποία πάρθηκε σε μια μέρα μόνο μέσα και να θέλετε και με 

τις διαδικασίες fast truck από την ΥΠΕΧΩ, από την Νομαρχία, νόμιμα θα μπορεί 

κάποιος βεβαίως να κάνει το χωράφι του, να κάνει έκταση φωτοβολταϊκών. 

Ομως εμπεριέχεται ο κίνδυνος την επόμενη μέρα να μην υπάρχει, άμα 

ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στον τόπο μας, ελεύθερος χώρος για την επέκταση 

την οικιστική του χωριού. Ουσιαστικά θα αποκλειστεί τελείως και δε θα υπάρχει 

έκταση για τις μελλοντικές υποδομές. Ενημερώθηκα ότι υπάρχει μια ομόφωνη 

απόφαση Τοπικού Συμβουλίου ενάντια σ' αυτήν τη μεθόδευση, όπως υπάρχει 

και μια ομόφωνη απόφαση του Αγροτικού Συναιτερισμού κ.Δήμαρχε. Τι θα 

μπορούσατε να κάνετε εσείς. Οποιοσδήποτε θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά, σε 
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οποιδήποτε χωράφι, αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να πάρει μια βεβαίωση 

περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την Υπηρεσία την αντίστοιχη, την 

αρμόδια της Περιφέρειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα. Κλείστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Με μια απλή έκταση κ.Δήμαρχε και βεβαίως και με τη σύμφωνη 

γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων αυτή η διαδικασία θα μπορεί να 

σταματήσει. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ κρίσιμο για το μέλλον του τόπου 

και της περιοχής μας.  

 Ευχαριστώ πολύ κ.Δήμαρχε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Βελτανίωτης. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογος κύριοι συνάδελφοι τώρα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Οχι, όχι κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ ήμαστε και τα κουβεντιάσαμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δοθεί ο λόγος στον κ.Βελτανιώτη. Σας παρακαλώ. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Πολλά τα θέματα κ.Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα 

στο θέμα της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου του Καπανδριτίου. Εύκολα 

ο κάθε δημότης του Ωρωπού που ακούει αυτά τα γεγονότα πιθανόν Δήμαρχε 

να πιστεύει ότι είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ του Αντιδημάρχου και της 

Προέδρου. Εγώ έχω τη γνώμη, έχω την άποψη ότι αυτά τα γεγονότα είστε 

αποκλειστικά υπεύθυνος εσείς. Σε ότι αφορά την αποχώρηση μας από τα 
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προηγούμενα Συμβούλια, κ.Πρόεδρε αφορά εσάς. Θεωρείτε ότι τον 1,5 χρόνο 

που λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πρακτική και συμπεριφορά των 

συναδέλφων; Να μιλάνε, να τοποθετούνται οι Σύμβουλοι, να καθόμαστε εδώ 

επί ώρες στα έδρανα και γύρω γύρω να γίνονται πηγαδάκια και χαβαλές; Εγώ 

προσωπικά αποχώρησα και θα το ξανακάνω πάλι γιατί πραγματικά είναι το 

μόνο που μπορώ να κάνω για να διαμαρτυρηθώ γι' αυτήν τη συμπεριφορά, γι' 

αυτές τις συμπεριφορές.  

 Σε ότι αφορά κ.Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε την αντυπυρική περίοδο, πέρσι 

στην Οικονομική Επιτροπή είχατε περάσει ένα διαγωνισμό με τα υπόλοιπα 

χρήματα της τάξεως των 150.000 ευρώ ένα έργο για να καθαριστούν οι 

δασικοί δρόμοι, να φτιαχτούν οι δασικοί δρόμοι, να καθαριστούν τα σκουπίδια 

για την πυροπροστασία. Ημαστε στις 30 Μαίου, είπατε τότε ότι θα γίνει η 

μελέτη σύντομα, θα είναι και σε ημερομίσθια, το τονίζω, δεν είναι μονάδα 

μετρήσεως η έκταση, είναι τα ημερομίσθια, για να είμαστε έτοιμοι για την 

καινούργια περίοδο. Είμαστε 30 Μαίου τώρα, δεν έχω διαπιστώσει αν έχουν 

γίνει κάποιες  εργασίες σε 6, 7 χωριά που έχω διασχίσει. Αν έχει γίνει 

αντιπυρική προστασία στην παραλία, δεν το ξέρω. Θα ήθελα όμως να 

ενημερωθούμε που βρίσκεται αυτή η εργολαβία, πως έχει εξελιχθεί και πως 

πιστοποιούνται τα μεροκάματα και τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ για τις 

εκδηλώσεις που οργανώνει το Νομικό Πρόσωπο σχετικά με το περιβάλλον, 

αλλά Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομα κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Τελείωνω, μια φράση Πρόεδρε, μια φράση. Στα παιδιά στο 

Δημοτικό Σχολείο του Καπανδριτίου να πας να μιλήσεις για περιβάλλον  όταν 

έχει καταργηθεί η ανακύκλωση που λειτουργούσε 6 χρόνια, νομίζω ότι δεν 

έχουνε καλό παράδειγμα μπροστά τους.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Την περασμένη Κυριακή, στις 27 Μαίου στα 

πλαίσια της δράσης μας ως ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είχαμε μια 

συνάντηση με την Ομοσπονδία των Συλλόγων του Καλάμου και των 

Αγ.Αποστόλων και συμμετείχαν κυρίως αρκετοί Πρόεδροι από σχεδόν όλους 

τους Συλλόγους. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα προβλήματα τους 

και δυστυχώς να δούμε για ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει ουδεμία, μα 

ουδεμία σχετική βοήθεια του Δήμου προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι 

έχουν τιμήσει και τιμούν με την παρουσία τους την περιοχή μας και νομίζω ότι 

θα έπρεπε ως Δήμος να έχουμε μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντι τους 

και το λέω δυστυχώς αυτό, διότι έφτασε και στα χέρια μου μια ας το πούμε 

επιστολή με διάφορα θέματα, η οποία έχει φτάσει στα χέρια σας από την 1η 

Μαρτίου του 2012. Είναι θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την καλοκαιρινή 

περίοδο και δυστυχώς, απ' ότι ενημερώθηκα, έως μέχρι και σήμερα δεν 

υπάρχει καμία απάντηση από την πλευρά του Δήμου.  

 Εμείς εδώ πέρα στα Δημοτικά Συμβούλια είμαστε υποχρεωμένοι και 

γενικά με την παρουσία μας να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κάθε δημότη 

του Δήμου Ωρωπού. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε, θα τα φωνάζουμε, 

αλλά δυστυχώς κ.Οικονομάκο δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει επιτέλους να 

βάλετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο σαν Δημοτική Αρχή για όσο ακόμα θα 

είσαστε Δημοτική Αρχή, να μπορέσετε επιτέλους να βοηθήσετε το δημότη του 

Ωρωπού. Δεν αρκούνε ούτε οι απευθείας αναθέσεις, ούτε σπασμωδικές κινήσεις 

της τελευταίας στιγμής για πράγματα τα οποία σας τα έχουμε επισημάνει εδώ 

και πάρα, μα πάρα πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε ακούσει το γνωστό ποίημα ότι 

ο Δήμος είναι μεγάλος και τα προβλήματα πολλά, αλλά επίσης και οι 

αρμοδιότητες σας και οι δυνατότητες σας είναι εξίσου πολλές. Γι' αυτό λοιπόν 
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θα ήθελα να είσαστε περισσότερο επιτελικοί, τονίζω, για το όσο ακόμα θα είστε 

Δημοτική Αρχή.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Ο κ.Καλύβας έχει το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Καλησπέρα, εγώ ήθελα να επισημάνω για 

ένα θέμα στο κεντρικό δρόμο του Ωρωπού, στον παραλιακό δρόμο. 

Συγκεκριμένα με κατεύθυνση προς το φάρο, από το Χαλκούτσι προς το φάρο, 

υπάρχει ένα κτίριο το οποίο παραμένει στα τσιμέντα χρόνια, πάρα πολλά 

χρόνια, το ξέρω εγώ από μικρό παιδί, εκεί έχει .. ο δρόμος από τα νερά της 

βροχής, έχει .. ο δρόμος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα πρέπει να ελέγξει 

η Τεχνική Υπηρεσία, κάποιος τέλος πάντων, να το δει αυτό μήπως έχουμε 

κάποιο σοβαρό ατύχημα εκεί.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. 

 Ο συνάδελφος ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα κ.Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε, 

εγώ θα ξεκινήσω την ανακοίνωση μου λέγοντας ότι και στις επόμενες εκλογές 

θα είμαι υποψήφιος, πάντα με τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, και επειδή θα 

είμαι υποψήφιος θα συνεχίσω κ.Δήμαρχε και ειδικά κ.Πρόεδρε να είμαι αυτός 

που είμαι. Οξύς, δυναμικός αλλά δίκαιος, όσο μπορώ, όσο εγώ το καταλαβαίνω. 

Μετά το αποτυχών Δημοτικό Συμβούλιο δέχθηκα μια επίθεση κυρίως από τον 

Πρόεδρο, ο οποίος κ.Πρόεδρε μου λέγατε ότι μ' αυτές τις τεχνικές, εγώ δεν 

έχω κάνει καμία τεχνική, τελειώνει η πολιτική μου καριέρα. Κύριε Πρόεδρε, ας 

τελειώσει η πολιτική μου καριέρα. Εγώ δεν έχω έρθει ούτε σαν Δημοτικός 

Σύμβουλος, ούτε σαν υποψήφιος βουλευτής να κάνω συναλλαγές. Επίσης θέλω 
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να ξεκαθαρίσω κάτι και στους συναδέλφους αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μου 

επισυνάπτετε μονίμως τον κ.Ξύλο. Τον κ.Ξύλου, που είναι δημοσιογράφος, τον 

τιμώ, τον εκτιμώ αλλά δεν έχω καμία σχέση μαζί του επαγγελματική. Ο 

Δήμαρχος ήταν γραφείο τύπου του κ.Ξύλου, όχι εγώ. Δεν το ξέρετε αυτό 

κύριε, πρέπει να σας το πω εγώ.  

 Στις τελευταίες εκλογές ο κ.Ξύλος ήταν γραφείο τύπου του 

κ.Αγιάσογλου. Παρόλα αυτά συνεχίζετε να τον χρεώνετε, εγώ σας λέω, τον 

εκτιμώ και τον τιμώ, από εκεί και πέρα όμως για όσα δεν μπορεί να κάνει η 

Δημοτική Αρχή δε φταίει μια ο Ξύλος που υποκινεί τον Κιούση και μια ο 

Κιούσης που υποκινεί τον Ξύλο. Σας παρακαλώ επειδή εκεί τα πράγματα είναι 

λεπτά και θα συνεχίζουμε να είμαστε σε έναν προεκλογικό αγώνα, σέβομαι ότι 

μπορείτε να πείτε μια κουβέντα, δεν το παίρνω προσωπικά κ.Πρόεδρε, σας το 

λέω, ούτε ζητάω κάτι διαφορετικό, αλλά θέλω να ξεφύγουμε από τις 

δικαιολογίες και αν θέλετε να μπούμε, να μπούμε στην ουσία του θέματος. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε γιατί δεν είχε απαρτία η Δημοτική Αρχή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Το λόγο έχει ο κ.Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ωρωπού αλλά 

και ως γιατρός ΕΣΥ, που συνταξιοδοτήθηκα με το βαθμό του Δ/ντη του 

Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής μετά από 40 σχεδόν 

χρόνια έμμισθης νοσοκομειακής ιατρικής υπηρεσίας στο Ιπποκράτειο Αθηνών, 

επιθυμώ να ανακοινώσω στο Σώμα ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο 

ΩΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εντυπωσιάστηκα ευχάριστα από τις πολύ 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει στον Ελληνα πολίτη και όχι μόνο 
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το ΩΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Οι υπηρεσίες αυτές ανά τομέα, όπως 

παραδείγματος χάρη κάποιο χειρουργικό, νοσηλευτικό, διοικητικό κτιριακής και 

υλικοτεχνικής υποδομής κλπ. αλλά και στο σύνολο τους, το κατατάσσουν 

τεκμηριωμένα μεταξύ των καλυτέρων καρδιοχειρουργικών κέντρων του 

κόσμου. Στο διάστημα της νοσηλείας μου σκεφτόμουν ότι σ' αυτό το 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο νοσηλεύτηκαν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, 

βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι κλπ., όμως δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος, 

τουλάχιστον σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, που να φέρει το όνομα του 

Αριστοτέλη Ωνάση ως ελάχιστη οφειλόμενη ένδειξη ευγνωμοσύνης της 

πολιτείας και της κοινωνίας.  

 Τότε γεννήθηκε η ιδέα να προτείνω στο δικό μας Συμβούλιο να 

τιμήσουμε εμείς πρώτοι, ο Δήμος Ωρωπού, τον Αριστοτέλη Ωνάση. Προτείνω 

λοιπόν στο προσεχές Συμβούλιο να περιλαμβάνεται σαν θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος μας επιθυμεί να τιμήσει τον σπουδαίο 

αυτό Ελληνα. Στο πρόσωπο του Αριστοτέλη Ωνάση τιμάται ο Ελληνας 

επιχειρηματίας, ο Ελληνας Μικρασιάτης, ο Ελληνας μετανάστης, ο λάτρης των 

γραμμάτων και των τεχνών, ο μεγάλος ευεργέτης που με τη διαθήκη του 

ιδρύει Κοινωφελές Ιδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, βασικές προτεραιότητες του 

οποίου είναι ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική 

αλληλεγγύη. Ολες αυτές οι δραστηριότητες του Κοινωφελούς αυτού Ιδρύματος 

σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Μέσα από το 

Κοινωφελές αυτό Ιδρυμα ξεπήδησαν το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, η 

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, το Θυγατρικό Ιδρυμα Ωνάσης, Νέα Υόρκη, τα 

κοινωφελή έργα, οι υποτροφίες Ωνάση, τα βραβεία Ωνάση και πολλά άλλα. 

Εκτιμώ ότι μια τέτοια ενέργεια θα έχει ευρύτατο αντίκτυπο και θα ανοίξει 

πολλές πόρτες για την προβολή και την ανάπτυξη του Ωρωπού. Δεν θα 

αφήσετε αδιάφορο και ασυγκίνητο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

Αλέξανδρος Ωνάσης.  Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο.  

 Το λόγο έχει η συνάδελφος η κα Μίχα. 

ΜΙΧΑ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω 

το Σώμα ότι με τις άμεσες ενέργειες που έγιναν από το Συμβούλιο της ΔΕΠ, το 

Δήμαρχο, τους Δ/ντες των Σχολείων και το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή να 

στείλουμε έγκαιρα τις προτάσεις μας για τον επαναπροσδιορισμό ορίων των 

σχολικών μονάδων του Δήμου μας, όταν σε άλλους Δήμους της Ελλάδας 

σχολεία συγχωνεύονται ή υποβαθμίζονται, εμάς η Δ/νση της Α' βάθμιας μας 

απάντησε θετικά ότι μας εγκρίνουν τις προτάσεις μας και έτσι κανένα από τα 

σχολεία μας δεν κινδυνεύει να συγχωνευτεί ή να υποβαθμιστεί. Δε μας έχουν 

απαντήσει βέβαια για τα σχολεία της Β' βάθμιας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι 

και αυτή θετική. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Μίχα. 

 Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. Καλυφθήκατε; 

ΒΛΑΧΟΣ: Οχι, εγώ κα Κοντογιάννη ζήτησα το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, συγνώμη. Ο δαίμων που λένε του 

Προεδρείου. Διέφυγε το όνομα σας. (γέλιο) 

 Κυρία Κοντογιάννη. Προηγούνται οι κυρίες.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. 

Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν κ.Βελτανιώτη να 

σας πούμε ότι η πρώτη περιβαλλοντική εβδομάδα στο Δήμο Ωρωπού είναι 

γεγονός. Τώρα γι' αυτό που είπατε για την ανακύκλωση ότι έχει καταργηθεί 

στο Καπανδρίτι, αυτό θα το δούμε και φυσικά θα βοηθήσουμε ώστε να 

ξαναλειτουργήσει. Δεν το συζητώ.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, εντάξει, επειδή είμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον. 

Λοιπόν, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας προστασίας του περιβάλλοντος, 5 

Ιουνίου, ο Δήμος Ωρωπού και το αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο προγραμματίζει μια 

σειρά εκδηλώσεων, διάρκειας 7 ημέρων με θέματα ενημέρωσης και δράσεων 

για την προστασία του περιβάλλοντος, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ανακύκλωση, την προστασία της 

χλωρίδας και πανίδας της περιοχής μας, την προστασία της θάλασσας, του 

εθελοντισμού και άλλων συναφών θεμάτων. Ο σκοπός αυτός των εκδηλώσεων 

που διοργανώνονται για πρώτη φορά στα όρια του νέου "Καλλικρατικού" 

Δήμου, σκοπό έχουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των δημοτών 

και των μαθητών μας σχετικά με τις νέες προοπτικές διαχείρισης και 

προστασίας, αλλά και τη συμμετοχή όλων σε εθελοντικές δράσεις για το 

περιβάλλον. Οργανώσεις, εταιρείες και φορείς που αφορούν το περιβάλλον θα 

συμμετέχουν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας με την παρουσία τους στο 

χώρο των σχολείων και του Δήμου, ενημερώνοντας τους μαθητές και 

αναπτύσσοντας διάφορες δράσεις. Αυτό όλο, το διαβάζω για να σας εξηγήσω 

ότι ημέρα Δευτέρα, 4 Ιουνίου και ώρα 8:00 θα υπάρξει σ' αυτό το χώρο ένας, 

η εξέλιξη ή μάλλον το αποτέλεσμα ενός μαθητικού διαγωνισμού ο οποίος έχει 

ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες και κοντεύει τώρα μέχρι και αύριο είναι η 

τελευταία μέρα που θα φέρουν οι μαθητές τα έργα τους στην Κοινότητα, με 

θέμα ζωγραφίζω και φτιάχνω τις ιδέες μου, γλυπτά με ανακυκλώσιμα υλικά και 

επίσης υπάρχει και ένας άλλος διαγωνισμός για τους μαθητές Γυμνασίων και 

Λυκείων που θα συμμετέχουν αυτοί με έκθεση ή θέμα "Ιδέες για 

επαναχρησιμοποίηση υλικών και απορριμμάτων".  

 Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το κριτήριο επιλογής του καλύτερου 

έργου δεν είναι η καλλιτεχνική του αρτιότητα, αλλά η σχετικότητα του με το 
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θέμα, η εφευρετικότητα και η πρωτοτυπία του δημιουργού. Τα πρώτα 3 έργα 

θα αξιολογηθούν από την επιτροπή του φορέα και θα βραβευτούν από το 

Δήμαρχο κατά την έναρξη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί, όπως 

σας είπα, τη Δευτέρα, 4 Ιουνίου. Εδώ υπάρχουν και κάποια ποσά για τα 

βραβεία τα οποία θα ανακοινωθούνε και επίσημα την ημέρα της εκδήλωσης, 

γιατί ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλω να πω 

επίσης ότι την Τρίτη, 5 Ιουνίου, ώρα 10:00 το πρωί θα γίνει καθαρισμός στο 

χώρο με συμμετοχή μαθητών σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα. Ο κυριότερος, 

κεντρικός βέβαια καθαρισμός θα γίνει στην παραλία Μαρκοπούλου, που 

συμμετέχουν εκεί τα σχολεία των Νέων Παλατίων και της Σκάλας Ωρωπού. 

Εχουμε συνεννοηθεί με τους Δ/ντες όπου θα συμμετέχουν πάνω από 120 

μαθητές, επίσης και Σύλλογοι και φορείς. Την Τετάρτη, 6, 7 και 8 του μηνός θα 

γίνουν διάφορες εκδηλώσεις στα σχολεία όπου στελέχη περιβαλλοντικών 

οργανώσεων και εταιρειών θα ενημερώσουν κατά τις ώρες του σχολείου όλους 

τους μαθητές σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. 8 του μηνός στις Αφίδνες 

θα έχουμε μια πεζοπορία ορειβατική διαδρομή στα Κιούρκα, αφετηρία και 

τερματισμός θα γίνει στην Αγ.Τριάδα, λίμνη Βελέτση. Εκεί έχουμε τη 

συμμετοχή Ελλήνων προσκόπων στο Σώμα του Ελληνικού Οδηγισμού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο σύντομα κα Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Τελειώνω, τελειώνω. Ας πούμε και κάτι ευχάριστο. Τέλος 

πάντων, το υπόλοιπο πρόγραμμα, θα γίνουν κάποιες δράσεις από τη Θεατρική 

Ομάδα Καλάμου στο Καπανδρίτι και από τη Θεατρική Ομάδα .. Δρώμενα θα 

γίνει στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο η παράσταση .. Οχι, πως το είπαμε; Με 

κάτι που έχει σχέση με την ανακύκλωση. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 Ιουνίου 

στο Πολυδένδρι, εδώ θέλω να τονίσω ότι θα γίνει μια οικογενειακή 

ποδηλατόβολτα, η οποία θα τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

χρειάζονται, όπως είναι το ασθενοφόρο, γιατρός μέσα για οτιδήποτε χρειαστεί. 
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Επίσης θα υπάρχει και η Τροχαία για να το συντονίσει, με απόλυτη ασφάλεια. 

Σας καλώ όλους να πάρετε τα παιδιά σας και να έρθετε, όπου εκεί θα μας 

υποδεχτούνε στη Μαλακάσα το Πάρκο Ανακύκλωσης με πολλές 

δραστηριότητες. Εχουμε, κλείνω κ.Πρόεδρε, την Κυριακή 10 Ιουνίου στους 

Αγ.Αποστόλους, που εκεί θα γίνει καθαρισμός βυθού με συμμετοχή .. στο 

λιμάνι, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή σας και επίσης .. και 

καθαρισμός των ακτών από Τοπικούς Συλλόγους, δημότες και μαθητές. Είχαν 

έρθει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν και τελευταίο, να κλείσω λίγο, στις 6:00 η ώρα 

κλείνοντας οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για το περιβάλλον, συγνώμη λιγάκι, στην 

πλατεία Χαλκουτσίου θα γίνει μια ποδηλατόβολτα ενηλίκων. Εκεί σας θέλω 

όλους παρόντες, να πάρετε τα ποδήλατα σας και να έρθετε. Εχουμε αφετηρία 

την πλατεία Χαλκούτσι, θα πάμε στους Αγ.Αποστόλους και θα επιστρέψουμε 

όπου εκεί θα μας περιμένει ένα .. να λήξουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω να συμμετέχετε όλοι. Θα 

σας πάρουμε και ποδήλατο. Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Κοντογιάννη.  

 Κυρία Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, ναι, ο δαίμων του Προέδρου τώρα.  

 Κύριε Βλάχο. Συγνώμη κα Οικονόμου.   

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Λοιπόν, λίγο συνάδελφοι πολύ γρήγορα. Σας 

είχα αναφέρει σε προηγούμενη μου δήλωση εδώ πέρα στην ανακοίνωση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για τη δήλωση .. στοιχείων που πρέπει να κάνουνε ο 
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Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη των 2 Επιτροπών, η Ποιότητα Ζωής και 

της Οικονομικής Επιτροπής. Θα παρακαλέσω να έρθετε άμεσα σε επαφή μαζί 

μου για να σας δώσω το έντυπο. Μην έρθετε πάλι τελευταία στιγμή, όπως 

ήρθατε πέρσι και έτσι δε θα μπορέσω να σας βοηθήσω όλους, τουλάχιστον με 

τη συμπλήρωση του εντύπου. Δεύτερον, όσοι συνάδελφοι δεν έχουνε λογ/μο 

της Εθνικής Τράπεζας θα παρακαλέσω να ανοίξουνε άμεσα, τον οποίο να τον 

καταθέσουνε κάτω στο ταμείο του Δήμου έτσι, γιατί από εδώ και πέρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται ο κ.Βλάχος.  

ΒΛΑΧΟΣ: .. οι αποζημιώσεις που δίνονται σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους για την παρουσία τους στα Δημοτικά Συμβούλια θα κατατίθεται σε 

λογ/μο της στην τράπεζα, διότι από 10 Μαίου έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το 

σύστημα της ενιαίας αρχής πληρωμών. Να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα 

που τέθηκαν από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, έτσι πολύ σύντομα. 

Ενα ήτανε για τον φορέα της Πάρνηθας, για τη συνεδρίαση του που είχε 

σήμερα, αν δεν κάνω λάθος αναφέρθηκε, τουλάχιστον Αντιδήμαρχος Πολιτικής 

Πολιτικής, εγώ δεν καλέστηκα, έχω μιλήσει με τον κ.Παπαγιάννη, δεν του έχει 

έρθει καμία πρόσκληση γιατί ανήκει σε ένα συναφή φορέα δίπλα. Δεν ξέρω στο 

γραφείο του Δημάρχου, απ' όσο γνωρίζω δεν έχει πάει καμία πρόσκληση από 

το φορέα της Πάρνηθας. Οπότε εφόσον δεν καλεστήκαμε πως να 

παρεβρεθούμε. Συμβαίνει και αλλού αυτό. Θα πω κάτι για το, που αφορούσε 

για τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου στο Καπανδρίτι επειδή 

παρεβρέθηκα, έτσι όπως μου το είχε ζητήσει και ο κ.Σωτήρχος, ότι υπήρχε 

χώρος, υπήρχαν, ήταν ανοιχτοί οι χώροι για να μπούνε μέσα, δεν ξέρω για ποιο 

λόγο συνεδρίασε απ' έξω στον πλάτανο το Συμβούλιο Τοπικού.  

 Και τέλος αναφέρω .. συζήτηση στο θέμα που ανέφερε ο συνάδελφος ο 

κ.Δέδες για την συνάντηση που είχαν μέλη της παράταξης του στον Κάλαμο, 

στους Αγ.Αποστόλους, με συλλόγους και φορείς των Αγ.Αποστόλων και του 
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Καλάμου. Αν μη τι άλλο σε ορισμένα πράγματα θεωρώ και θρασή αλλά και 

υποκριτικά κάποιες συναντήσεις οι οποίες με το να δείχνουνε, εντός 

εισαγωγικών, ενδιαφέρον για τα τοπικά προβλήματα του Καλάμου χωρίς να 

έχουνε καμία ενημέρωση, χωρίς να έχουνε συζητήσει με κανέναν πιο πριν και 

τουλάχιστον στο βαθμό που εγώ γνωρίζω, στον 1,5 χρόνο που είμαι 

Αντιδήμαρχος, ποτέ μα ποτέ δεν με έχει επισκεφτεί ούτε ένα μέλος της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου μας αυτού να με ρωτήσει, ένα, δύο, 

τρια, τέσσερα πράγματα τι συμβαίνει. Αντιθέτως, τολμώ να ομολογήσω ότι η 

συνεργασία που έχω με τους συλλόγους, μα με όλους τους συλλόγους των 

Αγ.Αποστόλων του Καλάμου είναι εξαιρετική, είναι συχνή, είναι απαιτητικοί από 

τη μεριά τους, είναι έντονη μερικές φορές, αλλά πάντα είμαστε εκεί και δεν 

μπορώ να καταλάβω πως όταν σε προηγούμενο Συμβούλιο η λεγόμενη άθλια ή 

οπωσδήποτε μπορεί να την χαρακτηρίσουν οι συνάδελφοι της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης εικόνα του Καλάμου, θα μπορούσε άμεσα να βελτιωθεί. Με τις 

πιστώσεις και τις δαπάνες που θα .. το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

εκείνοι αποχώρησαν. Μιλάω για υποκρισία, μιλάω για υποκρίσια αλλά .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Λοιπόν, επειδή ζούμε καταστάσεις πολιτικής σχιζοφρένειας εδώ μέσα 

θα παρακαλέσω όσους συναδέλφους θέλουν από την αξιωματική 

αντιπολίτευση να βοηθήσουν ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα του τόπου, 

ακόμα και να συζητήσουμε, ακόμα και να προτείνουνε, ας έρθουν από το 

γραφείο μου, ας με πάρουν ένα τηλέφωνο, ας συναντηθούνε με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους, όπως συναντιόμαστε σχεδόν καθημερινά και 

βλεπόμαστε, Δημοτικούς Συμβούλους, τους οποίους και ευχαριστώ για τη 

συνεργασία που έχω μέχρι τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 
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 Κυρία Οικονόμου, έχετε το λόγο. Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί εσείς δεν είπατε ότι θέλετε; Είπατε ότι θέλουμε εμείς; Δεν 

προσβάλλω, ούτε ο κ.Βλάχος. Εκανε έναν, έκανε μια πολιτική εκτίμηση. 

Μπορείτε να κάνετε αργότερα και εσείς τη δική σας.   

 Κυρία Οικονόμου.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δέδε. Να αντέχετε μερικά πράγματα να ακούτε. Δε 

σας είπε .. Κύριε Λίτσα, ελληνικά γνωρίζω καλά. Δεν είπε τον κ.Λίτσα άθλιο. 

Τώρα αν εσείς θέλετε να το παρερμηνεύετε έτσι, δικαίωμα σας. Σε καμία 

περίπτωση. Ευχαριστούμε κ.Δέδε για τις υποδείξεις. Αυτό μπορείτε να το πείτε.  

 Κυρία Οικονόμου, έχετε το λόγο. Κύριε Δέδε, σας παρακαλώ. Κύριε 

Δέδε, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Δέδε, είναι 

κατάσταση αυτή τώρα; Τι πάθατε τώρα; Τι πάθατε; Σας παρακαλώ.  

 Κυρία Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω για το ΚΕΠ Καπανδριτίου, 

για την παράταση μίσθωσης του κτιρίου, είναι λέτε 6 μήνες. Για 6 μήνες 

δίνεται, έχει λήξει η μίσθωση εδώ και 2 μήνες περίπου. Θα θέλατε να μου πείτε 

τι σκέφτεστε και δίνουμε μόνο .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, το θέμα στο οποίο αναφέρεστε είναι στην 

ημερήσια διάταξη. Θα συζητηθεί εκεί πέρα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ωραία. Να ρωτήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν έχετε κάτι άλλο, καλώς. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  29 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, ναι, κάτι άλλο. Θα ήθελα να ρωτήσω για το διγωνισμό 

εκθέσεων Γυμνασίου στο πρόγραμμα της κας Κοντογιάννη, γιατί το Γυμνάσιο 

Καπανδριτίου δεν έχει ενημερωθεί, εκτός και αν δεν κατάλαβα καλά. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, έχουνε δοθεί, έχει σταλεί με φαξ και έχουμε μιλήσει με 

όλους τους Δ/ντες των σχολείων. Οποιος δεν ήθελε να συμμετέχει, δεν είναι 

υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη .. Ναι, ναι. Ο Δ/ντης Γυμνασίου Καπανδριτίου με 

ενημέρωσε και πριν 5 λεπτά ότι ποτέ δεν έχει πάρει ειδοποίηση για τέτοιο 

διαγωνισμό. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δε φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν έκανα εγώ, δεν την έστειλα εγώ 

την ειδοποίηση. Στάλθηκε από το γραφείο .. Τώρα αν δεν την πήρε και αν 

ενημερώθηκε και δεν ρώτησε, πιστεύω ότι .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ωραία. Από που έχει σταλεί αν επιτρέπετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, δεν έχουμε διάλογο. Κάντε τις ερωτήσεις σας 

.. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Από το γραφείο του Νομικού Προσώπου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, μην ξαναπαντήσετε. Δεν μπορούμε να 

έχουμε διάλογο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Οικονόμου.  

 Κύριε Δήμαρχε, μια και είχαμε κάποιες αναφορές σε μένα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε γραφτεί στον κατάλογο κ.Σωτήρχο. Δεν έχετε .. 

Εντάξει, εντάξει, θα απαντήσει ο κ.Δήμαρχος.  
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 Οσον αφορά κ.Κιούση τον χαρακτηρισμό ότι τελειώνει η πολιτική σας 

σταδιοδρομία, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν τα λέτε σωστά τα πράγματα. Ηταν 

μια χαλαρή συζήτηση στην οποία σας είπα ότι εφόσον είσαστε και υποψήφιος 

βουλευτής, σας βλέπω αύριο, θα μπορούσατε να είσαστε και υποψήφιος 

Δήμαρχος, αλλά με ενέργειες και με αποχωρήσεις από την αίθουσα του 

Συμβουλίου, η δημοτική σας σταδιοδρομία είπα, μάλλον δεν έχει και σοβαρό 

μέλλον. Εκτίμηση είναι αυτή. Οσον αφορά τα υπόλοιπα, επειδή αντέχω το κάθε 

μορφής ξύλο, τα υπόλοιπα τα διαψεύδω, δεν ήρθαν από μένα. Ακούστηκαν 

κάποια πράγματα, αλλά όχι από μένα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά λέτε, ότι είπατε κάποια πράγματα και αναφέρατε και 

ονόματα τα οποία εγώ δεν ανέφερα ποτέ τουλάχιστον προσωπικά. Σ' αυτά που 

είπε ο κ.Βελτανιώτης, κ.Βελτανιώτη, το Προεδρείο, συμπεριφορές, κάποια 

συμπολίτευση, όπως αποχωρήσεις, φωνασκίες, θυμάστε κάποτε τα περί 

φαγητού κλπ., δεν είχε κανένα πρόβλημα να τα καυτηριάσει, αλλά αυτό δεν 

είναι λόγος αποχώρησης από την αίθουσα του Συμβουλίου. Το να λέμε όλοι 

μαζί ότι θα πάμε το Δήμο μπροστά και να σηκωνόμαστε να φεύγουμε, 

προκειμένου να μη γίνει Συμβούλιο για να προχωρήσουν τα θέματα .. Ε, 

προσωπική άποψη είναι βέβαια, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον άστοχο. 

Σύμφωνοι, αλλά εγώ .. Πολιτική πράξη .. Εντάξει, ωραία. Αφού έχετε την 

ανάγκη τόσο πολύ κ.Σωτήρχο, ορίστε πείτε δύο λόγια. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Ε βέβαια άμα διαστρεβλώνεται και η παρουσία του Καπανδριτίου 

εδώ πέρα, γενικότερα, της περιοχής του Καπανδριτίου. Σχετικά με τα 

Συμβούλια που γίνονται κάτω από τα πλατάνια. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να 

γίνουν και κάπου αλλού, απ' ότι έχω καταλάβει. Αν η Πρόεδρος Τοπικού θέλει 

να τα κάνει κάτω από τα πλατάνια είναι δικαίωμα της, ενώ τους έχει δοθεί 

κλειδί εισόδου της αίθουσας, που γίνονται εκατοντάδες εκδηλώσεις και 
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συνεδριάσεις, όχι μόνο από τους συλλόγους του Καπανδριτίου, αλλά και απ' 

όλα τα Διαμερίσματα του Δήμου και με μεγάλη επιτυχία κιόλας. Δεν χωράει το 

Δημοτικό του Καπανδριτίου, η αίθουσα αυτή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. 

Και όχι μόνο αυτό, η αίθουσα είναι ανοιχτή κάθε μέρα μέχρι τις 9:00 η ώρα το 

βράδι. Τα Συμβούλια του Τοπικού γίνανε 7:00 η ώρα. Η αίθουσα ήταν ανοιχτή, 

αλλά η κάμερα δεν πήρε την αίθουσα, πήρε το πλατάνι. Δυστυχώς. 

Διαστρεβλώνουν την κατάσταση και ο κ.Βελτανιώτης ξέρει πολύ καλά πότε 

λειτουργεί και μέχρι τι ώρα το ΚΑΠΗ και αν είναι ανοιχτή η αίθουσα ή όχι. Δεν 

έχω να πω τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Σωτήρχο. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, μη μας κατηγορείτε επομένως ότι απαξιούμε τα 

Τοπικά τόσο εύκολα. Πρώτα απ' όλα για να υπάρξει ένα Τοπικό .. Καλησπέρα 

κατ' αρχάς, για να υπάρξει ένα Τοπικό, θα πρέπει η μια αξία και μια έννοια που 

πρέπει να έχει, να είναι η συνεννόηση. Αν είναι ανοιχτή η αίθουσα και κάνουμε 

στο πλατάνι, δεν υπάρχει συνεννόηση. Εάν το πρώτο θέμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου σήμερα είναι "Εγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου του ΚΕΠ 

Καπανδριτίου" και η κα Οικονόμου το φέρνει προ ημερησίας, είναι 

ασυνεννοησία. Δεν μπορούμε εκεί να παρέμβουμε. Το καταλάβατε; Μήπως 

συμβαίνει κανένα τέτοιο; Αναρωτηθήκατε ποτέ; Εγώ είδα και σήμερα τώρα ότι 

είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, το έχουμε θέμα και το φέρνει προ 

ημερησίας. Μήπως είναι μια συνέχεια μια ασυνεννοησίας με την μικρή εμπειρία 

που αποκτάτε και εδώ μέσα τώρα, στο πρώτο λεπτό της συνεδρίασης; Κάτι 

συμβαίνει άραγε. Ερωτηθείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, καθρέφτη έχετε σπίτι σας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καθρέφτη έχετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτά να κάνετε εσείς. Μα να αναρωτηθώ εγώ για .. ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, καθρέφτη έχετε στο σπίτι σας, είναι σοβαρά πράγματα 

αυτά;  

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα εγώ να αναρωτηθώ για τις διαδικασίες 

.. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το να αναρωτηθώ είναι απάντηση, καθρέφτη έχετε στο σπίτι 

σας; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τα Τοπικά Συμβούλια κ.Πρόεδρε ξέρετε που γίνονται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι λειτουργούσατε πάντοτε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Μέσα στις Τοπικές Κοινότητες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το λέει ο "Καλλικράτης". Μα είναι δυνατόν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο επίπεδο και κάποιο 

πολιτισμό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σιγά μην τα αφήνουμε και στην παιδική χαρά. Και μας λέει εμάς να 

αναρωτηθούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από μας το ζητάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τουλάχιστον, αντέχετε να ακούτε τουλάχιστον και πείτε τα μετά. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα άμα δεν καταλαβαίνετε, τι να σας πω; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι υποχρεωτικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και κάποια θέματα παιδείας κ.Γιασημάκη. Το να έχεις 

καθρέφτη στο σπίτι σου, δεν είναι έκφραση αυτή τώρα. Σας παρακαλώ. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σε μένα αναφέρεστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε καμία περίπτωση. Ο,τι κάνει ο καθένας κ.Λίτσα αφορά τον 

εαυτό του. Αυτός χαρακτηρίζεται. Το, δε μου λες .. Εντάξει, εντάξει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσον αφορά για την Πάρνηθα δεν καλέστηκα, και εγώ το 

δηλώνω, έτσι; Ο κ.Γιασημάκης μίλησε νομίζω για το Συμβούλιο εκείνο. Κύριε 

Γιασημάκη, θέλω να αποφύγω να μπούμε στην μεγάλη κουβέντα αυτουνού 

του θέματος. Μια κουβέντα θα πω, μόνο, ότι ο θεσμός της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης εμπεριέχει την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Ο καθένας όπως 

είπατε και το αναλύσατε το θέμα, έχει τις δικές του αρμοδιότητες, 

υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, το κρίνει και ο 

καθένας ξεχωριστά. Σίγουρα όμως το θέμα απαρτίας ενός Δημοτικού 

Συμβουλίου είναι ακριβώς όπως το λέει η λέξη και ο Κώδικας. Το θέμα απαρτίας 

ενός Δημοτικού Συμβουλίου είναι θέμα όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν 

είναι θέμα συμπολίτευσης η απαρτία. Η απαρτία είναι επί του συνόλου των 

μελών, των 41.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, σας έδωσε κανείς το λόγο τώρα; Γιατί 

διακόπτετε;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εκφράσεις τώρα, μαζεύτε .. ; Τι να μαζέψουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι; Πρόβατα είναι .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα γιατί διακόπτετε αυτήν τη στιγμή; Δεν μπορείτε να 

ακούσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ. Οι εκφράσεις σας, οι εκφράσεις σας ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εικόνα τι; Να βάλουμε τον κόσμο σε, να τους δέσουμε 

χειροπόδαρα; Εσείς όταν έχετε ανάγκη δεν αποχωρείτε;  

 Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα φωτοβολταϊκά κ.Χασιώτη. Ευτυχώς, ευτυχώς δε μας έχει 

έρθει αυτή η αρμοδιότητα. Μας λείπει μια από τις 200 της Νομαρχίας, αυτή 

τουλάχιστον δε μας τη φέρανε σε μας. Ευτυχώς. Για τους συλλόγους κάτι 

ελέχθη του Καλάμου, νομίζω, νομίζω από τον κ.Δέδε. Δεν μπορώ να λύσω όλα 

τα προβλήματα του Δήμου, θα λύσω και αρμοδιότητες του Υπουργείου και της 

επένδυσης των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, που είναι μια κεντρική πολιτική 

επένδυση; Θα παρέμβω και εκεί σαν Δήμος; Δε νομίζω ότι μπορώ. Δε νομίζω 

ότι μπορώ, είμαι ξεκάθαρος. Εξάλλου τα φωτοβολταϊκά είναι μια επένδυση η 

οποία εμένα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί στην Ελλάδα 

ένα ταμείο, μια ανάπτυξη, μια θέση εργασίας, με βρίσκει σύμφωνη. Είναι 

εναλλακτική μορφή ενέργειας η οποία δε βλάπτει κιόλας. Γενικά. Δεν ξέρω το 

σημείο, δεν έχω έρθει, γενικά μιλάω.  

 Για τους συλλόγους. Γύρω στους 150 που έχουμε στην περιοχή μας, 

βρισκόμαστε όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, με κάλυψε στα πιο πολλά που 

είπε, σε καθημερινή επαφή, δεχόμαστε πιέσεις, έχουνε δίκιο οι άνθρωποι στα 

περισσότερα αιτήματα τους. Πάντα έχουνε δίκιο οι πολίτες, είναι αιτήματα 

συγκεκριμένα. Μιλάνε για καθαριότητα, μιλάνε για τη λάμπα, μιλάνε για τη 

λακούβα, μιλάνε για την καθαριότητα της παραλίας, μιλάνε τα γνωστά 

προβλήματα όλα αυτά που έχουνε οι σύλλογοι. Ζητώ απ' αυτούς να μας 
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κατανοήσουν και μόνο, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καλή σχέση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση, με το κράτος. Σήμερα Ιούνιος μήνας 

απάντησε το Συμβούλιο Επικρατείας στην αίτηση αναστολής του Υπουργείου 

Εσωτερικών για να μπορέσουμε τον Ιούνιο να μπούμε στη διαδικασία να 

πάρουμε το μειωμένο κατά πολύ προσωπικό, 8μηνο που έχουμε κάνει πρώτοι 

στην Ελλάδα ο Δήμος Ωρωπού από τις αρχές Γενάρη και ζητάμε 8μηνήτες και 

δεν έχουμε και προσπαθούμε εδώ και στο προηγούμενο Συμβούλιο να κάνουμε 

αναθεώρηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος, για να λειτουργήσουνε 

οι λάμπες στον Κάλαμο, για να λειτουργήσουνε τα ογκώδη να φύγουνε, για να 

λειτουργήσει η καθαριότητα της παραλίας και καθυστερούμε τώρα 10 μέρες 

γιατί δεν είχαμε απαρτία. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε καμία 

διαδιακασία λόγω του ότι κάποια θέματα μείνανε πίσω καλοκαιρινά. Αν αυτό 

νομίζετε ότι βοηθάει τον τόπο, νομίζω ότι δεν τον βοηθάει τον τόπο και να σας 

πω, χρεωνόμαστε όλοι σας είπα, όλοι έχουμε αποστολή και καθήκοντα εδώ 

μέσα, συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Είναι γνωστό, το ξέρουνε όλοι. 

 Κύριε Κιούση, έξω από εδώ άμα λέμε και καμιά κουβέντα, που με 

φωνάζετε να πιούμε ένα ποτό, να πιούμε καφέ, δεν το κάνεις θέμα μετά εδώ 

μέσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Εκτός θέματος τώρα, εκτός θέματος, ναι. Εδώ .. Είχε λήξει 

η ημερησία όμως. Κύριε Γιαμαρέλο συγχαρητήρια. Μέσα στο πρόβλημα της 

υγείας σας, μέσα στο στοχασμό σας, μέσα σε ένα ωραίο περιβάλλον, έχετε 

φέρει μια καλή πρόταση την οποία θα τη σκεφτούμε και θα τη συζητήσουμε το 

πως μπορούμε να ανταμείψουμε αυτόν τον Ελληνα, τον μεγάλο Ελληνα. 

Συγχαρητήρια κα Μίχα για την Προεδρεία σας στη ΔΕΠ και τα αποτελέσματα 

σας. Να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 
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 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ 

Καπανδριτίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 Κύριε Βλάχο, πέραν της εισηγήσεως η οποία έχει διανεμηθεί στους 

συναδέλφους, στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο;      

ΒΛΑΧΟΣ: Οχι κ.Πρόεδρε. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την..; 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω επειδή όπως διαβάζω την 

εισήγηση, η παράταση αυτή είναι για 6 μήνες. Απ' ότι είπε η κα Οικονόμου 

προηγουμένως ήδη έχουν περάσει 2 μήνες. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το 

πως θα λυθεί μόνιμα αυτό το πρόβλημα; Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός 

αναδιάταξης των γραφείων στο δημοτικό κτίριο; Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, να μας 

ενημερώσετε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας ενημερώσω κ.Βελτανιώτη ότι είναι .. Ο κ.Τσαγκαράκης ο 

Μιχάλης, ο μηχανικός του Δήμου .. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, συγνώμη, εάν δεν είσαστε έτοιμος, δεν το ξέρετε, 

μπορώ να επισκεφτώ τον κ.Σωτήρχο αύριο να μη ενημερώσει, αλλά θα ήθελα 

μια ενημέρωση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είμαι ενημερωμένος πολύ καλά, επειδή είμαι κοντά στους 

μηχανικούς και στην προσπάθεια να διεκπεραιώσουν υποθέσεις, είχε δώσει ο 

Δ/ντης μας στον κ.Τσαγκαράκη την υπόθεση των μελετών των ΚΕΠ. Ηδη 

έχουνε σταλεί όλες οι μελέτες μεταφοράς των ΚΕΠ στις Δημοτικές Κοινότητες 

και τις Τοπικές Κοινότητες, έχει φύγει για το Υπουργείο. Περιμένουμε έγκριση 

από το Υπουργείο για να μπούνε μέσα να σταματήσουμε να πληρώνουμε 

ενοίκια. Αφού έχουμε χώρους πλέον στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες να 

πάνε τα ΚΕΠ. Εγινε μελέτη, έχει γίνει μελέτη .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν έγινε αντιληπτός. Δε ρώτησα αυτό. Λέω αν υπάρχει 

αρχιτεκτονική μελέτη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει γίνει μελέτη υποχρεωτικά με το νόμο. Για να σου δώσει το 

Υπουργείο τη δυνατότητα να μεταφερθείς πρέπει να έχεις τη μελέτη ακριβώς 

τα τοπογραφικά και τι θα κάνεις, ακόμη και ράμπα για τους ανάπηρους για να 

μπαίνεις μέσα. Εχει πάει η μελέτη στο Υπουργείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, για το συγκεκριμένο θέμα εγώ θέλω να πω γιατί το έχουμε δει 

και σε άλλα ΚΕΠ, όχι μόνο του Καπανδριτίου και συγκεκριμένα εδώ πέρα σ' 

αυτό είναι η δεύτερη παράταση, έτσι; Δεν είναι η πρώτη παράταση. Είναι η 

δεύτερη παράταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εχουμε ήδη 1,5 χρόνο Δημοτική Αρχή. Αυτά τα πράγματα θα 

πρέπει να τα τρέξουμε όσο μπορούμε, να γλιτώσουμε λεφτά. Αυτή είναι η 

παρατήρηση μου. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ηθελα να ρωτήσω, όταν στην εισήγηση σας που λέτε, 

σύμφωνα με ενημέρωση μας από τη Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου, τι 

εννοείτε; Οτι κάναμε κάποιο Συμβούλιο η Δημοτική Κοινότητα; Τι ακριβώς;  

 Ευχαριστώ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει εδώ στον όρο, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση μας από τη 

Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου. Τι εννοούμε, λέει. Ποια ενημέρωση.  

 Κύριε Σωτήρχο, θέλετε .. ; 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Να απαντήσω, να απαντήσω. Εχουμε κάνει με κάποιον μηχανικό, 

στην αρχή βέβαια, με τον κ.Βλάχο ξεκινήσαμε τη συνεργασία αυτή και κάναμε 

κάποια τοπογραφικά με κάποιους μηχανικούς του Καπανδριτίου, αφιλοκερδώς 

ήρθαν και μας κάνανε αυτήν τη δουλειά και τα δώσαμε στην .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Τεχνική Υπηρεσία. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου έκανε κάποιες επιδιορθώσεις και αυτό που χρειάστηκε δηλαδή για να 

πάνε σε καλύτερη βάση στο .. , ναι, κάπως λέγεται η Υπηρεσία αυτή που 

χρειάζεται. Αυτή ήταν η συνεργασία. Καμία άλλη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με συγχωρείτε, αλλά δεν κατάλαβα. Οταν λέτε Δημοτική, πάλι 

δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου την εκπροσωπεί και ο 

Αντιδήμαρχος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ε, αυτή είναι η απάντηση. Οχι η Τεχνική Υπηρεσία και η 

συνεργασία λοιπόν. Οτι έχετε εισήγηση, αν καταλαβαίνω, γιατί μπορεί και όχι, 
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η εισήγηση σας είναι από τον Αντιδήμαρχο Καπανδριτίου σχετικά με το ΚΕΠ, 

με το κτίριο του ΚΕΠ. Λοιπόν, όχι από τη Δημοτική.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση έχει γίνει από τον κ.Βλάχο. Η ενημέρωση έχει 

προέλθει από τον Αντιδήμαρχο, κατά τα λεγόμενα του και τους υπαλλήλους 

τους αρμόδιους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οταν λέτε δηλαδή, σύμφωνα με την ενημέρωση μας από τη 

Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου, εννοείτε τον κ.Βλάχο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, καταλάβατε τι σας είπα; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση του θέματος .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται 

από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο που έχει αναλάβει όλες αν θέλετε τις παρατάσεις 

μισθώσεων στο Δήμο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ενημέρωση του, κατά τα λεγόμενα του, έγινε από τον κύριο, 

και από τον Αντιδήμαρχο πέραν της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τότε θα παρακαλούσα να γράφετε στην 

εισήγηση σας ότι η ενημέρωση σας έγινε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ο 

οποίος σε αυτή την περίπτωση είναι ο κ.Βλάχος. Πάντως όχι από τη Δημοτική 

Κοινότητα Καπανδριτίου, γιατί αυτό δεν έγινε ποτέ.  

Παρακαλώ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς πιστεύετε .. Κυρία Οικονόμου συγνώμη, όταν λέμε 

Δημοτική Κοινότητα τι εννοούμε;   
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εσείς θα μου πείτε Δήμαρχε που είσαστε Δήμαρχος και 

γνωρίζετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς κατά εσάς τι σημαίνει αυτό; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ δεν κάνουμε μαθήματα .. Λέω, αφού εσείς το ρωτάτε .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ούτε ερωτήσεις γίνονται .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να ρωτάτε τον τίτλο ενός θέματος .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οταν λέμε Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου κ.Δήμαρχε.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον τίτλο μιας Δημοτικής Κοινότητας. Σε παρακαλώ πολύ, εδώ 

δεν ήρθαμε να κάνουμε ερωτήσεις τέτοιου είδους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οταν λέμε Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου κ.Δήμαρχε, για 

θέματα της περιοχής κατά τόπο, όπως είναι το συγκεκριμένο, δηλαδή το ΚΕΠ 

Καπανδριτίου, κατανοώ και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχετε μια εισήγηση, μια 

πρόταση από τη Δημοτική Κοινότητα, από το Τοπικό Συμβούλιο δηλαδή 

Καπανδριτίου. Αυτό λοιπόν εγώ αντιλαμβάνομαι με το Δημοτική Κοινότητα 

Καπανδριτίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, δεν ταυτίζονται οι όροι Δημοτική Κοινότητα 

και Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Κοινότητα είναι ευρύτερη έννοια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε για να μάθετε, υπάρχει Δημοτική Κοινότητα 

Καπανδριτίου, που σημαίνει όλο το Καπανδρίτι, όλο το Καπανδρίτι, από γωνία 

σε γωνία. Αυτό σημαίνει Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, αυτό είναι Δημοτική Ενότητα. Αυτό που περιγράφεις 

Δήμαρχε είναι Δημοτική Ενότητα. Κακώς παρεμβαίνω στα εσωκομματικά σας, 

αλλά Δημοτική Κοινότητα ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε κ.Ζαφείρη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν το δείτε κ.Ζαφείρη, αν δείτε κ.Ζαφείρη στο 4ο θέμα, που 

πάμε για κατατμήσεις .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει πρώην Δημοτική Ενότητα, πρώην Δημοτική Ενότητα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν θα πάμε και δούμε το 3ο και 4ο θέμα που μιλάει για τις 

κατατμήσεις, ακόμα και η εισήγηση που σας γίνεται μιλάει για Δημοτικές 

Ενότητες. Θα το δείτε καλά στο 3ο και το 4ο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφοι, ξεφύγαμε από το θέμα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το πιο απλό απ' όλα είναι να δεχθούμε ότι έχει γίνει μια 

παρεξήγηση. Θα μπορούσε ο Αντιδήμαρχος να δεχθεί και να πει ότι εκ 

παραδρομής γράφτηκε ό,τι γράφτηκε και να μην μπαίνουμε σ' αυτήν τη 

διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλωστε δεν είναι αυτή η ουσία του θέματος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι. Λέτε ότι ναι κα Πρόεδρος, εσείς δεν έχετε καμία σχέση μ' 

αυτό. Οντως εκ παραδρομής γράφτηκε αυτό, ήτανε η εισήγηση του 

Αντιδημάρχου και τελειώνουμε και να μην προσπαθούμε να τα φορτώσουμε 

στην Πρόεδρο όλα. Απλά είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν φορτώνουμε τίποτα σε κανέναν.  

.......: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάνω σε ποιο θέμα; 

.......: Θα σας πω αμέσως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, όταν κάνει κάτι ο κ.Γιαννάς θα πρέπει να αποφασίζει η 

Δημοτική Κοινότητα των Νέων Παλατίων να το κάνει και να το εισηγείται στο 

Δήμο, προφανώς. Μην τρελαθούμε τώρα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις 

ως προς την παράταση της μίσθωσης;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης του 

κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τμήματος του Οικισμού 

Χαλκουτσίου και οδικού τμήματος στην περιοχή "ΛΥΚΟΨΟΦΙ" 

Μαλακάσας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα.  

 Συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα; Υπάρχουν ερωτήσεις; 

Ερωτήσεις; Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Λίτσας. Αλλος συνάδελφος;  

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω την εισήγηση ποιος την κάνει. Δεν το είδα καλά 

γιατί τα πήραμε τώρα πριν λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δ/ντης, ο κ.Καρίνος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο έχετε επιληφθεί ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς; Εχετε επιληφθεί κ.Δήμαρχε επιτόπου του ζητήματος;  

Ευχαριστώ πολύ. Ρωτάω λοιπόν το εξής, αν έχετε επιληφθεί επιτόπου την, 

έχετε πάει επιτόπου, έχετε εστιάσει στο πρόβλημα και έχετε φέρει την 
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εισήγηση εσείς ο ίδιος και σαν μηχανικός. Από αυτή την άποψη το λέω 

κ.Καρίνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε συνεργαστεί και με έναν πολύ καλό συγκοινωνιολόγο, 

φίλο, ο οποίος μας έκανε δωρεάν τις προτάσεις του οι οποίες εγκρίθηκαν και 

από μένα και από την Τεχνική Υπηρεσία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γι' αυτόν το λόγο λοιπόν κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετείστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Εχετε καμία στενοχώρια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, καμία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτόν το λόγο λοιπόν εισηγητής δεν είναι ο 

κ.Καρίνος, γιατί θα του έλεγα ας πούμε τη δυσκολία της προσβασιμότητας 

μήπως τρακάρουνε κανένα δύο κατσίκια μεταξύ τους. (γέλιο) Υπάρχει θέμα και 

σοβαρό γιατί έχει κάτι κατσίκια και μπορεί να τρακάρουνε μεταξύ τους. Από 

εκεί και πέρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο ΛΗΚΟΨΟΦΙ λέτε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Στο ΛΗΚΟΨΟΦΙ, ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο ΛΗΚΟΨΟΦΙ, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Ενα, δύο σπίτια έχει. Ενός φίλου γιατρού και του κυρίου που σας 

έκανε τη μελέτη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι και δίπλα έχει κανένα δύο στάνες με κατσίκια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι και που μπορεί όλοι μαζί .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει και το .. PARK, το οποίον τα Σάββατα ή τις Κυριακές 

παρκάρουνε δεξιά και αριστερά στο δρόμο και κινδύνεψε να καεί, πήρε φωτιά 

και δεν μπορούσε να περάσει το πυροσβεστικό.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γι' αυτό λοιπόν, ακούστε με κ.Δήμαρχε, θέλω να τοποθετηθώ γιατί 

είναι και για την πρώην Κοινότητα Μαλακάσας και νομίζω ότι κάτι ξέρω 

παραπάνω. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο συγκεκριμένος αγαπητός κύριος, 

αξιοσέβαστος και είναι και πολύ καλός συγκοινωνιολόγος, θέλω να πω το εξής: 

είναι το κλασικό παράδειγμα που θα δείτε, να έρχεται ένας ξένος στην περιοχή, 

η περιοχή να το εξυπηρετεί πάρα, πάρα, πάρα πολύ, εκείνος να κάνει τη 

δουλειά του, αλλά μετά να μη θέλει να ανοίξει δρόμος για να περάσουν οι 

υπόλοιποι. Για να μην ήταν αδιέξοδο λοιπόν θα μπορούσε να είχε αφήσει να 

περάσει ο δρόμος και να εξυπηρετηθεί μια τεράστια περιοχή το ΛΥΚΟΨΟΦΙ, 

αλλά είναι το κλασικό παράδειγμα, όταν χτίζει κάποιος να θέλει το δρόμο που 

εγώ τον έκανα, δεν υπήρχε μέχρι τότε πουθενά τίποτα, να εξυπηρετηθεί αλλά 

μετά να μην περάσουνε άλλοι. Τώρα, το να μας φέρνετε εδώ μια ολόκληρη 

διαδικασία που βλέπω μέσα ότι έχει και στην εθνική οδό σήμανση κ.Καρίνο, αν 

είναι δυνατόν να βάζουμε εμείς σήμανση στην εθνική οδό, απλώς να 

ξεκαθαρίσουμε ότι όταν θέλει κάποιος ιδιώτης να του κάνουμε το χατίρι 

κ.Δήμαρχε, δε σημαίνει ότι μπορεί να μπει ένας ολόκληρος Δήμος σε μια 

ολόκληρη διαδιασία. Να βάλουμε 50 ταμπέλες στο, ούτε ΛΥΚΟΨΟΦΙ δε 

λέγεται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πως λέγεται; Στη στάνη του κατσίκα. Στη στάνη του κατσίκα. 

Εντάξει; Για να μην τρελαθούμε κιόλας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε καμία άλλη, έχετε καμία άλλη τοποθέτηση επί της 

μελέτης; Οχι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφωνείτε με τη μελέτη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι μελέτες που έχουμε σήμερα, που χρειάζονται έγκριση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά κατά 95% τη μελέτη της πλατείας Χαλκουτσίου, η 

οποία τέλειωσε όπως ξέρετε ξεκινώντας από το ΘΗΣΕΑ το 2002 και τελείωσε 

πέρσι και δεν έχει σηματοδοτηθεί. 700.000 έργο κλπ. Ο κύριος 

συγκοινωνιολόγος μας βοήθησε πάρα πολύ στη σύνταξη της δωρεάν. Εχει 

κάνει και κανένα δύο άλλες μελέτες τελείως δωρεάν για τον τόπο που μένει, 

για τον Δήμο Ωρωπού. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 

για το δρόμο του ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καρεκλάς νομίζω. Είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής 

υψηλοτάτου επιπέδου και πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός 

συγκοινωνιολόγος. Οι προτάσεις του είναι τεκμηριωμένες, είναι πραγματικά 

πολύ προχωρημένες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, μην απαξιώνετε τώρα το Συμβούλιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η θέση αυτή που μιλάμε τώρα, η θέση αυτή που μιλάμε τώρα, 

είναι το ασήμαντον της υπόθεσης, είναι 5, 10 πινακίδες, απαγορεύεται το 

παρκάρισμα δεξιά και αριστερά για την πιθανότητα φωτιάς και μόνο αυτό. Τα 

υπόλοιπα, δεν περνάει ο δρόμος, δεν κάνει, δεν έχει καμία σχέση με τη μελέτη. 

Είναι 5 ταμπέλες δεξιά, αριστερά να μην παρκάρουνε στο δρόμο και δεν μπορεί 

να περάσει πυροσβεστικό και να έχουμε τέτοια προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Καρίνο, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο από τη 

στιγμή που είναι αδιέξοδος ο δρόμος;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Γιατί εγώ απ' ότι γνωρίζω άμα είναι αδιέξοδο δεν κάνουμε τίποτα. 

Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τίποτα. Μα είναι αδιέξοδος ο δρόμος.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εμείς κ.Καρίνο νομιμοποιούμαστε να πάρουμε αυτήν την 

απόφαση βάσει αυτών που σας αναφέρει ο κ.Καλύβας; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ρωτώ εσάς σαν Δ/ντη, 

εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση σήμερα, 

βάσει αυτών που σας αναφέρουνε; Οχι πιστεύω πως ναι. ∞ ναι ή όχι.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Καρίνο, εγώ θα επιμείνω σ' αυτό το πράγμα, γιατί βάζοντας 

ταμπέλες οδηγούμε οδηγούς προς τα εκεί σε ένα αδιέξοδο δρόμο. Τώρα αν δεν 

έχει ταμπέλες .. να βάλουμε μια ταμπέλα αδιεξόδου. Τίποτε άλλο. Εάν θα 

βάλουμε ταμπέλες διάφορες .. το παρκάρισμα, δείχνουμε στον οδηγό, 

οποιονδήποτε οδηγό, ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι αδιέξοδος, κυκλοφορεί, με 

αποτέλεσμα να οδηγούμε αυτοκίνητα εκεί σε αδιέξοδο δρόμο. Εγώ το ξέρω 

από το Δήμο του Αυλώνα αυτό το πράγμα και το λέω, ότι δεν μπορούμε να 

κάνουμε καμία παρέμβαση σε αδιέξοδο δρόμο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Το παρκάρισμα που; Σε όλο το δρόμο; Μοναδική ταμπέλα σας λέω 

που μπορούμε να βάλουμε είναι, αδιέξοδος.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

ΛΙΤΣΑΣ: Μια επισήμανση κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Να βάλουμε και ταμπέλα ότι να προηγούνται τα ζώα, γιατί εκεί έχει 

κάτι πρόβατα. Να προηγούνται τα γίδια κιόλας, είναι γίδια.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μήπως χρειάζεται και η γνώμη των Τοπικών 

Συμβουλίων; Οχι;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις 

όσον αφορά τις ρυθμίσεις;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα κύριοι συνάδελφοι της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνήθως δε συμμετέχω σ' αυτά τα θέματα, στην αναθεώρηση 

του τεχνικού προγράμματος και στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, αλλά 
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επειδή εδώ πρόκειται για μια πολιτική πράξη αναγκάζομαι να παρέμβω και να 

σας ενημερώσω, το θεωρώ υποχρέωση μου, για το μέρος το πολιτικό της 

απόφασης αυτής που εμπεριέχει αυτή η αναμόρφωση πιθανώς. Το άρθρο 6 του 

4071, τελευταίου δεύτερου "Καλλικράτη", απ' ότι ξέρετε, ήρθε να λύσει 

προβλήματα όπως και οι υπόλοιποι εγκύκλιοι και νόμοι και νομοσχέδια που 

καθημερινώς βομβαρδιζόμαστε. Τι λέει αυτό το άρθρο. Λέει ότι μπορούμε 

όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις 

κατά ειδικό φορέα .. στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και να 

εκτελεστούν αυτοτελώς εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές ή 

Δημοτικές Κοινότητες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο νομοθέτης νομοθετεί και μας λέει αυτό. Τι 

μας λέει, ότι μπορούμε σε κάθε πρώην Δημοτική Ενότητα, στη Δημοτική 

Ενότητα Ωρωπίων, όλος ο Δήμος Ωρωπίων ο προηγούμενος ή ο Δήμος Αυλώνα 

ή ο Δήμος Καλάμου να μπορεί ομοειδείς δαπάνες να γίνει ξεχωριστό έργο ή 

προμήθεια. Είναι ένα γεγονός πραγματικά που συμπληρώνει για μένα, για τον 

μικρό χώρο εμπειρίας που έχω σαν Δήμαρχος, ένα μεγάλο και τεράστιο κενό. 

Κουκουλόπουλος και Γιαννίτσης ομόφωνα πήραν την απόφαση αυτή για να 

μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους Δήμους τους μεγάλους τους 

"Καλλικρατικούς". Και γιατί πήραν αυτή την απόφαση και δέχθηκαν πιέσεις από 

την ΚΕΔΕ, από την ΠΕΔΑ και από τους Δημάρχους όλης της Ελλάδος. Δέχτηκαν 

τις πιέσεις αυτές γιατί η μελέτη με τα αυτοκίνητα συντήρησης αυτοκίνητων 

είναι 8 - 10 μήνες και παλινδρομεί με ενστάσεις μεταξύ Περιφέρειας, 

Ελεγκτικού Συμβουλίου και μόλις στάλθηκε, περιμένουμε με καινούργια 

διάταξη και 15 μέρες ακόμη, για να μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση και 

μετά τη σύμβαση πότε θα αρχίσει. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουνε οι Δήμοι 
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στην Ελλάδα με τις μεγάλες μελέτες αυτές εδώ και τις μεγάλες αναθέσεις σε 

υπερεργολάβους.  

 Ερχεται ο νομοθέτης και το εξηγεί κιόλας, σε μια ερμηνεία του, ότι, να 

μη σας ταλαιπωρώ και πολύ, που .. ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονομία, 

ιδίως στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Είναι μια έννοια του 

νομοθέτη γιατί έφτασε σ' αυτό το σημείο να νομοθετεί. Και τι εννοώ. Εννοώ 

ότι θέλαμε να κάνουμε στην πράξη μια παιδική χαρά των 3.000 ευρώ, των 

5.000 ευρώ ή να αντικαταστήσουμε 3 όργανα, 5 όργανα της τάξης των 3 ή 

5.000 ευρώ στον Αγ.Κωνσταντίνο ή στον Αυλώνα. Δεν μπορούσαμε πριν. 

Επρεπε να μετρήσουμε τις 150 παιδικές χαρές του "Καλλικρατικού" Δήμου, να 

κάνουμε ενιαία μελέτη και πιάσε το αυγό και κούρευτο με τις ενστάσεις το 

ποσόν που θα έβγαινε. Ενώ τώρα δίνει τη δυνατότητα και θα δώσουμε τη 

δυνατότητα σαν Δημοτική Αρχή στα Περιφερειακά Συμβούλια, Αντιδημάρχους, 

Τοπικούς Συμβούλους, να έχουνε την πρωτοβουλία να μπορέσουν να 

αναπτύξουν και να κρατήσουν την καθημερινότητα του τόπου τους. Αυτή η 

διάταξη βοηθάει πάρα πολύ να λειτουργήσει το μεγάλο του Δήμου.  

 Ημασταν δεσμευμένοι, ήταν μεγάλο το πρόβλημα μας. Προσπαθήσαμε 

να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα κάνοντας μεγάλες μελέτες, όπως σας 

είπα, για τα αυτοκίνητα, για τις λάμπες. Κόλλησε. Οι 3 που ήρθανε για τις 

λάμπες προχθές, 190.000 ευρώ  που κάναμε σε όλο το Δήμο, κόλλησε. Κάνανε 

και οι τρεις ενστάσεις μεταξύ τους. Θα πάει στο άρθρο 152, θα ξανάρθει, το 

άρθρο 152 θα ξαναπάει στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, θα περιμένουμε 1 μήνα. 

Μπορεί να κάνει ένσταση στην ένσταση και γι' αυτό ο τόπος αυτός δεν 

μπορούσε να προσαρμοστεί στο "Καλλικρατικό" γίγνεσθαι. Με ανακούφιση 

είδαμε ένα πρωϊνο αυτόν το νόμο, την διάταξη, το νόμο, όλοι μας και είπαμε 

ότι τώρα μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίστε; Ναι, ναι. Ναι, βεβαίως. Γιατί ο Κάλαμος αυτήν τη στιγμή 

αν είχε προσλάβει καθαριότητα παραλιών του με ένα ποσόν, θα λειτουργούσε 

κ.Δέδε. Αν ο Κάλαμος μπορούσε να λειτουργήσει τα ογκώδη με 20.000 ευρώ, 

με μια διαδικασία 15 ημερών θα είχε γίνει και θα δούλευε και θα ήτανε καθαρός 

ο Κάλαμος σήμερα. Γιατί και θα έπαιρνε και κάποιος από τον Κάλαμο τη 

δουλειά και θα πέρναμε και 2, 3 προσφορές υποχρεωτικά που θα υποχρεώσω 

τον Τοπικό Αντιδήμαρχο και τους Συμβούλους να φέρνουνε τοπικές προσφορές 

από τον τόπο τους και θα το ανοίγουνε κλειστά, παρόλο που δεν το επιτρέπει ο 

νόμος, παρόλο που ο νόμος αυτός λέει απευθείας ανάθεση του Δημάρχου αυτά 

όλα. Αυτό θα είναι σαν να λειτουργεί όμως χωρίς απευθείας ανάθεση, 

δεσμεύομαι κύριοι, μιλάω στη δική μου ομάδα, ότι θα φέρνετε κλειστές 

προσφορές από τους εντοπίους κάθε περιοχής και θα ανοίγονται μπροστά μας, 

μαζί τους και μαζί μου, τα τοπικά αυτά για να δουλεύουνε. Αυτό είναι εκτός, 

είναι περαιτέρω δημοκρατία της δικιάς μας ομάδας και του οράματος 

δημιουργίας.  

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

δηλώσουν στο Προεδρείο. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, ο 

κ.Ρούσσης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Καλύβας, Αρμυριώτης, Κιούσης. 

Και εσείς κ.Ντάνο; Γιατί σηκώσατε το χέρι σας. Γι' αυτό. (γέλιο) Ο κ.Πέππας. 

Αλλος συνάδελφος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέχασα να πω κάτι μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σε είδα Βαγγέλη, συγνώμη. Και ο κ.Ηλιάσκος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέχασα να σας υπενθυμίσω, συγνώμη, έτσι; Ξέχασα να σας 

υπενθυμίσω κάτι, ότι αυτά που εγγράφουμε σήμερα είναι αναμορφώσεις, έτσι; 

Δε γίνανε. Μπορεί να μη γίνει τίποτε. Μπορεί η Παιδική Χαρά του Καπανδριτίου 

να μη χρειαστεί κανένα να αλλάξουμε όργανο ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο έργο. 

Μπορεί να είναι καθαρό το περιβάλλον κάποιας περιοχής και να μην το κάνουμε 
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το έργο. Αυτό είναι εγγραφή στον προϋπολογισμό, δε σημαίνει ότι είναι 

υλοποίηση έργου. Για να έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε, αν χρειαστεί. 

Αυτό να το ξέρουμε. Δεν είναι ανάθεση αυτών των πραγμάτων. Αυτό είναι 

δυνατότητα να γίνει το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρινιστική αν επιτρέπεται. 

Διευκρινιστική ερώτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχω εδώ έναν πίνακα με διάφορα έργα και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το μικρόφωνο Γιώργο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μιλάμε για το άρθρο 6, παρ. 37, άρθρο 6, παρ. 36, 35, 34 κλπ. 

Υπάρχουν αυτοί οι παράγραφοι στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου αυτού;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συγκεκριμένο που συζητάμε σήμερα, που σας διάβασα, 

είναι.. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, εδώ κοιτάξτε ας πούμε καθαρισμός ακτών Μαρκοπούλου. 

Δαπάνη ανά Δημοτική Κοινότητα, σύμφωνα με το νόμο 4171/12, άρθρο 6, 

παρ. 30.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν έχει σημασία. Τα ίδια έργα είναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ίδιο θέμα είναι. Ακριβώς το ίδιο θέμα είναι. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το ίδιο θέμα είναι. Υπάρχει αυτός, υπάρχει αυτό το, αυτή η 

παρ., το άρθρο 6;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, όλα, όλα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Υπάρχει η παρ. 30; Ναι, η παρ. 30 στο άρθρο 6 του νόμου; Για 

κοιτάξτε το. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου, επειδή .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η παρ. 14 του άρθρου 6. Σ' αυτήν αναφερόμαστε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εδώ αναφέρεστε παρ. 28, 27. Τι σημαίνει αυτό; Εκτός αν δεν 

είναι παράγραφος, είναι κάτι άλλο. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Παράγρ. 14, του άρθρου 6, του νόμου 4071/12.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σπύρο, έχετε βάλει όμως σε κάθε ξεχωριστό κωδικό διαφορετικό 

άρθρο. Εχει δίκιο αυτό που λέει. Στον προϋπολογισμό έχετε παρ. 14, παρ. 15, 

16, 17, 18, 19, 20. Πάνε με αύξοντα αριθμό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό εδώ λέει. Παρ. 21 .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό είδα. Διευκρινιστική ερώτηση, ναι, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, να διευκρινιστεί το θέμα, για να προχωρήσει .. 

Τώρα ο κ.Γιαμαρέλος μας πήγε λιγάκι μπροστά, αλλά εντάξει, έτσι και αλλιώς 

θα συζητιόταν.  

 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με χαρά άκουσα τον κ.Δήμαρχο σήμερα να λέει ότι θα αλλάξει τη 

διαδικασία που κάνει τις απευθείας αναθέσεις, ενώ μέχρι σήμερα έκανε 

απευθείας αναθέσεις όπου ήθελε εκείνος, ξαφνικά λέει ότι θα παίρνει 
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προσφορές αν και δεν το λέει ο νόμος, με μια διαδικασία που εκείνος σκέφτεται 

τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να του πω ότι για όλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

υπάρχει το .. μέτρο. Υπάρχει η αιτιολόγηση που λέει ότι οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση κατεπείγουσης 

ανάγκης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 

Δηλαδή, όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις δε θα πρέπει να απορρέουν από 

ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή το κατεπείγον δεν εξηγείται γιατί 

άργησε να το κάνει και το έφερε τελευταία στιγμή, άρα πρέπει να κάνει 

κατεπείγον. Τώρα, οι δυνατότητες που έχει ο κ.Δήμαρχος να δίνει απευθείας 

αναθέσεις είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Καταστρατηγείται τελείως η 

δυνατότητα που του δίνει η νομοθεσία και όσον αφορά όλες αυτές τις 

Δημοτικές Κοινότητες που βγήκε ο καινούργιο νόμος, όντως και μπορεί να το 

κάνει, υπάρχει ένα σκεπτικό. Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι εκεί οι διαδικασίες θα 

γίνονται με διαφάνεια. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον με πρόχειρο 

διαγωνισμό, όχι να παίρνετε 3 προσφορές που λέτε γιατί ο νόμος σας δίνει το 

δικαίωμα να το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Θα πρέπει να γίνεται .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα σας το εξηγήσω πολύ καλά τις επόμενες περιπτώσεις που θ ατο 

ξανακάνετε κ.Δήμαρχε, γιατί από την πολύ βιασύνη σας κάνετε έργα που δεν 

τα έχετε ούτε στο τεχνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, από την πολύ βιασύνη σας. 

Αυτό που έχει σημασία λοιπόν, αυτό που έχει σημασία για μας επειδή 

διαχειρίζεστε δημόσιο χρήμα, να κάνετε και αυτό που λέει ο νόμος. Ο νόμος δε 

λέει πουθενά τη διαδικασία που εσείς είπατε, ότι θα παίρνετε 3 προσφορές, 

αυτές που θέλετε εσείς και θα τις ανοίγετε στο γραφείο μαζί με τους 

Συμβούλους σας. Πουθενά δεν το λέει κανένας νόμος. Λοιπόν, εμείς λοιπόν 

προτείνουμε το εξής κ.Δήμαρχε: να κάνετε πρόχειρους διαγωνισμούς με 

διαφάνεια. Αυτό λέει η δική μας η παράταξη. Να κάνετε προχειρούς 
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διαγωνισμούς με διαφάνεια και επίσης να μας αναλύετε και να μας εξηγείτε 

αυτά που μας φέρνετε τι ακριβώς θα είναι. Παραδείγματος χάρη, λέτε 

καθαρισμός των ακτών του Μαρκοπούλου, 24.600. Μη μου πείτε, με το 

παραμικρό, μη μου πείτε με το παραμικρό ότι αυτό μπορεί και να μη γίνει στο 

τέλος. Θέλω να καταλάβω τι σημαίνει, μια ερώτηση κάνω στον κ.Καρίνο, 

καθαρισμός ακτών Μαρκοπούλου, που θα κάνει 24.600 ευρώ. Γιατί ξέρω πολύ 

καλά ότι πήραμε με ιδιώτη εργάτες για να καθαρίσουνε την παραλία. Αρα, την 

παραλία την έχουμε εξασφαλίσει με το διαγωνισμό που κάνετε αύριο νομίζω .. 

Σήμερα; Για να καθαρίζει την παραλία ο ιδιώτης. Δηλαδή, να φέρνει τους 

εργάτες, να περνάει το απορριμματοφόρο, τα σκουπίδια .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ δεν εκτίθομαι εύκολα. Εκτίθομαι κάθε 4ετία που κατεβαίνω 

υποψήφιος. Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος στην Αυτοδιοίκηση όταν θέλεις να 

ασχοληθείς πραγματικά. Για πείτε μου που εκτέθηκα κ.Δήμαρχε; Για πείτε μου 

λίγο. Ναι.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εδώ μιλάω για το Μαρκόπουλο, 24.600. Για το Μαρκόπουλο μιλάμε 

κ.Δήμαρχε, για το Μαρκόπουλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι σύλλογοι που ήρθανε προηγουμένως, το Μαρκόπουλος έχει 

μεγαλύτερη παραλία από τον Κάλαμο, εκτός .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξέρω το Μαρκόπουλο κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ξέρετε πόσα λεφτά μου ζητήσανε οι σύλλογοι για να 

καθαρίζουνε την παραλία να τους δώσω; Να το αναλάβουν αυτοί; 20.000. Οχι 

τον Κάλαμο. Μόνο τη δική τους .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι δουλειά έχουν οι σύλλογοι; Εκτίθεστε κ.Δήμαρχε. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  55 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας εξηγώ, σας εξηγώ τα κονδύλια. Ο καθαρισμός παραλιών του 

Μαρκοπούλου και σε σχέση με την εργολαβία που πήραμε και θα καθαρίσουμε 

τις ακτές και το Μαρκόπουλο με την εργολαβία που πήραμε, έτσι δεν είπατε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν πήρατε γι' αυτήν τη δουλειά τους εργάτες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το γράφετε μέσα στην προκήρυξη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Αφήστε με να τελειώσω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η εργολαβία δεν προσδιορίζει την παραλία Μαρκοπούλου, 

απ' ότι θυμάστε, είναι 2 εργάτες για καθαρισμό ακτών, 2 σε όλο το Δήμο. Για 

καθαρισμό 30 χλμ. με χιλιάδες φύκια και μπάζα, 2 εργάτες και εσείς νομίζετε 

ότι αυτοί οι 2 εργάτες μας κάλυψαν και λέτε γιατί παίρνουμε άλλους. Αν είναι 

δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πάρετε εργάτες .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί παίρνουμε άλλους, πέρα από την εργολαβία των 2 εργατών 

στον "Καλλικρατικό" Δήμο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πάρετε εργάτες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να μείνουμε με τους 2 εργάτες στον "Καλλικρατικό" 

Δήμο να καθαρίσουνε τις παραλίες μας; 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πάρετε εργάτες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πάρετε εργάτες μ' αυτό το έργο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο,τι χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο,τι χρειαστεί δε με καλύπτει κ.Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο,τι θα κάνει η μελέτη ότι χρειαζόμαστε να καθαρίσουμε τις 

παραλίες η Τεχνική Υπηρεσία, θα την πάρουμε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, εδώ θα ακούσουμε τις προτάσεις σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Λοιπόν, θα καλούμαστε να αποφασίσουμε και όχι να μας 

πουλήσετε τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Να μας εξηγήσετε λοιπόν 

κ.Δήμαρχε πως γίνεται πέρσι να μην πληρώθηκαν αυτά τα χρήματα. Πως 

γίνεται ο Ευσταθίου να καθάριζε, με τον τρόπο που καθάριζε με 3 μεροκάματα 

γκρεϊντερ, αυτό που το έχετε κάνει ήδη την παραλία του φάρου. Μην 

τρελαθούμε. Το κάνατε αυτό. Την παραλία του φάρου την κάνετε ήδη. Είναι 2, 

3, 4 μεροκάματα γκρεϊντερ και οι εργάτες να πηγαίνουν το πρωί να παίρνουν 

τα σκουπίδια και να τα πετάνε. Τα 24.000 που θα τα πάτε; Εξηγήστε μας 

κ.Δήμαρχε γιατί νομίζετε ότι το φύκι θα μας το πουλήσετε για μεταξωτή 

κορδέλα. Δεν κατεβήκαμε ξέρετε από πουθενά μακριά, εδώ ζούμε. Υπήρχε η 

Κοινότητα Μαρκοπούλου, υπήρχε η προηγούμενη διοίκηση και υπάρχει και το 

προηγούμενο έτος το δικό σας. Τα 24.600, ερώτημα, στο Μαρκόπουλο που θα 

τα, τι θα τα κάνετε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, εσείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε, δε θα έχετε το λόγο, καθίστε κάτω σας 

παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον προϋπολογισμό σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε, προηγείται Δημοτικός Σύμβουλος, θα τον 

πάρετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον προϋπολογισμό σας στη Μαλακάσα .. Θέλω να αποφύγω .. 

Στον προϋπολογισμό σας στη Μαλακάσα είχατε υλοποίηση προϋπολογισμού 
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γύρω στο 20- 22%; Που σημαίνει είχατε γράψει αυτό το ποσόν, υλοποιήσατε 

το 1/5. Λογικό, δε σας κατηγορώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν κάνεις τροποποίηση έργων είναι για έργα που πας να κάνεις. 

Δεν κάνεις τροποποίηση σε έργα έτοιμα να έχεις κωδικούς να μην κάνεις 

τίποτα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι .. Μακάρι να τα κάναμε όλα τα έργα που έχουμε 

γράψει στον προϋπολογισμό. Τι λέτε τώρα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Απαντήστε μας. Θα το κάνετε; Θα καθαρίσετε το Μαρκόπουλο με 

24.000 και τι θα κάνετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό, επαναλαμβάνω, γίνεται μια εγγραφή σε έναν κωδικό, σε 

ένα ΚΑΕ, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Το τι θα κάνει δεν είναι της 

ημέρας. Αυτό θα το αποφασίσουμε και θα έρθει στην Οικονομική Επιτροπή, θα 

έρθει στα όργανα και θα αποφασίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω κύριε. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα κάνουμε εγγραφή πιστώσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα διακόψω το Συμβούλιο, σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω να κρίνω κάποιο έργο, κάποια πρόταση σήμερα το πως 

θα γίνει το ένα και πως θα γίνει το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα γράφουμε το ΚΑΕ, τους κωδικούς, για να υπάρξουνε να 

καθαρίσουμε τις παραλίες μας. Το πως θα .. Θα γίνει μετά από διαβούλευση, 

από τον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, από την Τεχνική Υπηρεσία, από τους 

ανθρώπους της κάθε περιοχής που γνωρίζουνε το αντικείμενο πως γινότανε και 

θα καταλήξουμε να δούμε πως θα το καθαρίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  
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 Το λόγο έχει ο κ.Γιασημάκης. Σας παρκαλώ κύριε. Μιλήσατε κ.Λίτσα. 

Εχω κρατήσει 7 λεπτά. 7 λεπτά μιλήσατε, είναι ο συνολικός χρόνος σας. Είχατε 

διακοπή .. 5 λεπτά σας διέκοψε ο Δήμαρχος; Παρακολουθώ το χρόνο. Σας 

παρακαλώ κύριε, μη με φέρνετε σε δύσκοληθέση. Οχι, κανένα λεπτό. Καθίστε 

κάτω. Καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω κύριε, δεν έχετε το λόγο. 

Στο τέλος θα μιλήσετε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, σας επαναλαμβάνω. 

Εχετε αντιπροσώπους εδώ μέσα. Καθίστε κάτω κύριε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ.Κιούση. Και τις μομφές και ό,τι έχει .. Ακούστε 

κ.Κιούση, φωνάζω πιο δυνατά από σας.  

.......: Πιο χαμηλά οι τόνοι ρε παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ο,τι προβλήματα έχουν οι πολίτες είστε 

εκπρόσωποι τους εδώ μέσα, εκτός αν αποποιήστε το ρόλο, να μιλάνε οι 

πολίτες. Ε τότε; Να τα ακούσουμε. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από το 

Προεδρείο να μην ακουστεί .. Να είστε κ.Κιούση, έχετε το δικαίωμα να είστε. 

Κοιτάξτε, κόσμο εκπροσωπούμε και εμείς και ο λαϊκισμός έχει και όρια. Εντάξει; 

Σας παρακαλώ. 

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι 2 λεπτά κ.Λίτσα. Εχετε συνολικά .. Τέλος πάντων, 

συμπληρώστε τη φράση σας τι θέλετε εκεί πέρα. Τώρα, εντάξει, μιλήστε τα 2 

λεπτά. Ορίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω να σας πω το εξής: μας φέρνετε εδώ νέα έργα, μελέτες, οι 

Υπηρεσίες και ήδη έχετε και μια κατάτμηση από ποια άποψη. Εχετε φτιάξει μια 

μελέτη που την έχουμε περάσει και Δημοτικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρει 

το πάρκινγκ του Χαλκουτσίου και ξαφνικά μας κάνετε και δύο κατατμήσεις στο 
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πάρκινγκ του Χαλκουτσίου. Εσείς οι ίδιοι εδώ πέρα το έχετε φέρει και έχετε 

κάνει και ένα έργο δίχως να υπάρχει πουθενά και μας το φέρνετε εδώ και το 

κάνετε ήδη, το εκτελείτε και μας το φέρνετε για συνεχιζόμενο, το οποίο δεν 

είναι πραγματικότητα. Αρα λοιπόν ..  

(διακοπή μαγνητοφώνησης) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κλείστε το θέμα να προχωρήσει η διαδικασία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω απαντήσεις κ.Πρόεδρε πως γίνεται να μας φέρνετε σαν νέο 

έργο ένα έργο το οποίο αφορά άλλο έργο, που έχουμε ψηφίσει εδώ μέσα και 

μάλιστα σας λέγαμε ότι είναι ανύπαρκτα τα χωματουργικά στο πάρκινγκ του 

Χαλκουτσίου, το πήγατε 240.000 και σήμερα μας το φέρνετε 24.600 και 

12.300. 'Η τότε είχαμε δίκιο εμείς που λέγαμε ότι υπερτιμολογείται ένα έργο ή 

είχαμε άδικο και έχετε δίκιο εσείς σήμερα που το φέρνετε με το 1/6 του 

προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από κάτι που είπε ο Δήμαρχος. 

Ανέφερε ότι υπάρχει μια εισήγηση από το νομοθέτη ή τέλος πάντων κάτι, μια 

ανακοίνωση, εισήγηση, και έλεγε αυτή η εισήγηση ότι όλο αυτό που πέρασε 

στο άρθρο 6, παρ. 14, γίνεται για να διευκολυνθούν οι ντόπιοι και η τοπική 

οικονομία. Αυτό δεν είναι εισήγηση του νομοθέτη .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η τοπική οικονομία. Δεν είναι εισήγηση του νομοθέτη. Αυτό 

είναι μια γνωμοδότηση ενός site ιδιωτικού. Δεν είναι του νομοθέτη. Είναι 

ερμηνεία του ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ. Δεν είναι του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι 

του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν είναι γνωμοδότηση του νομοθέτη. Ενας 

ιδιώτης κάνει αυτή τη γνωμοδότηση που μπορεί να είναι και σωστή. Εγώ δε 
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λέω αν είναι λάθος ή σωστή. Λέω όμως ότι δεν είναι του νομοθέτη. Το ΔΗΜΟΣ 

ΝΕΤ, το ξέρω. Λοιπόν, στο θέμα τώρα. Αν δει κανείς την εισήγηση του θέματος 

αυτού της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος θα διαπιστώσει 

κατατμήσεις κατά κόρον έργων, προμηθειών και προετοιμασία για απευθείας 

ανάθεση. Πηγαίνοντας στο επόμενο θέμα, στο 4ο, στην αναμόρφωση 

προϋπολογισμού, θα δει ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν το ποσό των 

685.294 ευρώ, αυτά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Οταν το είδα και 

εγώ, απόρησα διότι δεν ήξερα ότι είχε προκύψει τέτοιος νόμος. Οντως 

απόρησα και λέω, εντάξει, κάποιο αστείο γίνεται εδώ πέρα, κάποιος μας κάνει 

πλάκα. Ψάχνοντας όντως είδα ότι υπάρχει αυτός ο νόμος, είναι ο 4071, ΦΕΚ 

85/11.4.12.  

 Μ' αυτό το νόμο, όπως αναφέρεται, ο κ.Γιαννίτσης με τον 

κ.Κουκουλόπουλο, νομιμοποιούν τις κατατμήσεις. Αυτό γίνεται. Νομιμοποιούν 

τις κατατμήσεις και επιτρέπουν τις απευθείας αναθέσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ λέω τι γίνεται. Εγώ λέω τι γίνεται. Τώρα θα μου πει 

κανείς, γιατί τα λες αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κύριοι συνάδελφοι. Εχετε το λόγο, θα τα πείτε. 

Γιατί διακόπτετε συνέχεια τους ομιλητές; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα μου πει τώρα κανείς, γιατί τα λες αυτά, αφού ο νόμος το 

επιτρέπει; Θέλω όμως να επισημάνω και εγώ δύο, τρία πράγματα, έτσι; Γι' αυτό 

τα λέω, δεν τα λέω τυχαία. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σταθώ είναι το ότι 

βλέπω εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής μια σπουδή μεγάλη. Ενας νόμος ο 

οποίος πέρασε από τη Βουλή τη Μεγάλη Βδομάδα, γνωστοποιήθηκε μετά το 

Πάσχα, γύρω στις 20 του Αρίλη, μέσα σε 20 μέρες έρχεται πανέτοιμη η 

Δημοτική Αρχή για κατατμήσεις και απευθείας αναθέσεις. Ο χρόνος αντίδρασης 
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αν το συγκρίνεις με την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής σε άλλα προβλήματα, 

πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός. Το δεύτερο πράγμα, είναι ότι θέλω να 

αναφέρω μια φράση, μια έκφραση η οποία βέβαια είναι τετριμμένη, αλλά θα 

την πω: ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό και εκτός αυτού, δεν είναι και προς 

το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών, διότι αν όλα αυτά γινόντουσαν με 

έναν διαγωνισμό, με το συνολικό ποσό η έκπτωση η οποία θα παίρναμε θα 

ήτανε πολύ μεγαλύτερη και το κέρδος για το Δήμο θα ήτανε μεγαλύτερο και αν 

ο διαγωνισμός ήταν άγονος, μια και δύο φορές, θα μπορούσατε να πάτε με 

αυτήν τη διαδικασία μετά.  

 Στο τρίτο βέβαια που θα ήθελα πάλι να σταθώ, για να τελειώσω μ' αυτό, 

και δεν μπορώ να το αποφύγω, είναι σ' αυτούς τους κυρίους βουλευτές οι 

οποίοι το πέρασαν Μεγάλη Τετάρτη στη Βουλή, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη η 

Βουλή διαλυόταν.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Ζαφείρη, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. 

Οφείλω όμως να πω αυτά που πρέπει να πω. Να πείτε αστείο, να πείτε, να 

πείτε. Μεγάλη Πέμπτη διαλυόταν η Βουλή, Μεγάλη Τετάρτη το πέρασαν και 

πέρασαν αυτήν την τροπολογία για τις κατατμήσεις και τις απευθείας αναθέσεις 

κατ' επέκταση για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους παιδιά, τους Δημάρχους και 

των δύο κομμάτων και αυτοί με τη σειρά τους να εξυπηρετήσουν τα δικά τους 

παιδιά ανά Δημοτική Ενότητα. Γιατί αυτό λέει το άρθρο 6, παρ. 14. Και έχουμε 

φτάσει σήμερα ολόκληρη η Ελλάδα να λειτουργεί μ' αυτό το άρθρο, όλη η 

Ελλάδα να είναι με απευθείας ανάθεση και το πάρτυ να συνεχίζεται. Τώρα οι 

απορίες μας για το πως φτάσαμε μέχρι εδώ νομίζω ότι πλέον λύθηκαν. Ετσι; Δε 

νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Ο κ.Χασιώτης. Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είπε ο κ.Δήμαρχος ότι, εισηγητικά όταν έβαλε το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, ότι περιγράφοντας βεβαίως τις νέες αλλαγές στο τεχνικό 

πρόγραμμα, το πως αντιλαμβάνετε τελικά, είπε χαρακτηριστικά θα προχωρήσει 

περαιτέρω τη δημοκρατία όπως την αντιλαμβάνετε αυτός και η παράταξη του. 

Και καλά κάνει, ξεκάθαρο είναι αυτό που συμβαίνει με τη Δημοτική Αρχή, 

έχουμε παραδείγματα πολλά αυτή η δημοκρατία και αυτή η ανάπτυξη τι 

συνεπάγεται και για τους πολίτες αλλά και για την είσοδο, όπως το λέγαμε από 

την πρώτη μέρα αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, του Σώματος, την είσοδο 

των εργολάβων σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου τελικά, από καθαρισμούς 

ακτών, οριστική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, καθαρισμός 

κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογή ογκόδων αντικειμένων. Ολα αυτά, 

καταλαβαίνετε, ότι θα τα κάνουν εργολάβοι και θα τα κάνουν εργολάβοι γιατί 

ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός του "Καλλικρατικού" Δήμου, του 

"Καλλικράτη" ως δομή, ως λειτουργία και ο Δήμος αυτός λειτουργεί σαν μια 

μεγάλη επιχείρηση.  

 Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι, ότι αυτού του είδους η 

αντίληψη εμπεριέχεται σε όλη, αν θέλετε, τη δραστηριότητα, την πολιτική της 

Δημοτικής Αρχής μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι αυτά που 

κουβεντιάζαμε με αφορμή το Ρυθμιστικό για το πως φαντάζεται ο κ.Δήμαρχος 

την υγεία, ότι μεγάλοι όμιλοι θα έρθουν και θα επενδύσουν στην περιοχή μας 

για να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Βεβαίως ιδιωτικά νοσοκομεία αλλά ο 

κόσμος θα πληρώνει για να μπαίνει. Για το Λιμενικό Ταμείο που τα 

ξανακουβεντιάσαμε και διαφωνήσαμε για τη δημιουργία του γιατί ακριβώς το 

Λιμενικό Ταμείο θα λειτουργήσει σαν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που θα έχει 

όλη τη ζώνη πλέον, από το Χαλκούτσι μέχρι τον Κάλαμο, στην αρμοδιότητα 
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του και θα μπορεί χώρια από τις κλασικές αρμοδιότητες που έχει ένα Λιμενικό 

Ταμείο σαν επιχειρηματίας να χρησιμοποιεί όλη τη ζώνη, προφανώς για να 

μπούνε ιδιώτες αύριο στις ακτές. Για την καθαριότητα που σε μισό Δήμο 

Ωρωπού έχουμε εργολάβο, σε λίγο θα έχουμε σε όλο το Δήμο γιατί είναι και η 

πρόθεση του Δήμου άλλωστε, του Δημάρχου, στη λογική ότι ο ιδιώτης θα 

κάνει καλύτερα να τα δώσει όλα σε εργολάβο και δεν είναι ξέχωρα αν θέλετε 

και από την γενικότερη πολιτική αναδιαρθρώσεων που υπάρχει αυτήν τη 

στιγμή στην Ελληνική κοινωνία, στην Ελληνική οικονομία, όπου οτιδήποτε έχει 

σχέση με το δημόσιο ή τη δημοτική υπηρεσία να περνάει σήμερα σε ιδιώτες. 

Και βεβαίως για όλα αυτά θα πληρώσουνε και οι εργαζόμενοι του τόπου μας, 

που έχουνε πληρώσει ήδη για να έχουνε.   

 Είχαμε κουβεντιάσει με αφορμή και αυτά που είπατε κ.Δήμαρχε για τον 

εθελοντισμό και για τους συλλόγους, από την πρώτη κιόλας στιγμή σ' αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο εθελοντισμός τον οποίο τον έχετε βάλει πάρα πολύ 

ψηλά, θα χρησιμοποιηθεί και από σας, έτσι ώστε να γλιτώνετε χρήματα για 

υπηρεσίες, να μην έχετε υπαλλήλους, για να μπορείτε να καθαρίζετε στη 

λογική του εθελοντισμού αύριο ακτές, δρόμους και ούτω καθεξής.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως. Απλήρωτη δουλειά, εθελοντσιμός, εκεί που χρειάζεται να 

υπάρχει μια πραγματική υπηρεσία, μια πληρωμένη υπηρεσία από τους δημότες, 

που έχει πληρωθεί για να υπάρχει, για να μπορεί να καλύπτονται οι ανάγκες της 

περιοχής μας. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποκριτικό αυτό που κάνατε 

σήμερα, για μας είναι ξεκάθαρο βεβαίως, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές 

φορές, αλλά ακόμα και αυτά που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση ας πούμε, 

όταν είπε ο κ.Λίτσας για τον ιδιώτη και βεβαίως κ.Λίτσα συμφωνούμε ότι 

οπουδήποτε μπαίνει ιδιώτης, ο κόσμος θα πληρώσει και πάλι, και εργολάβος, 

αλλά είναι πολύ υποκριτικό και από την άλλη να λέμε ότι, να καταγγέλουμε 
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τους εργολάβους που παίρνουνε σήμερα δημοτικές υπηρεσίες και να έχουμε 

δώσει εμείς πρώτοι το παράδειγμα, έχοντας βάλει εργολάβους στην 

καθαριότητα της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας, για να έχουμε καθαρό τον 

τόπο μας. Πάλι πληρώνει και ο κόσμος.  

 Και κάτι τελευταίο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω κ. Πρόεδρε. Κουβεντιάζουμε όλοι για το πως 

λειτουργεί αυτό το αστικό κράτος και σήμερα διαπιστώνουμε, το 

διαπιστώνουμε, διαπιστώνετε μάλλον, λες και ανακαλύψατε τη φωτιά. Μα καλά 

χθεσινοί είστε όλοι και δεν ξέρετε τι γίνεται; Το πως λειτουργούσαν οι Δήμοι εν 

σχέση με τον δημόσιο τομέα; Με το κράτος; Αυτά και θα δευτερολογήσω 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Ρούσσης. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα κ.Οικονομάκο, ο νόμος 4071/12 

σας δίνει το δικαίωμα να εγγράφετε πιστώσεις στον προϋπολογισμό και να 

μπορείτε να εκτελείτε έργα ανά Δημοτική Κοινότητα. Σίγουρα όμως και ο νόμος 

4053/12, στο άρθρο 35, σας απαγορεύει τις απευθείας αναθέσεις. Μόνο για 

απόρρητα ή για ειδικά έργα. Θεωρώ ότι η παραλία του Μαρκοπούλου για να 

καθαριστεί δεν είναι ούτε απόρρητο, ούτε ειδικό έργο. 'Η σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η εξαιρετική περίπτωση στην 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αφήστε με. Μας είπατε προηγουμένως ότι οι Αντιδήμαρχοι κατά 

τόπους θα σας φέρνουν προσφορές. 'Η κάνουμε τη διαδικασία που λέει ο 

νόμος ή δεν την κάνουμε. Δηλαδή αν ο Αντιδήμαρχος έχει, δεν είναι .. 
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προσκείμενος σε μένα δε θα του δώσω προσφορά εγώ; Δε μιλάω για το δικό 

μου άτομο, για κάποιον άλλο ιδιώτη. Εγώ δεν κάνω τέτοια δουλειά. Δε θα του 

δώσει ή δε θα σας φέρει προσφορά; Θα υπάρχει ημερομηνία; Θα ήθελα να 

καθοριστεί ποια θα είναι η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα είναι με πρόχειρο 

διαγωνισμό; Θα είναι με διαπραγμάτευση; Τι θα είναι; Κύριε Καρίνο, απ' ότι 

καταλαβαίνω η μελέτη που θα συντάξετε γι' αυτά τα έργα, τα 12 των 24.600, 

θα είναι με μεροκάματα; Αν αναλύσουμε τα 20.000, γιατί είναι, 20 είναι το 

ΦΠΑ, είναι το δικαίωμα αναθέσεως του Δημάρχου, αν αναλύσουμε τα 20.000 

δια 250 που θα παίρνει κάθε μηχάνημα για να καθαρίσει την παραλία του 

Μαρκοπούλου, θέλουμε 80 ημερομίσθια. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα πρέπει 

να υπάρχει εκεί ένα μηχάνημα που θα καθαρίζει. Σαφώς. Ολο το καλοκαίρι, 

κάθε μέρα, κάθε μέρα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ, με μεγάλη μου ευχαρίστηση, μακάρι να καθαρίζουμε, αλλά 

προσέχτε μήπως δε δούμε καμία μέρα ή δούμε 5 μέρες και μετά εξαφανιστούν. 

Αυτό θέλω να πω εγώ. Επίσης, αφού θέλετε κ.Δήμαρχε να είστε και πιο large 

σ' αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θα προτιμούσα να γίνει μια διακομματική 

επιτροπή. Γιατί πολλά λέγονται γι' αυτά τα έργα. Μια διακομματική επιτροπή 

από τους αρχηγούς, οι οποίοι θα βρίσκονται, θα βρίσκονται την ημέρα της 

ανάθεσης και μη γελάτε σας παρακαλώ. Μη γελάτε. Αυτή είναι η πρόταση η 

δική μου. Αν θέλετε την κάνετε, δε θέλετε, εδώ είμαστε πάλι. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση.  

 Το λόγο έχει ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, συζητάμε και τα 2 θέματα ή το 1 μόνο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα έχει γίνει σχολιασμός, εντάξει. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, να ξεκινήσω τότε, ένα λεπτό μόνο παραπάνω θα μου 

δώσετε για να μιλήσω και για τα 2 θέματα, έτσι; Και για να μην πάρω το λόγο 

μετά πάλι. Στην ανακοίνωση μου αφορούσε ακριβώς αυτό το θέμα, πέρσι η 

Οικονομική Επιτροπή πέρασε διαγωνισμό 135- 140.000 ευρώ, χρήματα από την 

Πολιτική Προστασία, με ημερομίσθια και εγώ δεν έχω δει κανένα μηχάνημα 

στους δρόμους ή στους δασικούς ή στους αγροτικούς. Αν κάποιος συνάδελφος 

.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Κόντο. Παρακαλώ μην το ξανακάνετε αυτό. Θα 

περάσετε έξω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οχι, δεν έχει κ.Πέππα το δικαίωμα να 

αναφέρεται σε Συμβούλους .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν πας με τους συναίτερους λέω εγώ; Δεν πας με τους 

συναίτερους; Αντε μπράβο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κ.Λίτσα, καθίστε κ.Λίτσα. Καθίστε, με δική σας υπόδειξη 

δε λειτουργώ. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, ήδη είπα στον κ.Κόντο. Καθίστε 

κάτω κ.Λίτσα. Κύριε Κόντο, σας παρακαλώ, περάστε έξω.  

ΔΕΔΕΣ: Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, αφήστε, αφήστε τα. Κύριε, σας παρακαλώ, σας 

παρακαλώ. Επιτέλους. Κύριε Δέδε, κ.Δέδε. Σας παρακαλώ κύριε, περάστε έξω. 

Κύριε Κόντο, κ.Κόντο, μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Κύριε Κόντο .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι διαδικαστικό το θέμα. Μπορεί ο κ.Κόντος 

αν λέει κάτι να πει επί του παρόντος, να πει αν είναι αλήθεια ή ψέμα αν γίνεται 

αυτή η διαδικασία ή όχι. Λοιπόν, μπορούμε να καλέσουμε τον κ.Κόντο και να 

μιλήσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Κύριε Δέδε, σας παρακαλώ.  
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(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Είναι ο ανάδοχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3 λεπτά διάλειμμα.  

 3 λεπτά διάλειμμα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ.Βελτανιώτη να συνεχίσουμε, μια και έχετε το λόγο. 

Να καταλαγιάσουν λιγάκι τα πάθη και οι εντάσεις.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινάμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι συνεχίζεται η συνεδρίαση μας.  

 Το λόγο έχει ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι 1,5 χρόνο που είμαι σ' αυτήν την 

αίθουσα σέβομαι τους πάντες. Εχω δικαίωμα σαν Δημοτικός Σύμβουλος να 

απευθύνω οποιοδήποτε ερώτημα θέλω, είτε στο Δήμαρχο, είτε σε σας, είτε 

στις Υπηρεσίες του Δήμου. Δε δέχομαι όμως κανέναν να με αποκαλεί ψεύτη. 

Παρακαλώ πολύ τον κύριο αυτόν, που με αποκάλεσε ψεύτη να ζητήσει τώρα 

εδώ δημόσια συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Κύριε Κόντο σας παρακαλώ. Τώρα, κ.Βελτανιώτη, 

κ.Κόντο .. 

ΒΕΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επιφυλάσσομαι, επιφυλάσσομαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, βοηθήστε τη διαδικασία τώρα. Δεν υπάρχει 

τώρα .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δικηγόρος, δικηγόρος του κ.Κόντου είστε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Βελτανιώτη, να συνεννοούμαστε 

τώρα. Δε θα κάνουμε διάλογο με τους πολίτες. Δεν έχετε το λόγο κ.Κόντο, 

ούτε θα σας δοθεί, να είστε σίγουρος. Λοιπόν, συνεχίστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επανειλημμένα έχουμε ακούσει για τα προβλήματα τα τυπικά 

που υπάρχουν στη λειτουργία του Δήμου. Βλέπω σήμερα στον προϋπολογισμό, 

σήμερα, δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων. 

Προχθές στον Κάλαμο οι σύλλογοι, οι Πρόεδροι των συλλόγων μας είπανε ότι 

για να αλλάξουν λάμπες πρέπει να τις αγοράσουν οι ίδιοι. Να θυμίσω και ένα 

περιστατικό σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια. Το Δεκέμβριο του 2010 

σαν Κοινότητα Καπανδριτίου πήραμε παράταση στη μελέτη προμήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού, που την κάνατε όλοι χρήση, κ.Σωτήρχο διαψεύστε με 

αν λέω ψέματα, γιατί κινδυνεύουμε τώρα να λέμε ψέματα, και εξυπηρετήσατε 

τα 3 χωριά, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Κιούρκα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ποτέ τα Κιούρκα κ.Βελτανιώτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Πάντο. Κύριε Πάντο, μη διακόπτετε, αφήστε, θα 

ολοκληρώσει ο κ.Βελτανιώτης και θα απαντήσετε. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ούτε μια λάμπα, ούτε μια λάμπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πάντο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Να προχωρήσει 

λίγο η διαδικασία και θα απαντήσετε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και ερχόμαστε τώρα μετά από 1,5 χρόνο και τώρα 

θυμόμαστε ότι πρέπει να προβλέψουμε στον προϋπολογισμό, κωδικό στον 

προϋπολογισμό, για να κάνουμε αυτήν την προμήθεια. Στο τεχνικό πρόγραμμα 

βλέπω ένα κεφάλαιο, καθαρισμός ακτών Δήμου Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας 

Ωρωπού. Ενα άλλο κεφάλαιο, το Α.5, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου 

Ωρωπού. Ενα άλλο κεφάλαιο, διαστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου 

Ωρωπού. Τεχνικά εγώ, αυτά τα λίγα που ξέρω, δηλαδή βαφτίζουμε 
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διαφορετικούς κωδικούς για να έχουμε το ίδιο αντικείμενο. Σίγουρα, σίγουρα 

12 κωδικοί επί 24.600 μας κάνουν κάπου 260.000 ευρώ. 260.000 ευρώ 

κ.Δήμαρχε σημαίνει 13 press containers στην παραλία ή 60 κάδοι ανοιχτοί, για 

να καθαρίζεται η παραλία. 13 press containers απ' αυτά που υπάρχουνε στην 

Πανεπιστημίου, που υπάρχουν και στο Μετόχι, στο Καπανδρίτι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Πέππα.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Για να καταλάβουν οι συνάδελφοι, για να καταλάβουν οι 

συνάδελφοι πως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα 260.000 αυτά. Εγώ θα 

το καταψηφίσω το θέμα αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Δέδες. Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις: Με 

ποιον τρόπο και πως ιεραρχήθηκαν όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε εδώ πέρα. 

Εχει ξανακουστεί από τους συναδέλφους, αλλά δε βλέπω να προκύπτει από 

κάποιον προγραμματισμό. Επίσης, το ότι έχετε βάλει το 24.600 σε όλα είναι το 

ποσό το μέγιστο που μπορείτε να δώσετε σε κάθε έργο. Δεν είναι όμως λίγο 

πρόκληση να μας αποδεικνύετε για μια ακόμη φορά ότι οδηγείτε και διοικείτε 

το Δήμο Ωρωπού στα τυφλά; Εκμεταλλευτήκατε τώρα τη διάταξη .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψτε να διακόψω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, εντάξει, είναι μια εκτίμηση του κ.Δέδε. Δεν υπάρχει 

θέμα εδώ κ.Ηλιάσκο. Σας παρακαλώ.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σε παρακαλώ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εγώ σας παρακαλώ να μη διακόψετε και να απαντήσετε 

στην ώρα σας. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να απαντήσω τι; Σε προσβολές;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι προσβολή αυτή, είναι πολιτική εκτίμηση. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχετε κανονισμό κ.Πρόεδρε. Εχετε κανονισμό, υπάρχει 

κανονισμός ..  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΕΔΕΣ: Που είναι η προσβολή;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η προσβολή ότι διοικείς στα τυφλά, η προσβολή ότι διοικείς στα 

τυφλά και ένα σωρό .. 

ΔΕΔΕΣ: Μα, είναι η εκτίμηση η δική μου. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. 

ΔΕΔΕΣ: Σε παρακαλώ εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Υπάρχουνε πολλές, πολλοί χαρακτηρισμοί σου οι οποίοι είναι 

άκρως προσβλητικοί. 

ΔΕΔΕΣ: Γιατί είναι προσβλητικοί; Για ποιο λόγο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και στο έχω τονίσει 

επανειλημμένα. 

ΔΕΔΕΣ: Μα για ποιο λόγο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Βλέπεις ότι δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα. 

ΔΕΔΕΣ: Τι να μου πεις; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα.  

ΔΕΔΕΣ: Είναι ή δεν είναι τα πράγματα έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό είναι μια εκτίμηση δική σου .. 
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ΔΕΔΕΣ: Συγνώμη, είναι ή δεν είναι τα πράγματα έτσι;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό είναι μια εκτίμηση δική σου και να την κρατάς για τον εαυτό 

σου. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Η προσβολή που έγινε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για τον εαυτό σου και το σπίτι σου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι εδώ μέσα. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Εχεις κανονισμό και 

διάβασε τον να το δεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον διαβάζω και πάρα πολύ καλά. Εχει δικαίωμα ..  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ. Οταν μιλάει με προσβολές γενικολογώντας, 

εγώ προσωπικά δεν τις δέχομαι. 'Η άμα θες, να αποχωρήσω από το Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σε ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ο κ.Δέδες .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η πρώτη τοποθέτηση του κ.Δέδε σε προηγούμενο θέμα ήτανε με 

υπονοούμενα και υπαινιγμούς ότι, μέχρι που θα είσαστε Δημοτική Αρχή, γιατί 

δε θα είσαστε.  

ΔΕΔΕΣ: Τώρα κ.Πρόεδρε, τι κάνετε; Μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 
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ΔΕΔΕΣ: Πρόεδρε, θα μου απαντήσετε τώρα τι κάνετε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Υπονούμενα και προσβολές δε δέχομαι από κανέναν. Εγώ 

προσωπικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, δε βοηθάτε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, δε θέλω να βοηθήσω. Δε θέλω να βοηθήσω. Δε θέλω να 

βοηθήσω καθόλου. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το λέω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο αυτό και νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα 

έπρεπε να σέβονται πολύ περισσότερο αυτή την αίθουσα από μας που είμαστε 

εδώ μέσα 12 χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και θέμα προσωπικής εκτίμησης κ.Ηλιάσκο, εντάξει.  

 Ορίστε κ.Δέδε, συνεχίστε. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, θα επανέλθω λοιπόν λέγοντας ότι βλέπω και θα το 

ξανατονίσω και σε όποιον αρέσει και σε όποιον δεν αρέσει μάλλον,  δικό του 

πρόβλημα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε μ' αρέσει κ.Δέδε, εμένα δε μ' αρέσει. 

ΔΕΔΕΣ: Αν δε σας αρέσει μπορείτε να αποχωρήσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, σας παρακαλώ τώρα. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν είπα κάτι ούτε προσωπικό για σας, ούτε έθιξα κάποιον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι πολίτες ακούνε και κρίνουν. Θα πάρει απάντηση ο κ.Δέδες. 

Την απάντηση, την απάντηση το αν θα το πάει ο Δήμος στα τυφλά ή ότι αν η 

συγκεκριμένη παράταξη θα παραμείνει κλπ., θα απαντήσουν και οι πολίτες εκεί. 

Σας παρακαλώ.  

 Συνεχίστε κ.Δέδε. 
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ΔΕΔΕΣ: Θα ήθελα να έχω λοιπόν μια τεκμηριωμένη απάντηση πως προέκυψε 

αυτή, ο κατάλογος αυτών των έργων. Εγινε από κάποιον προγραμματισμό, 

έγινε μετά από κάποια μελέτη; Πως έγινε δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Κάνετε ερώτηση, δίνετε και την απάντηση ταυτόχρονα. Δεν 

πειράζει, συνεχίστε.  

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε, λοιπόν, επειδή κάνετε και εσείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε γιατί σας το λέω; Γιατί έγινε και αυτή η πρόκληση. Προς 

τον κ.Ηλιάσκο τουλάχιστον. Ετσι; 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτάτε και μετά απαντάτε μόνος σας, ότι οδηγείτε το Δήμο στα 

τυφλά. 

ΔΕΔΕΣ: Εμένα δε μου αρέσει ..  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Συγνώμη για τη διακοπή. 

ΔΕΔΕΣ: Εμένα δε μου αρέσει να κάνω υποδείξεις. Ο καθένας κρίνεται γι' αυτά 

που λέει και γι' αυτά που κάνει και εδώ μέσα και έξω από εδώ. Λοιπόν, από εκεί 

και πέρα το να προσπαθώ να μιλήσω και να εξηγήσω δύο, τρία πράγματα και 

εντέχνως πάντα να προσπαθείτε να με διακόπτετε ή να μου κάνετε κάποιες 

παρεμβάσεις, νομίζω ότι δε βοηθάει σε κάτι. Εγώ αυτά που έχω να τα πω θα τα 

πω, λοιπόν, είτε σας αρέσει, είτε δε σας αρέσει. Με συγχωρείτε, ούτε έχω 

σκοπό, εδώ μέσα δεν έχω προηγούμενα με κανέναν, εγώ εδώ μέσα έχω έρθει 

να προσφέρω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω έρθει να προσφέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι να προσφέρουμε έχουμε έρθει κ.Δέδε. Συνεχίστε. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, δεν μπορεί να δέχομαι χαρακτηρισμούς και να δέχομαι τέτοια 

πράγματα που γίνονται εδώ πέρα στο πρόσωπο μου, χωρίς λόγο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε βοηθήσει και εσείς σ' αυτό, αλλά τέλος πάντων, συνεχίστε. 

ΔΕΔΕΣ: Νομίζω ότι είναι απόλυτα άδικο. Λοιπόν, εγώ αυτές τις ερωτήσεις είχα 

να κάνω. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα χάλασε. Ο,τι νομίζετε κάντε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

 Κύριε Καλύβα, έχετε το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Δε θα κουράσω πάρα πολύ, δεν το 

συνηθίζω κιόλα. Για το 24.600 κρίνει όποιος θέλει οτιδήποτε. Αυτό που βλέπω 

εγώ είναι σχετικά για την περιοχή του Αυλώνα, Συκαμίνου, Μαλακάσας, 

καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, 24.600. Κοινόχρηστους χώρους 

περισσότερο θεωρούμε τους εντός σχεδίου λοιπόν. Εκεί η περιοχή, η 

μεγαλύτερη περιοχή όλου του Δήμου συγκεντρωτικά, Συκάμινο, Αυλώνα, 

Μαλακάσας, δεν έχει πουθενά περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, οι 

κοινόχρηστοι χώροι, ο κ.Παπαγιάννης τους φροντίζει πάρα πολύ καλά, στο 

θέμα του Αυλώνα τουλάχιστον και της Μαλακάσας που είναι υπεύθυνος. Δε 

νομίζω ότι έχει τόση μεγάλη ανάγκη. Αρα άμα θελήσουμε εμείς να 

περισυλλέξουμε ογκώδη αντικείμενα, δεν έχουμε κωδικό. Δεν μπορούμε να 

βάλουμε έναν εργολάβο. Μόνο για κοινόχρηστους χώρους μπορούμε να 

κοινοποιήσουμε αυτό το κονδύλι. Μπορεί να μπει λοιπόν γιατί βλέπω ας πούμε 

για το, χωρίς να με ενοχλεί ας πούμε για το Μαρκόπουλο, ότι και την παραλία 

του μαζεύουμε και τα ογκώδη αντικείμενα του μαζεύουμε. Η πρώτη 

παρατήρηση μου.  

 Η δεύτερη σχετικά με το προηγούμενο που συνέβη, είμαι μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής και το έχω ψηφίσει εγώ αυτό. Προσωπικά σας λέω ότι 

αυτό που ψηφίζω το ελέγχω κιόλα. Εχω πάει και έχω ελέγξει αν έχει γίνει από 

το συγκεκριμένο εργολάβο κάποια εργασία και θα ήθελα πραγματικά στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθετε κ.Βελτανιώτη και να μας πείτε, είχα 
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δίκιο, δεν έχει γίνει ούτε 1 μέτρο απ' όλα αυτά. Δεν είναι μομφή για σας, αλλά 

απλά θα πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα. Εγώ τα 

παρακολουθώ και αν θέλετε, πάμε αύριο να σας τα δείξω, για να μην έρθει 

αύριο κάποιος και να μου πει, κ.Καλύβα, στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίσατε 

135.000. Που πήγαν τα λεφτά; Ο εργολάβος δεν έχει κάνει τίποτα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα.  

 Το λόγο έχει ο κ.Αρμυριώτης.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, σας παρακαλώ τώρα. Δεν είπε κάτι. Εντάξει, 

έκανε μια παρατήρηση .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν ξέρω κ.Καλύβα αν έχουν γίνει στον Αυλώνα. Είπα, 

Κάλαμο, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Κιούρκα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπατε, τα είπατε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Πουθενά είπατε. Ούτε 1 μέτρο, πουθενά είπατε κ.Βελτανιώτη. Το 

σημείωσα, γι' αυτό και αναφέρθηκα. Δεν αναφέρθηκα για να προασπίσω τον 

κ.Κόντο. Ούτε για αστείο. Δεν έχει την ανάγκη μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε το θέμα συνάδελφοι.  

 Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ακούσαμε τον κ.Δήμαρχο να μας αιτιολογεί τις απευθείας 

αναθέσεις και τις κατατμήσεις με βάση το νόμο και μίλησε για παιδικές χαρές, 

για φώτα και απρόβλεπτες παρεμβάσεις. Μέχρι εδώ συμφωνώ και θα θεωρήσω 

ότι αυτός ο νόμος, χρησιμοποιώντας τον σωστά, είναι εργαλείο. Ομως ο 

καθαρισμός των παραλιών και ογκωδών απορριμμάτων δεν είναι απρόβλεπτες 

παρεμβάσεις. Δεν είναι κάτι που τυχαίνει άμεσα και απρόβλεπτα. Οι παραλίες 
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υπάρχουν από καταβολής κόσμου. Υπήρχαν και πέρσι και πρόπερσι και θα 

υπάρχουν και του χρόνου. Θα μπορούσατε από πέρσι να προγραμματίσετε για 

το φετινό καθαρισμό, έστω και αν ο διαγωνισμός αποτύχει και βγει άγονος, θα 

είχατε όλο το χρόνο, είναι κάτι σίγουρο. Οπως σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει και 

του χρόνου. Του χρόνου θα' ρθούμε πάλι τον Μάιο να μιλάμε πάλι για 

απευθείας αναθέσεις και καθαρισμούς των αιγιαλών; Δεν ξέρουμε από τώρα ότι 

θα το αντιμετωπίσουμε και του χρόνου; Και εν πάση περιπτώσει γνωρίζατε ότι 

θα βγει αυτός ο νόμος τον Γενάρη, τον Φλεβάρη, τον Μάρτη και δεν κάνατε 

τίποτα. Και αν δεν έβγαινε θα ερχόμασταν τώρα τον Μάιο να κάνουμε 

διαγωνισμό 45άρια ή κατεπείγουσες διαδικασίες; Δε νομίζω ότι αυτά στέκουν.  

 Ο νόμος μπορεί να βγήκε για συγκεκριμένες δουλειές, όπως είπατε 

απρόβλεπτες, να χαλάσει μια παιδική χαρά και να παρέμβουμε αμέσως για να 

μην κάνουμε μελέτη, να μη χάσουμε χρόνο και έχουμε θύματα, για κάτι 

έκτακτο. Οχι όμως για θέματα που χρονίζουν, είναι ετήσια και τα γνωρίζουμε 

και από πριν και τώρα και για το μέλλον. Επίσης, δεν το ανακαλύψαμε τώρα 

αυτό το πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συγκεκριμένη 

συγκυρία που ζούμε όλοι στη χώρα, θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί και 

πιο διαφανείς στη διαχείριση των χρημάτων των δημοτών. Δεν υπονοώ τίποτα 

και δε λέω ότι δε γίνεται, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αυτό λέω. Μη 

με παρεξηγήσετε και μην υπονοείσετε τίποτα, μακριά από μένα. Θα πρέπει να 

φαινόμαστε και να είμαστε καθαροί στη διαχείριση των χρημάτων. Ετσι; Να 

εξοικονομήσουμε δηλαδή όπου μπορούμε περισσότερο χρήματα προς όφελος 

των δημοτών και του Δήμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε γίνεται ή θα 

μπορούσε να γίνει καλύτερα. Αυτή είναι η προτροπή μου. Εντάξει;  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Κιούσης. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα ξεκινήσω από το συνάδελφο, τον κ.Γιασημάκη, που μου 

άρεσε. Μίλησες Γιώργο για πάρτυ. Το πάρτυ συνεχίζεται. Κύριοι, εγώ κ.Ηλιάσκο 

είμαι εδώ μόνο 1 χρόνο, 1,5 χρόνο. Σέβομαι απόλυτα όλους τους Συμβούλους 

και πολύ περισσότερο εσένα. Θα ξεκινήσω αλλά θέλω να μου απαντήσεις όταν 

τελειώσω αν εσύ ήσουν μέλος της αντιπολίτευσης και σου ερχόταν αυτό το 

θέμα πως θα ψήφιζες. Σε παρακαλώ Βαγγέλη μετά. Και θα το εκτιμήσω 

δεόντως αυτό που θα πεις, αρκεί να μην είναι πολιτικό και να είναι πραγματικό. 

Δε θα σε ρωτούσα αλλά επειδή ανέβασες το θέμα σε ρωτάω και θέλω να ξέρω 

τη γνώμη σου. Κύριοι, αυτό και για μένα είναι πάρτυ. Εγώ παρακαλώ και 

προκαλώ το Δήμαρχο ό,τι γίνει για το Μαρκόπουλο Ωρωπού να συμμετέχω. 

Κύριε Αντιδήμαρχε, το ίδιο ισχύει για σας. Θα συμμετέχω για ό,τι γίνει για το 

Μαρκόπουλο Ωρωπού. Γιατί ξέρετε κάτι κ.Δήμαρχε; Μας κοροϊδεύετε. 

Υποψήφιος βουλευτής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό κ.Κιούση δεν είναι .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω, ανακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι προσωπική αναφορά, δεν είναι πολιτική. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ανακαλώ, συγνώμη. Δεν είμαι έμπειρος πολιτικός, σας το έχω πει. 

Ανακαλώ ότι μας κοροϊδεύετε. Αναφέρω όμως, υποψήφιος βουλευτής της 

περιοχής και μάλιστα με 5.700 σταυρούς, άρα δημοφιλής κ.Δήμαρχε, 23 μέρες 

να περάσει το απορριμματοφόρο να πάρει τα σκουπίδια από το σπίτι μου. Που 

είχα και τα τηλέφωνα των Αντιδημάρχων και των Δημάρχων και όλων. Τι θα 

πει εκεί ο ξάδελφος που δεν έχει κανένα τηλέφωνο; Τι θα πει ο απλός πολίτης 

κύριοι συνάδελφοι; Και έρχεστε τώρα εδώ, ενώ έχετε ριμάξει το Μαρκόπουλο 

στην κυριολεξία και μας λέτε, 24.600, 24.600. Και σας επαναφέρω στην τάξη 

σε δύο θέματα. Πρώτο θέμα. Στην Οικονομική Επιτροπή περάσαμε 2 εργάτες 

καθαριότητας ακτών. Που θα πάνε αυτοί κ.Δήμαρχε; Ποια είναι η κυρίως ακτή 

αυτού του Δήμου; Η ακτή του Μαρκοπούλου, κυρίως. .. Ποιο δημοπρατούμε, 
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που είναι τα μαγαζιά, που θα πάνε οι ξαπλώστρες. Δηλαδή θα έχουμε 

ξαπλώστρες, που θα καθαρίζουν αυτοί έχουμε μαγαζιά που έχουν υποχρέωση 

να καθαρίζουν, βάζουμε 2 υπαλλήλους που θα καθαρίζουν, βάζουμε, έχουμε, 

επανέρχονται οι υπάλληλοι, επανέρχονται οι υπάλληλοι, οι 19, επανέρχεται 

προσωπικό, το αποφάσισε σήμερα, έστω μετά από 2 μήνες και έρχεστε τώρα 

να μας πείτε ότι θα δώσετε αυτά τα λεφτά.  

 Δεύτερον, στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή κ.Δήμαρχε μου 

είπατε ότι ο φωτισμός του Χαλκουτσίου για το πάρκινγκ το πολύ να φτάσει 

8.000. Ξαφνικά βλέπω 12.300. Δηλαδή δεν .. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου 

πρέπει να το προσέξετε. Για μένα αυτό θεωρείται μεγάλο πάρτυ. Η πιο κρίσημη 

όμως ερώτηση Δήμαρχε που θέλω να μου απαντήσεις και αν δεν μου 

απαντήσεις κρύβει δόλο, αν δεν μου απαντήσεις, είναι, είναι ποινικό το αδίκημα 

να ήρθε κάποιος σύλλογος και να σου ζήτησε χρήματα. Είναι παθητική 

δωροδοκία. Είναι ποινικό το αδίκημα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Είναι ποινικό .. Να μου απαντήσετε εκ μικροφώνου και σοβαρά. 

Είναι ποινικό .. Κύριε Δήμαρχε, μιλήσατε .. Συγνώμη, εσείς είπατε, αν δεν 

ακούω καλά, θα δούμε και τα πρακτικά, ότι για να καθαρίσουν τις παραλίες μου 

ζήτησαν σύλλογοι, ακούστε τι είπατε, 20.000 ευρώ. Επιχορήγηση νόμιμα δεν 

είναι για να καθαρίζουνε οι σύλλογοι τις παραλίες. Επίσης .. Δεν είναι 

επιχορήγηση νόμιμα αυτή. Αυτό είναι ή παθητική δωροδοκία ή προεκλογικά 

ρουσφέτια. Και ολοκληρώνω. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχει κάνει αίτημα η ΕΣΠΑΚΑ νομίζω ή ποιος .. ; Εκανε αίτημα γι' 

αυτό εγγράφως.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, να μας το πει. Αυτό λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Κιούση.  
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Βαγγέλη, να μας το πει. Εκανε δηλαδή αίτημα η ΕΣΠΑΚΑ και θέλει 

20.000; Ναι, να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Να το ψηφίσουμε. Λοιπόν και τελειώνω ότι πρέπει να σας πω 

κύριοι συνάδελφοι και γι' αυτό δε θέλω παρεξήγηση από κανέναν, ότι εγώ αυτό 

το θέμα αν θα ψηφιστεί δε θα πάω στον Εισαγγελέα, γιατί έχω υποσχεθεί ότι 

δε θα πάω για κανέναν λόγο στον Εισαγγελέα, αλλά πλέον επειδή είμαι παίκτης 

της μεγαλύτερης πολιτικής σκηνής, θα το ανεβάσω στη μεγαλύτερη πολιτική 

σκηνή. Το θεωρώ σκάνδαλο, όπως βγαίνει και να ξέρετε ότι εγώ τα σκάνδαλα 

δεν τα αντέχω. Εκτός αν με πείσει ο Αντιδήμαρχος του Μαρκοπούλου και εσείς 

ότι τα λεφτά διαχειρίστηκαν σωστά. Μόνο τότε δε θα κάνω τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Ο κ.Πέππας έχει το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα. Ο προηγούμενος τρόπος, απ' ότι 

άκουσα και χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους προηγούμενους Προέδρους ή 

Δημάρχους των περιοχών μας, καθαριότητας, για μένα και για τους ανθρώπους 

που επισκέπονται αυτό το Δήμο τουριστικά, γιατί ο Δήμος αυτός πραγματικά 

έχει ανάγκη την επισκεψιμότητα και η επισκεψιμότητα είναι τεράστια πλέον, 

λόγω της οικονομικής κρίσης, από τους παραθεριστές που έρχονται και αυτό 

που εμείς πραγματικά πρέπει να πουλήσουμε έξυπνα και σωστά και καθαρά και 

με όλη την τεχνογνωσία και τεχνολογία που σήμερα υπάρχει, είναι η 

καθαριότητα. Εδώ και πολλά έτη το πρόβλημα πραγματικά των συλλόγων, των 

ανθρώπων που επισκέπτονται το Δήμο Ωρωπού για να κάνουνε τις 

καλοκαιρινές τους ή τις χειμερινές τους διακοπές, ο κύριος λόγος είναι η 

θάλασσα. Αρα θα πρέπει όχι απλά να σκεφτούμε και να βρούμε καινούργιους 

και σύγχρονους τρόπους να έχουμε καθημερινά τη θάλασσα καθαρή και θα 
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πρέπει να έχουμε και τα ειδικά μηχανήματα τα οποία διαμορφώνουν την ακτή 

και την καθαρίζουν.  

 Το να περνάνε μια φορά το χρόνο το γκρεϊτερ και μια φορά περάσανε 

δύο εργάτες και εύγε στους συλλόγους που επικουρικά και εθελοντικά 

καθαρίζουν τις ακτές, αυτό κύριοι για το Δήμο του Ωρωπού δεν είναι λύση. 

Αρκεί να σας πω ότι μόνο στο Δήμο του Καλάμου περίπου έχουμε 3.000 κλίνες 

που ενοικιάζονται από παραθεριστές για να κάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια 

ή τα χειμερινά τους. Είναι πόλος έλξης. Εάν εμείς αυτήν την παραλία δεν την 

έχουμε καθαρή, οργανωμένη και δε δείξουμε τη διαφορά, να κάνουμε τη 

διαφορά, τότε έχουμε αποτύχει. Παραμένουμε στο παρελθόν, παραμένουμε 

στον τρόπο καθαριότητας με το γκρεϊτερ, αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι και 

ποτέ δεν είχαμε στρατηγική να φτιάξουμε, να προχωρήσουμε μπροστά όσον 

αφορά τις ακτές και τις παραλίες, που εδώ υπάρχουν και ιδιαιτερότητες και τα 

προβλήματα του Ευβοϊκού που όλοι γνωρίζετε, με τον όγκο της πέτρας που 

υπάρχει, ενώ θα μπορούσαμε και εκεί να είχαμε μια πολιτική και να ξεκινήσει 

επιτέλους να διαμορφώνονται αυτές οι πέτρες, υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, 

που έχουνε χρησιμοποιηθεί σε ορισμένους, σε ορισμένα νησιά, και να αρχίσει 

μια καινούργια πολιτική για την καθαριότητα των ακτών.  

 Σήμερα, με αυτόν το νόμο 4071 πραγματικά δίνεται η δυνατότητα της 

ευελιξίας να γίνουμε, πραγματικά να λύνουμε το πρόβλημα κάθε μέρα σε κάθε 

Διαμέρισμα και φυσικά ο Δήμαρχος μας είπε ότι σε κάθε Δημοτική Κοινότητα 

με κλειστές προσφορές θα μπορέσει να φέρει μια διαφάνεια. Αλλά μπορεί να 

υπάρχει και άλλος τρόπος, ακόμα πιο διαφανής για όλους μας. Το θέμα σήμερα 

δεν είναι να μαλώσουμε μεταξύ μας πως και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Το 

θέμα είναι να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι επιτέλους πρέπει να δώσουμε 

πραγματική ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή μας και να μην είναι μόνο στο 

ΦΕΚ. Να είναι στην πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, δε θα σας πω για τη 
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Μύκονο, για να γελάσουμε και λίγο, γιατί εγώ δεν είμαι .. είμαι και γκέυ .. 

(γέλιο) είμαι και άντρας. Θα σας πάω στη Σαντορίνη, που πιο πολύ εσάς, τους 

περισσότερους από σας, τα ερωτευμένα ζευγαράκια και ό,τι σκέφτεστε. Αλλος 

.. Λοιπόν, θα σας πάω Σαντορίνη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουνε καθημερινή 

πολιτική παραλίας, έχουν καθημερινά μικρά μηχανήματα που επισκέφτοναι τις 

παραλίες, τις διαμορφώνουν, τις φτιάχνουνε κάθε μέρα, κάθε πρωί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι, δεν τελείωσα κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ολοκληρώσει ..   

ΠΕΠΠΑΣ: Δηλαδή τώρα που σας χαλάρωσα, τώρα που σας χαλάρωσα, τώρα 

που τα λέω ωραία, θέλετε να μου αφαιρέσετε το λόγο; Είναι δυνατόν;  

Μερικούς τους έστειλα στη Μύκονο και μερικούς στη Σαντορίνη. Μην 

κρυβόσαστε. Ετσι; Και μη σας δω στη Μύκονο. Σας έφαγα ε; Πάμε. Θέλω να 

πω όσον αφορά την κατανομή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ε, άσε με κ.Πρόεδρε. Θα βγω έξω μόνος μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραίος είναι και ο οίστρος αλλά να είσαστε και στο 

χρόνο σας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν σου αρέσει ο τρόπος που τα λέω; Ασε με σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια χαρά αλλά οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ασε με. Λοιπόν, εδώ στο Α3, καθαρισμός ακτών για τον Κάλαμο και 

μια και είμαι από τον Κάλαμο, εκεί έχουμε 13 χλμ. πραγματικής παραλίας και ο 

Κάλαμος είναι ο πιο επισκέψιμος τουριστικά Δήμος. Εδώ θα ήθελα κ.Δήμαρχε, 

αν θέλετε, να είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 
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ΠΕΠΠΑΣ: .. μεγαλύτερο το κονδύλι για την καθαριότητα των ακτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, εσύ άκουσε το και μην κάνεις το Δήμαρχο, 

κάνε τον Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το δέχομαι, το δέχομαι. 

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και το Α6 πάλι, που είναι τεράστιο το 

πρόβλημα γιατί έρχονται όλοι Σαββατοκύριακο, οι επισκέπτες, να ανοίξουν τα 

σπίτια τους, να κόψουνε τα δέντρα τους, τα κλαδιά τους και τα πετάνε όπου να 

είναι και πραγματικά δεν έχουμε καλή στρατηγική όσον αφορά την 

αποσυγκομιδή σκουπιδιών, νομίζω, ότι μόνο με την ιδιωτική πρωτοβουλία και 

με τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, θα μας 

απαλλάξει από το πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες.  

 Ευχαριστώ. Και στη Μύκονο είπαμε, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. Καλό ήτανε και το νοερό ταξίδι στη 

Μύκονο τώρα με την κρίση που περνάμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ωραία. 

 Κύριε Ηλιάσκο, έχετε το λόγο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα ξεκινήσω από την πολιτική ανάλυση που έκανε ο Γιώργος ο 

Γιασημάκης, η οποία έχει μια πολύ λογική βάση και αποδεικνύει πόσο πρόχειρα 

στήθηκε αυτός ο "Καλλικράτης" και αυτή η δεύτερη συνένωση στην Ελλάδα. 

Εχω ακούσει από πολλούς κατά καιρούς να λένε ότι αυτά που λέτε για έλλειψη 

υπηρεσιών, για έλλειψη δυνατοτήτων, δε λειτουργούμε, δικαιολογίες, 

τυπικότητες, άκουσα από κάποιον, δε θυμάμαι ποιος το είπε σήμερα και ότι 

πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτά που κάνουμε, κάποια απ' αυτά 
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που γίνονται και θα μπορούσαν να είχανε γίνει. Αυτό πραγματικά δεν ισχύει και 

γι' αυτό ακριβώς δύο πολύ σοβαροί, μάλλον, έντονα γνώστες της 

Αυτοδιοίκησης και ο Κουκουλόπουλος και ο Γιαννίτσης, αποφασίσανε να 

κάνουνε αυτό το πράγμα. Κακώς; Κακώς. Ομως δυστυχώς η δυνατότητα των 

Δήμων σήμερα, ακόμα και μεγάλων Δήμων, στημένων Δήμων, ήμουνα 4 μέρες 

με μια Αντιδήμαρχο από το Μαρούσι και συζητήσαμε πολλά θέματα και μου 

είπε, παρότι έχει πει ο Δήμαρχος ότι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, μέσα στο Δήμο 

Αμαρουσίου 1.500 υπάλληλους οι οποίοι δεν ξέρουνε τι κάνουνε, δεν μπορούνε 

να λειτουργήσουνε. Στα Νομικά τους Πρόσωπα, στα Μουσεία που έχουνε, στις 

υπηρεσίες που παρείχαν στους πολίτες.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πως; Ναι. Λοιπόν, ο "Καλλικράτης" λέει τους έχει κόψει τα πόδια. 

Εγώ δε θα δικαιολογηθώ και δε θέλω να δικαιολογήσω τίποτα και θα το πω 

κιόλας γιατί στην πρώτη διοίκηση, στην πρώτη 4ετία που ασχολήθηκα παρέα 

με τον Γιώργο τον Γιασημάκη και τον Γιαννά και τον Σπύρο τον Μέξη Δήμαρχο, 

στο τέλος της 4ετίας κάναμε 16 τέτοιες αναθέσεις στη Δημοτική Επιχείρηση, 

45.000 ευρώ. Οχι τέτοιες, με μελέτες από την ΤΙΔΚ, με επιβλέψεις από την 

ΤΙΔΚ και τις κάναμε ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση. Εγώ ήμουν αντίθετος. 

Ούτε καν πρόχειρος διαγωνισμός. Εγώ ήμουν αντίθετος. Ητανε βέβαια 

προεκλογική η περίοδος. Ετσι; Υπήρχε μια λογική. Μέσα σε εισαγωγικά θα το 

πω, η λογική, έτσι; Γιατί υπήρχε προεκλογική περίοδος, ένας Δήμος νέος ο 

οποίος δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ακόμα φτιάχναμε υπηρεσίες και έπρεπε 

να γίνουν και αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε να κάνουμε οδοποιίες, παρότι 

είχαμε κάνει οδοποιίες στη διάρκεια της 4ετίας. Είμαι αντίθετος στη φιλοσοφία. 

Ομως σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ 

διαφορετικά πράγματα. Και θα σου απαντήσω φίλε Δημήτρη στο θέμα το τι θα 

ψήφιζα εγώ. Σαν αντιπολίτευση 4 χρόνια έχω ψηφίσει προϋπολογισμούς, έχω 
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ψηφίσει αναμορφώσεις προϋπολογισμού και ποτέ δεν επικαλέστηκα, δεν 

ψηφίζω λόγω φιλοσοφίας ή λόγω δε θυμάμαι πως το λέει η φίλη μου η Αννα η 

Στεργίου. Εχω ψηφίσει πολλά πράγματα και έχω ψηφίσει ακόμα και πρόχειρους 

διαγωνισμούς. 

 Κάποιους πρόχειρους διαγωνισμούς δεν τους ψήφιζα. Γιατί; Γιατί δεν 

μπορούσα να δεχτώ από έναν Δήμο στημένο, με πολύ καλά οικονομικά 

στοιχεία τότε, δηλαδή από το '7 μέχρι το '10, με πολύ καλά οικονομικά 

στοιχεία, με υποστήριξη από την ΤΙΔΚ, σοβαρή υποστήριξη με 23- 24 

υπαλλήλους, οι παλοίοι τα ξέρουνε, οι Πρόεδροι κα ο Μίμης και ο Θωμάς και ο 

Λίτσας ο Κώστας, είχαμε υποστήριξη σοβαρή. Αυτή ήταν η Τεχνική μας 

Υπηρεσία και κάναμε τα πάντα μέσω αυτών. Και εμείς είχαμε και 2, 3 

μηχανικούς. Είχαμε το συγχωρεμένο τον Μητσολόπουλο, είχαμε τον 

Μπαρδάκα, είχαμε τον Παπαθανασίου, είχαμε την Κρικιγιάννη, είχαμε τη 

Βασιλάκου. 5, 5 μηχανικούς είχαμε στο Δήμο Ωρωπίων συν 23, 24 άτομα της 

ΤΙΔΚ και παρόλα αυτά την προηγούμενη 4ετία δεν έγινε ούτε μια οδοποιία. 

Προσέχτε, στο Δήμο Ωρωπίων. Ο Θωμάς μπορεί να έκανε έργα. Δεν ξέρω. 

Ετσι; Ο Κώστας, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Παρόλα αυτά έβλεπα ότι 

υπολειτουργούσε πάλι το σύστημα.  

 Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να πάρουμε μια απόφαση με έναν νόμο ο 

οποίος ψηφίστηκε για τους λόγους που ξέρετε όλοι και δεν το κάνουμε, δεν 

παρανομούμε, ούτε θα πάμε σε Εισαγγελέα. Είναι νόμος ο οποίος μας δίνει το 

δικαίωμα να το κάνουμε. Κακώς; Κακώς. Πιστεύω όμως ότι οι κύριοι οι οποίοι 

στήσανε τον "Καλλικράτη" καταλάβανε ότι έχουνε κάνει μια πολύ μεγάλη 

πατάτα και δεν έχουνε καμία, δεν έχουνε δώσει καμία υποστήριξη σε Δήμους, 

όχι στο Μαρούσι ή στο Χαλάνδρι ή στη Νέα Ιωνία, σε Δήμους σαν το Δήμο 

Ωρωπού, ο οποίος αυτήν τη στιγμή έχει 2 μηχανικούς, 3 με τον προϊστάμενο, 

έχει έναν τοπογράφο, έχει 2 υπομηχανικούς και μια διοικητικό μαζί με 2 
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4μηνήτες κοπελιές. Οι μηχανικοί μας οι οποίοι αυτήν τη στιγμή πρέπει να 

μπούνε υποχρεωτικά στις επιβλέψεις των έργων του ΕΣΠΑ είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, γιατί το ΕΣΠΕΛ έρχεται πλέον κάθε εβδομάδα. 

Δεν έρχεται παλιά όπως ερχόταν στο τέλος του έργου. Εάν δημοπρατήσουμε 

και άλλα 2, 3 έργα των ομβρίων που έχουμε ζητήσει και πιστεύω να τα 

πάρουμε, έχει τελειώσει η Τεχνική Υπηρεσία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα σου πω Δημήτρη, θα τελειώσω, θα τελειώσω. Θα τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εντάξει. Ολοι οι συνάδελφοι .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε θέλετε να ακούτε κάποια πράγματα. Δε σας αρέσει. Δεν 

ταράζομαι, δεν ταράζομαι εγώ. Δεν ταράζομαι κ.Δέδε, δεν ταράζομαι.  

Ταράζεσαι, ταράζεσαι. Δεν έχω ξεφύγει καθόλου από το θέμα. Στο θέμα είμαι 

του τεχνικού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ψηφίζουμε .. 20, ναι. 19 

έχει ο Δήμος Διονύσου ο οποίος είναι μικρότερος από μας. Ναι, 19 άτομα. 

Βεβαίως. Και σε έκταση και σε πληθυσμό. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγω 

λοιπόν και λέω το εξής: σήμερα λοιπόν που μιλάμε, μιλάμε για μια καθαριότητα 

και μια εξωτερική εικόνα του Δήμου στην οποία τι έχουμε; Δεν έχουμε ακόμα 

αποφασίσει σε ποιον θα δώσουμε τις επισκευές των οχημάτων τα οποία χαλάνε 

κάθε εβδομάδα. Δεν έχουμε αποφασίσει που θα δώσουμε τις λάμπες. Δεν 

έχουμε αποφασίσει που θα δώσουμε τα λάστιχα. Δεν έχουμε, όχι δεν έχουμε 

αποφασίσει, δεν έχουμε καταφέρει διαδικαστικά, διαδικαστικά δεν το έχουμε 

καταφέρει. Μέσω των ενστάσεων και μέσω όλων αυτών των διαδικασιών που 

εσείς που είστε στην Οικονομική Επιτροπή τα βλέπετε καθημερινά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Ηλιάσκο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Από εκεί και πέρα λοιπόν, σας λέω και πάλι, πιστεύω ότι, για τους 

παλιούς θα μιλήσω, πιστεύω ότι και οι παλιοί τα ξέρουν, τα έχουμε ζήσει και 
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στην πρώτη 4ετία του Δήμου Ωρωπίων και στη δεύτερη, δυστυχώς όμως 

αναγκαζόμαστε να φτάσουμε σ' αυτό το σημείο να πάμε να κάνουμε 25άρια για 

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να καθαρίσουμε περιοχές και πολύ 

περισσότερο παραλίες που πολύ απορήσανε για τις παραλίες. Εγώ στην 

παραλία του Μαρκοπούλου κάνω από πιτσιρικάς κάθε μέρα μπάνιο. Πότε η 

παραλία δεν ήταν καθαρή. Εάν βάλουμε δηλαδή 3, 4 ανθρώπους κάθε μέρα να 

καθαρίζουνε την παραλία, κάθε μέρα, γιατί δεν είναι μεροκάματα μόνο 

οχημάτων, είναι και μεροκάματα και ανθρωπώρες, αν βάλουμε λοιπόν την 

παραλία να την καθαρίζουνε κάθε μέρα 4 άτομα δε θα είναι διαφορετική 

εικόνα;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να βάλουμε και άλλους Δημήτρη. Να βάλουμε και άλλους 

Δημήτρη. Εχουμε και την παραλία της Αμμου, έχουμε και τα Πηγαδάκια και 

έχουμε και όλη την παραλία και το μέτωπο, έχεις πάει μια βόλτα στα Μετέωρα 

να δεις τι γίνεται μετά το Σαββατοκύριακο; Εχεις πάει να δεις; Δεν υπάρχει 

παραλία καθαρή. Δεν υπάρχει παραλία καθαρή. Είναι σκουπιδότοποι. Εγώ 

ντράπηκα, το είπα στο προηγούμενο Συμβούλιο, πέρασα από την παραλία 

Μαρκοπούλου και σταμάτησα για λίγο και ήταν τα σκουπίδια την Πέμπτη ή την 

Παρασκευή, αμάζευτα. Εγώ δε διακόπτω κανέναν Γιώργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ δε διακόπτω κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, ολοκληρώστε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχω διακόψει κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε ένας διάλογος, δεν πειράζει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα δε διακόπτω κανέναν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Συγνώμη δηλαδή. Εχω διακόψει κανέναν; Εσένα σε διέκοψα γιατί 

προσβλήθηκα κ.Δέδε. Προσβάλλεσαι απ' αυτά που λέω; Προσβάλλεσαι απ' 

αυτά που λέω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, όχι διάλογο τώρα. Ολοκληρώστε να προχωρήσει 

η διαδικασία. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα συγνώμη τώρα, μου λες κ.Ηλιάσκο όχι διάλογο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε πόσην ώρα μιλάτε; Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

ΔΕΔΕΣ: Αμα δε σ' αρέσουν αυτά που λέει ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, αφήστε να ολοκληρώσει. 

ΔΕΔΕΣ: Και μένα με διέκοψε όμως κ.Πρόεδρε και ρωτάει, ποιος με διέκοψε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τώρα παίρνετε το αίμα σας πίσω; Αυτό θέλετε να μου πείτε; 

Τι είναι τώρα αυτά συνάδελφοι; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα δεδομένα είναι δεδομένα. Ο,τι και 

να λέμε τα δεδομένα είναι δεδομένα. Εγώ δε θα πω αν η διοίκηση είναι 

απόλυτα σωστή, έτσι; 'Η είναι λάθος ή μέτρια, αυτό θα το πείτε εσείς, θα το 

πει και ο κόσμος, πέστε ό,τι θέλετε. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 

είναι αυτή που δίνει ο νόμος. Εγώ θα κάνω μια πρόταση, τελευταία και θα 

κλείσω. Αυτές οι μελέτες παρότι δεν είναι υποχρέωση μας να τις φέρουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, οι μελέτες, εγώ θα προτείνω να περάσουν Δήμαρχε και 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν μελέτη, για να δοθούνε, για να δούμε, για να 

δούμε τη μελέτη, οι μελέτες αυτές, το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης δεν 

περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνονται και υλοποιούνται με απευθείας 

ανάθεση του Δημάρχου. Εγώ θα προτείνω να περάσουνε και από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, για να εγκριθούνε σαν μελέτη και από εκεί και πέρα, το θέμα της 
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διαδικασίας παραμένει ως έχει. Αυτή είναι και η πρόταση μου για να δείτε και 

εσείς τι θα περιλαμβάνουν αυτές οι μελέτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας έχει το λόγο. Η δευτερολογία κ.Λίτσα είναι 3 λεπτά, 4 

λεπτά, εντάξει.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σου απάντησα Δημήτρη. Σου απάντησα Δημήτρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σου απάντησα και σου είπα ακριβώς ότι το κάθε θέμα, το κάθε .. 

Οχι, δεν σου απάντησα σαν τον Βενιζέλο. Με συγχωρείς πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε βοηθάει τώρα αυτό κύριοι συνάδελφοι. Δε βοηθάει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σαν τον Καμμένο. Αρχηγός σου είναι. Τότε πίστεψε με και μένα. 

Εντάξει, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, έχω να πω το εξής: ότι άφησα για 

δευτερολογία μου το θέμα που λέτε "Οριστική μελέτη περιβαλλοντολογικών 

επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 

36.900". Θεωρώ, το έχω ξαναπεί πάλι, ότι αυτό είναι ένα μέγα σκάνδαλο, όταν 

στα 500 μέτρα έχει ιδιοκτησία ο Δήμος μας και εμείς πάμε σε ιδιώτη. Θα ήθελα 

τον κ.Δήμαρχο να μας απαντήσει αν ήδη έχει ξεκινήσει να πληρώνουμε τα 

1.500 ευρώ το μήνα, όταν, ξαναλέω, στα 500 μέτρα έχουμε ιδιοκτησία μας και 

αν πέρα από αυτά τα χρήματα που χαλάμε, θα χαλάσουμε και άλλα στην 

πορεία. Μπορεί να είναι φίλος σας ο συγκεκριμένος, αλλά δεν είναι σωστό αυτό 

που γίνεται. Οπως επίσης μου άρεσε πάρα πολύ, αν και ήταν εκτός θέματος ο 
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αγαπητός συνάδελφος, ο κ.Ηλιάσκος, που αναφέρθηκε και στα σέρβις. Λόγω 

της κακής, της κακής .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, κ.Πέππα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, δεν ακούγεται. Τώρα μιλάει ο κ.Λίτσας και .. Σας 

παρακαλώ. Θα απαντήσουμε κ.Πέππα, θα απαντήσουμε. Να μάθουμε όλοι να 

αντέχουμε να ακούμε την αντίθετη άποψη, όπως και να είναι.  

 Συνεχίστε κ.Λίτσα. Κύριε Πέππα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, το μεγάλο το, εγώ δε θα το έλεγα πάρτυ, πάντως το 

περίεργο γίνεται με τα σέρβις. Πρώτον πηγαίνουμε τα μηχανήματα του Δήμου 

εκεί που δεν είναι, δεν υπάρχει ικανότητα να μας φέρουνε πίσω τα 

μηχανήματα. Ειδικά τα DCB και όλα αυτά, δεν υπάρχει τεχνολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό και εσείς είπατε για εκτός θέματος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ε δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι τα θέλετε τώρα τα σέρβις; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κάνατε ολόκληρη φασαρία προηγουμένως ότι είμαι εκτός 

θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εσύ ο ίδιος το έλεγες. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Και μιλάς τώρα για τα σέρβις .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα σου απαντάω σ' αυτό που είπες. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ το έφερα αυτό σαν παράδειγμα για τις δυσκολίες που .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, αφήνω τα παραδείγματα λοιπόν και λέω το εξής: ο Σταθμός 

Μεταφόρτωσης είναι ό,τι χειρότερο έχετε κάνει μέχρι στιγμής εις βάρος των 

χρημάτων του Δήμου και των δημοτών. Δεύτερον, απ' ότι έχουμε καταλάβει 

για τη Δημοτική Αρχή για όλα φταίει ο "Καλλικράτης". Οι μηχανικοί δε φτάνουν 

και είναι ανεπαρκείς, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, φταίει η κρίση, φταίει 

το Δ.Ν.Τ., φταίει το μνημόνιο, αλλά δε φταίει καθόλου η Δημοτική Αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ σήμερα από τη διαδικασία αυτή θέλω να σας πω το εξής, ότι 

εμείς δε θα παρακαλέσουμε να είμαστε ενήμεροι και να είμαστε κοντά στις 

διαδικασίες, εμείς θα είμαστε στις διαδικασίες, θα τις παρακολουθήσουμε πάρα 

πολύ στενά, για να διαφυλάξουμε αυτό που πιστεύουμε εμείς συμφέρον του 

πολίτη του Δήμου Ωρωπού και σήμερα νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι 

καλωσορίζουμε το φακελάκι στην Τοπική Αυτοιδοίκηση του Ωρωπού 

κ.Δήμαρχε. Είναι ανύπαρκτα αυτά τα έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε θα κουράσω τώρα. Σε τρία πραγματάκια θα σταθώ και θα 

είμαι σύντομος. Το πρώτο, θα ξαναναφερθώ στον 4071 το νόμο έκτρωμα που 

ψηφίστηκε μια μέρα πριν διαλυθεί η Βουλή, θα σας πω ότι θα το 

συναντήσουμε πολλές φορές μπροστά μας. Ηδη στο 16ο θέμα που αφορά την 

ΚΕΔΩ γίνεται πάλι μια στο νόμο αυτόν και στο άρθρο 10, θα το ξαναδούμε και 

θα το βλέπουμε συνεχώς. Στο δεύτερο θα ήθελα να σταθώ στο φίλο μου τον 

Βαγγέλη τον Ηλιάσκο που όντως είναι φίλος μου, δεν το λέω έτσι. Θυμάμαι ότι 

ήταν αντίθετος στις αναθέσεις που λέει, που έκανε η ΔΕΑΔΩ, αλλά θα περίμενα 

από τον Βαγγέλη να πει ότι εγώ δεν ήμουν μέλος της ΔΕΑΔΩ. Μιλάω για μένα. 

Εγώ δεν ήμουν μέλος στη ΔΕΑΔΩ. Εσύ ήσουν. Στο τρίτο θέμα που θέλω να 
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σταθώ είναι σ' αυτό που δημιουργήθηκε πριν με τον κ.Κόντο. Θα πρέπει και 

απευθύνομαι στους συναδέλφους της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, να 

είναι πιο προσεκτικοί όταν αναφέρονται σε δημότες οι οποίοι δεν μπορούν να 

απαντήσουν, διότι ως παράταξη το κάνουν συνεχώς και δημιουργούν θέμα, 

κατηγορούν ανθρώπους ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή οτιδήποτε 

άλλο. Καλά κάνει ο κ.Κόντος και παρεμβαίνει, έχει οικογένεια, δεν μπορεί να 

ακούγονται τέτοια πράγματα.  

 Αυτά που λέμε εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι καταγράφονται στα 

πρακτικά, φιλμάρονται από δημοσιογράφους, ανεβαίνουν στα site, τα βλέπει η 

οικογένεια του, τα βλέπουν τα παιδιά του, τα βλέπουν οι φίλοι του και καλά 

κάνει και απαντάει, γιατί το εύλογο ερώτημα θα ήτανε, γιατί δεν απάντησες ρε 

πατέρα αφού ήσουν εκεί την ώρα που λέγανε αυτά; Καλώ λοιπόν τους 

συναδέλφους να είναι πιο προσεκτικοί όταν αναφέρονται σε ανθρώπους οι 

οποίοι δεν μπορούν να απαντήσουν.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ διαφωνώ πάντως, προσωπικά πάντα κ.Γιασημάκη, με το να 

γίνονται τέτοια επεισόδια. Θίγονται κάποιοι πολίτες, αλλά τον υπερασπιστήκατε 

πάρα πάρα πολύ καλά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχουν όρια κ.Πρόεδρε σε όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαισθησία έχουμε όλοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και εγώ διαφωνώ με το να γίνονται επεισόδια. Οταν όμως 

κάποιοι άνθρωποι θίγονται, καλό είναι να παίρνουνε το λόγο και να μπορούν να 

απαντήσουν. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, για προσωπική .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι κ.Βελτανιώτη. Δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Εντάξει. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο ανάδοχος του έργου αναφέρεται είναι ο συγκεκριμένος 

κύριος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ο ανάδοχος του έργου είναι .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, σας παρακαλώ τώρα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ και εγώ.  

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κουβεντιάσατε και είπατε ότι ακούσαμε δηλώσεις, απευθείας 

αναθέσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Τι πράγματα είναι αυτά 

τώρα; Εχει δοθεί ο λόγος στον κ.Χασιώτη. Κύριε Βελτανιώτη, θα αφήσετε να 

λειτουργήσει το Συμβούλιο απόψε; Ποιος φταίει; Εγώ φωνάζω και δημιουργώ 

προβλήματα συνέχεια;  

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ξαφνικά εδώ πέρα ανακαλύψαμε τους εργολάβους, τις απευθείας 

αναθέσεις, τα φακελάκια, ξέρω εγώ τα λεφτά κάτω από το τραπέζι. Αυτά 

ειπώθηκαν μεταξύ της κουβέντας που έκανε η συμπολίτευση με την 

αντιπολίτευση. Αυτά λέγατε, λες .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ούτε μια φορά σας έχω διακόψει, ούτε μια φορά και 

κουβεντιάζετε για το σημαίνει απευθείας ανάθεση, αν θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσουμε την απευθείας ανάθεση, αν θα γίνει διαγωνισμός. Εχουμε 
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παραδείγματα από την ίδια τη ζωή. Απευθείας ανάθεση και διαγωνισμός και 

φακελάκια .. Κύριε Γιασημάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ασέβεια προς το συνάδελφο ρε παιδιά.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ πέρα η ίδια η ζωή επαληθεύει αυτό που κουβεντιάζετε εσείς 

μεταξύ σας σήμερα. Τι σημαίνει φακελάκι, τι σημαίνει μίζα, τι σημαίνει δεν 

ξέρω εγώ τι. Κουβέντες που δεν είπαμε ποτέ εμείς, όμως μέσα από την 

κουβέντα που κάνατε αναδεικνύετε αυτό. Η SIEMENS, που .. είπε, ακούστηκε 

ότι ανοίξαμε το φακελάκι, το φακελάκι .. Δεν ξέρω, ακούστηκαν αυτά σ' αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ πέρα. Να σας πω κάτι; Ο εργολάβος μπαίνει στο 

Δήμο και σε κάθε Δήμο, στους "Καλλικρατικούς" Δήμους, που δεν είναι ούτε 

στρεβλή η λειτουργία τους, ούτε κακή είναι η λειτουργία τους, αυτοί είναι οι 

"Καλλικρατικοί" Δήμοι, εργολάβοι ιδιώτες παντού. Και βεβαίως όπου μπαίνει ο 

εργολάβος επειδή βλέπει κέρδος και θέλει να πάρει δουλειά, ιδίως όταν έχει 

σχέση με κοινωνική υπηρεσία, καθαριότητα, υγιεινή, θα δώσει και ύδωρ για να 

κάνει αυτήν τη δουλειά. Για σκεφτείτε λίγο. SIEMENS. Κουβεντιάζαμε για τα 10 

και 15 εκατ. ευρώ. Τι ήταν; Φακελάκι ήταν και αυτό. Δεν ήτανε; Αλλά φυσικά 

τα μεγέθη εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερα. Γι' αυτά που κουβεντιάζετε μεταξύ σας 

λέω.  

 Η ουσία όμως είναι ότι μπαίνει εργολάβος. Σ' αυτό δε διαφωνεί κανείς. 

Μιλάτε για ανάπτυξη και για την οικονομική κρίση, ότι ο Ωρωπός θα είναι 

δέκτης μεγάλου πληθυσμού από την Αθήνα, εργατόκοσμο που θα έρθει εδώ. 

Για κοιτάχτε λίγο τώρα. Εχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις για την 

ανάπτυξη, καθαριότητα και όλα. Ενα δημοτικό κάμπινγκ για τις λαϊκές 

οικογένειες. Πούντο; Παραλίες στο Δήμο, να τις εκμεταλλεύεται ο Δήμος. 

Φτηνά, με ντουζιέρες, ωραία. Πούντα αυτά; Δηλαδή ό,τι γίνεται και έχει σχέση 

με την ανάπτυξη έχει σχέση με την τσέπη του εργολάβου; Αυτό μας λέτε. Και 

επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα γι' αυτόν το Σταθμό της Μεταφόρτωσης 
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και ο κ.Δήμαρχος είχε πει ότι είναι το όραμα του για το Δήμο και θα 

παρανομήσει άμα χρειαστεί για το καλό του τόπου, ας μας πει ο κ.Δήμαρχος 

γιατί η πρόταση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν κουβεντιάστηκε καν από 

τον Περιφερειάρχη, τον κ.Σγούρο, αφού είναι τόσο σημαντικό και είναι όραμα 

του. Να μας πει ο κ.Δήμαρχος. Και θέλω την απάντηση, συγκεκριμένη 

κ.Δήμαρχε, γιατί πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ούτε καν 

κουβεντιάστηκε το θέμα για το Σταθμό Μεταφόρτωσης. Τι σας είπε ο 

κ.Σγούρος να μας πείτε. Εγώ ξέρω τι σας είπε, αλλά θα ήθελα να το ακούσω 

και από σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. Πάντως αυτές οι εκφράσεις καλό είναι 

να αποφεύγονται κ.Χασιώτη και να μην υιοθετούνται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι εδώ πέρα .. Ακούστε με λιγάκι υιοθετήσατε μια λέξη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ξέρετε πόσο προσεκτικός είμαι. 

Είμαι πολύ προσεκτικός σ' αυτό που λέω, περιέγραψα αυτό που άκουσα, τίποτα 

λιγότερο και τίποτα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα πω το εξής, ότι σ' αυτήν την αίθουσα ο καθένας μπορεί 

να λέει ό,τι θέλει, έχει το δικαίωμα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό όμως δεν του εξασφαλίζει και το δικαίωμα οι υπόλοιποι να 

τον παίρνουν και στα σοβαρά. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και ακριβώς γι' αυτό έκανα αυτήν την τοποθέτηση 

κ.Πρόεδρε.  

 Κύριε Δήμαρχε. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και με συγχωρείτε κ.Δήμαρχε, πρωτού τελειώσετε γι' αυτό που 

είπε ο κ.Πρόεδρος, οποιοσδήποτε λέει κάτι, πρέπει να το στηρίζει κιόλας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμφωνώ μαζί σας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και αυτή είναι η θέση μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να κουβεντιάζουμε αέρα και να κάνουμε διάλογο ο ένας στον 

άλλον, χωρίς να θίγει την ουσία του προβλήματος, που είπαμε για μας ποιο 

είναι, θεωρώ αν μη τι άλλο είναι τραγελαφικό.  

 Αυτό κ.Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τελειώνει το θέμα, δε θα ήθελα να οξύνω τα πνεύματα, θα 

μπορούσα πολύ και πολλά να πω, προσπαθεί αυτός ο τόπος σπρώχνοντας να 

προχωρήσει. Κουραζόμαστε στην Ελλάδα, όχι εδώ μέσα, να περάσουμε το 

αυτονόητο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας, για μένα. Κυνηγάμε 

το αυτονόητο και βαράμε ντουφεκιές στον αέρα σαν τα πουλιά που πετούν 

γρήγορα και προσπαθούμε να πετύχουμε το αυτονόητο πουθενά και αν το 

βρούμε κάνουμε ένα έργο, αλλιώς δε γίνεται έργο στην Ελλάδα ποτέ. Είμαι 

απελπισμένος από τη δημόσια διοίκηση και  γενικότερα από τη λειτουργία 

συνεννόησης των φορέων της Ελλάδος και των θεσμών. Επειδή σήμερα ήμουν 

μέχρι τις 17:00 η ώρα στη Θήβα, δικάζαμε ο Δήμος και οι Ομοσπονδίες τους 

εργοστασιάρχες, θα μπορούσα να σας φέρω πολλά για το παρελθόν των 

απευθείας αναθέσεων. Ο Κιούσης είναι νέος Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να 

επιζητεί και να μας κατηγορεί και να διεκδικεί το καλύτερο απ' αυτό που 

προτείνουμε εμείς. Μια χαρά. Ξεκίνησε με τον "Καλλικράτη" Σύμβουλος. 

Κάποιοι που 31.12. κάνανε απευθείας αναθέσεις, κάποιοι που δώσανε 7 

αναθέσεις την ίδια μέρα στον ξάδελφο τους, το ίδιο αντικείμενο, δεν πρέπει να 
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είναι στην αίθουσα εδώ μέσα και να μιλάνε γι' αυτά τα θέματα. Επιφυλάσσομαι, 

επειδή ήμουν στο δικαστήριο, να τα φέρω την επόμενη φορά και εννοείται 

αυτοί που έχουνε διοίκηση κάνει, να είναι εδώ στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να διαβαστούνε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, γιατί διακόπτετε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να διαβαστούν. Οχι, το μέγεθος. Να καταλάβει λίγο το μέγεθος 

του παρελθόντος με το .. Αυτοί που έχουνε διοικήσει. Δεν έχουμε άλλους. 2 

νομίζω έχουμε εδώ μέσα. Ετσι; Που έχουνε διοικήσει, ήτανε Πρόεδροι. Ο 

κ.Λίτσας Κώστας και ο κ.Ρούσσης Θωμάς, ο οποίος έδωσε 7 απευθείας 

αναθέσεις στον ξάδελφο του Θωμά Ρούσση, ο Θωμάς Ρούσσης, την ίδια μέρα 

για το ίδιο αντικείμενο. Επιφυλάσσομαι να σας το διαβάσω στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα, έχετε πάει τώρα στην εξέδρα 

και φωνάζετε. Τώρα, εντάξει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ.Κόντος που έγινε θέμα και με συγχωρείτε, δεν το έχετε 

καταλάβει καλά. Η διαδικασία όλη ακολουθείται κατά γράμμα. Εγινε κατά 

γράμμα. Κάθε μέρα το πρωί παίρνει έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία που θα 

πάει και πως θα επιβλεφτεί. Κάθε μέρα, το έργο. Μπορείτε να το και να μας το 

επιβεβαιώσει και για κάθε έργο ο κ.Καρίνος. Δεν μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε 

εδώ μέσα και όπως τα θέλει ο καθένας, απλώς για να υπάρχουμε. Θα πρέπει να 

πείτε κάτι καλύτερο από μας, για να υπάρξετε στον "Καλλικρατικό" Δήμο από 

εδώ και πέρα και πολύ δυνατό. Μ' αυτά τα μεμψίμοιρα παρελθοντολογικά λόγια 

δεν μπορείτε να υπάρξετε. Δε σας το ζητάει ο κόσμος. Η Ελλάδα βυθίζεται ώρα 
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με την ώρα και λέμε, ξεπερνάμε το νόμο για τη διαφάνεια, ενώ μου δίνει ο 

νόμος τη διαφάνεια να το δώσω απευθείας ανάθεση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα, είναι κρίμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέμε, λέμε το ξεπερνάμε και λέμε όχι. Ξεπερνάμε το νόμο που 

μας δίνει απευθείας ανάθεση. Δίνει ο νόμος στην Αλέκα την Κοντογιάννη 

15.000 ευρώ, ο νόμος, να κάνει απευθείας ανάθεση. Ε, δεν την κάνει, παίρνει 

προσφορές. Και σας επιτρέπουμε να παρακολουθείτε ανοιχτά όλα. Εχουμε 

προχωρήσει τον τόπο. Επιφυλάσσομαι, σας είπα, πόσο τον έχουμε 

προχωρήσει, να δείτε κάποια πράγματα παρουσία σας στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο γιατί ήρθα από μεγάλη διαδικασία σημερινή. Δεν πρόλαβα να τα δω. 

Από εκεί και πέρα όμως τα ήθελα να τα κάνω εγώ εικοσάρια; Οχι. Εγώ ήθελα 

να έχω 1.000 υπαλλήλους όπως το Μαρούσι, να είχα μια Τεχνική Υπηρεσία 30 

άτομα να τα τακτοποιηθεί να μην ασχολούμαι καθόλου. Να είναι ένας Δήμος 

που να μην ασχολούμαι καθόλου, να βγαίνουν όλα έτοιμα. Από την αρχή του 

χρόνου να μην ασχολούμαι με τίποτα και να ασχολούμαι με το όραμα μου και 

μόνο. Τα κάνουμε αυτά εδώ προφανώς γιατί έχουμε δυσκολίες, γιατί δεν 

υπάρχει κράτος, γιατί σας είπα Ιούνιος μήνας και δε θα μπορέσουμε να 

πάρουμε 8μηνήτες. Και πως θα καθαρίσουμε τις παραλίες όταν είχανε πάρει 

όλοι οι κύριοι του πάρελθόντος 137 8μηνήτες και τώρα έχω πάρει μηδέν. Πως 

να λειτουργήσει ο Δήμος; Πως θα καθαρίσουν οι παραλίες; 137 υπάλληλοι 

είχανε πέρσι τέτοιον καιρό οι Δήμοι και οι Κοινότητες οι προηγούμενες και εγώ 

έχω μηδέν και δεν μου απαντάει το κράτος και μου απαντάει τώρα σιγά σιγά να 

μπω στη διαδικασία και πως να τους προλάβω; Θέλω 1,5 μήνα. 20 μέρες 

προκήρυξη. Το χάσαμε το καλοκαίρι.  Μόνο άμα βγούμε όλοι μαζί και 

γίνουμε υπάλληλοι και βγούμε και καθαρίσουμε τους δρόμους, τις παραλίες, το 

ένα, το άλλο. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσω. Μακάρι να μου πει αύριο το 

πρωί, πάρε τους 8μηνήτες απευθείας σε 5 μέρες. Ε, δε θα πάρω κανέναν για να 
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καθαρίσει τις παραλίες από εικοσάρι, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος 

ή έτσι ή αλλιώς. Δεν μπορεί να μη λειτουργήσει ο Δήμος. Εμείς ονειρευόμαστε 

και κάνουμε τώρα εικοσάρια και παραμύθια; Αμα είχα 10 υπαλλήλους, 15 

υπαλλήλους μόνιμους στην καθαριότητα παραλιών; Πως να τους καθαρίσω την 

παραλία; 'Η με τον έναν τρόπο, 8μηνήτες, ή με εργολαβία. Δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος ουρανοκατέβατος. Ο Δήμος αυτός θα προχωρήσει, είτε το θέλουμε, 

είτε όχι. Είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, ζητώ τη βοήθεια των αντικειμενικών 

Συμβούλων και ζητώ να απομονωθεί αυτή η μικρότητα, η μικροπολιτική του 

παρελθόντος η οποία προσπαθεί να φέρει το Δήμο πίσω και να κατεβάσει το 

επίπεδο αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αναφέρθηκε το όνομα μου κ.Πρόεδρε, πρέπει να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο για 2 λεπτά κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, έχετε αποδείξει με τον τρόπο 

σας, με το ύφος σας και με τη σταδιοδρομία τη μικρή, αυτή που έχετε στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ότι το μεγαλύτερο κακό σας έχει κάνει ο Ρούσσης, το 

μεγαλύτερο κακό. Σας το έχει κάνει όντως. Το 85% που πήρε στο Συκάμινο για 

σας ήτανε κακό, το 85%. Λοιπόν, εγώ δε λέω ότι αυτές .. Αφήστε με να 

μιλήσω κ.Δήμαρχε. Μια ζωή αυτό κάνεις, μια ζωή αυτό κάνεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Να του πείτε να σταματήσει να συνεχίσω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τον ενικό τουλάχιστον. Δε μας τιμάει .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Να του πείτε είπα να σταματήσει για να συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, 

όντως αυτές οι αναθέσεις που είπατε κ.Δήμαρχε, ναι, υπάρχουν, οι 6, 7 το 

νούμερο, που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Ποτέ. Το ξέχασε να το πει ο 

Δήμαρχος, του διέφυγε ή δεν τον ενημερώσανε. Ποτέ αυτές οι αναθέσεις δεν 
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πραγματοποιήθηκαν. Ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν Δήμαρχε. Εντάξει; Και εσύ, 

εγώ δε λέω, όλοι, στην πολιτική μας καριέρα, στην προσωπική μας ζωή, 

πιθανόν να κάνουμε λάθη. Εσείς τι; Συνεχίζετε τα λάθη του παρελθόντος; Εσείς 

φέρατε 16 απευθείας αναθέσεις, 24άρια. Αυτό δε σας πειράζει; Σας πειράζει τι 

έγινε το 2010; Αύριο θα έρθετε να μας πείτε τι έγινε το 2009. Κοιτάμε 

μπροστά; Ποιο είναι το όραμα δημιουργίας σας; Τα εικοσάρικα; Τα εικοσάρικα 

που μας φέρατε εδώ να ψηφίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. Εκλεισε το θέμα, έκλεισε το θέμα. 

Τώρα είπατε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, ο κ.Ηλιάσκος μίλαγε μισή 

ώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Το θέμα είναι προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα, η διαδικασία, ξέρετε πολύ καλά, έχει κλείσει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ωραία, αφήστε με να κλείσω με μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε κάτι επί προσωπικού, δώσατε μια απάντηση. Τώρα κάνετε 

πάλι σχολιασμό πολιτικό από την αρχή.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μ' αφήνετε σας παρακαλώ να ολοκληρώσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Λοιπόν, αυτό πρέπει κάποτε να τελειώσει. Ο,τι έγινε, έγινε. 

Μπροστά μπορούμε να δούμε τον Ωρωπό; Εσείς τι θέλετε; Να βλέπετε πίσω; 

Δε θα πάτε μπροστά άμα βλέπετε πίσω κ.Δήμαρχε. Δυστυχώς. Λυπάμαι, 

λυπάμαι πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, την ερώτηση που έκανα στον κ.Δήμαρχο τι έγινε 

στην Περιφέρεια στο Συμβούλιο, δεν απαντήσατε κ.Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι θέμα το ΣΜΑ. Εχουμε να το συζητήσουμε .. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το έχετε κουβεντιάσει πολλές φορές. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έρθει πολλές φορές το ΣΜΑ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα επιβάλλετε τη συνέχεια εσείς; Το     

τι θα απαντήσει ο κάθε συνάδελφος; Δικαίωμα του δεν είναι; Εγώ πολύ καλά. 

Εσείς μάλλον δεν είστε, δεν πάτε καλά απόψε. Είπατε, δε σας απάντησε. Εκρινε 

ότι δε χρειάστηκε να σας απαντήσει. Εκρινε ότι δε χρειάστηκε να σας 

απαντήσει. Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε 

κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα, υπάρχει κόσμος εδώ πέρα, κρίνει, δε χρειάζεται, όλους 

μας κρίνει. Ολους μας κρίνει κ.Λίτσα. Ντροπές τουλάχιστον .. Σε μας .. Τώρα 

δεν επιτρέπεται να ακολουθήσω την ίδια, εντάξει, το αφήνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ΣΜΑ είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του 

Δήμου, καινοτόμα, πρωτότυπα, προσπαθεί να το βγάλει με άδεια, το 

προχωράει. Πονάει, γιατί άμα γίνει λύνει τα προβλήματα της καθαριότητος και 

τον συλλόγων και δε θα έχουνε πρόβλημα οι σύλλογοι με την καθαριότητα 

τους, γιατί το ΣΜΑ θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα λύσει το πρόβλημα της 

καθαριότητος, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου και δε θέλουμε να .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πονάει σε κάποιους γιατί δε θέλουνε να λυθεί το πρόβλημα της 

καθαριότητος. Δεν κατάλαβες γιατί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ρούσση .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν χρειαστεί θα ξαναπαρέμβω, σας το λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό. Πρέπει να σταματήσει η μικρόνια της κατάστασης 

αυτής του Συκαμίνου. Εγώ σήμερα κάνω εγγραφή στον προϋπολογισμό. 
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Ξέρετε πόση διαφορά έχει από την ανάθεση, 7 αναθέσεων στον ξάδελφο σας 

στο συγκεκριμένο όνομα; Από την εγγραφή στον προϋπολογισμό;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μια απόφαση δική σας μόνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τίποτε άλλο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεύτερον .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε πόση διαφορά έχει, εγώ θα ντρεπόμουν να βγω έξω, 7 

αναθέσεις την ίδια μέρα .. ; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Να ντρέπεστε. Σίγουρα πρέπει να ντρέπεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εσείς πρέπει σίγουρα να ντρέπεστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για ποιο λόγο; Για ποιο λόγο; Γιατί έγραψα στον προϋπολογισμό 

να λυθούν τα προβλήματα της περιφέρειας;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μας φέρνετε τώρα να ψηφίσουμε κάτι στον προϋπολογισμό και 

δεν το αναθέσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι 7 αναθέσεις την ίδια μέρα για το ίδιο αντικείμενο; 

Οι 7 αναθέσεις στον κουμπάρο σας γίνανε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έληξε το θέμα τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την ίδια μέρα; Στο ίδιο θέμα στον κουμπάρο σας; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό, αυτό το παραμυθάκι πρέπει να τελειώσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνανε; 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Αυτό το παραμυθάκι πρέπει να τελειώσει. Αφήστε τα αυτά. Κοιτάτε 

μπροστά. Ο κόσμος, ο κόσμος σας κρίνει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το παραμύθι, το παραμύθι είναι ψέμα. Το παραμύθι είναι 

φαντασία. Αυτό έχει γίνει όμως.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δικό σας, δικό σας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα παραμύθια τα δικά σας να σταματήσετε.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δικά σας .. Εγώ έχω τελειώσει κ.Δήμαρχε σαν Πρόεδρος, έχω 

τελειώσει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εσείς, να τελειώσετε και εσείς. Σαν Πρόεδρος έχω τελειώσει και 

σας πειράζει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το κλείσουμε το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τελειώνετε και σαν Σύμβουλος. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αν τελειώσει, θα το κλείσουμε, αν δεν τελειώσει δεν παίρνω 

χαμπάρι. Αν τον πειράζει τόσο πολύ. Μεθαύριο που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ τώρα κ.Ρούσση. Κύριε Ρούσση, εντάξει τώρα, δεν 

.. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μεθαύριο θα φέρω και όλες τις απευθείας 

αναθέσεις που έχει κάνει ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δικαίωμα κ.Ρούσση .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Και έχω ψηφίσει και εγώ γιατί πιστεύω στην Αυτοδιοίκηση. Και έχω 

ψηφίσει και εγώ τις αναθέσεις γιατί πιστεύω στην Αυτοδιοίκηση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι 

συνάδελφοι και για την τροποποίηση προγράμματος και για την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού.   

 Οι συνάδελφοι που έχουν αντίρρηση. Κύριος Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και η παράταξη προφανώς. Παρών ο κ.Λέκκας .. Ολοι θα 

ερωτηθούν. Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Οχι από την μεριά 

της ..  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η προϋπόθεση, με συγχωρείτε κ.Πρόεδρε, η προϋπόθεση που 

έβαλε ο κ.Ηλιάσκος θα τηρηθεί; Δηλαδή ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Κύριοι 

συνάδελφοι. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. Λοιπόν, όχι ο κ.Λίτσας. Ο κ.Λέκκας 

είπε παρών. Κύριε Χασιώτη; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. Κύριε Γιασημάκη; Οχι. Και ο κύριος .. 

Ε, τι να κάνουμε τώρα; Λοιπόν, κ.Κιούση όχι είπατε. Αλλος συνάδελφος δεν 

είναι. Ο κ.Καλύβας με τον κ.Αρμυριώτη έχουν αποχωρήσει.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τροποποίηση του 

προγράμματος εκτελεστέων έργων και την 3η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού για το έτος 2012.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Βελτανιώτης. Το συζητήσαμε. Τα 2 μαζί ήταν τα θέματα.  

 Το 5ο θέμα .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη, συγνώμη λίγο. Δεν είναι τα ίδια πράγματα τα 2 έργα. Είναι 

διαφορετικά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, συμφωνήθηκε και ο κ.Βελτανιώτης ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ τοποθετήθηκα για τον προϋπολογισμό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς μιλήσατε και για τις 36.000 και για τις 40.000 κλπ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ποιες 36 κύριε; Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, έχω ερωτήσεις να κάνω. 

Εγώ έχω ερωτήσεις να κάνω. Δηλαδή, συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε αποχωρήσει νομίζω, δεν ήσαστε και εδώ πέρα όταν 

μιλούσε ο κ.Βελτανιώτης.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τι σημασία; Εγώ μιλάω πρώτος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι οι συνάδελφοι έχουν τοποθετηθεί. Οτι συζητήθηκαν και το 

3 και το 4. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του 

Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να πω εγώ δυό λόγια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και είναι και, νομίζω ότι είναι, να το αναφέρω και αυτό και είναι 

το ίδιο έργο, είναι υποβολή πρότασης για ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Αττικής. Νομίζω ότι μπορούν να συζητηθούν τα δύο μαζί.      

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, πριν προχωρήσει ο προϊστάμενος .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνετε κ.Λίτσα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πριν προχωρήσει ο Δ/ντης μας, συγνώμη, στην ανάλυση της 

μελέτης θέλω να πω δύο πραγματάκια πως προέκυψε αυτή η μελέτη. Οταν 

ξεκινήσαμε τον Γενάρη του 2011 .. Ρε Κώστα, τελείωσε το θέμα τώρα. Πήγαινε 

κάνε ένσταση. Ο,τι θέλεις κάνε, τελείωσε το θέμα. Αφού βλέπεις όλοι οι 

Σύμβουλοι έχουν τελείωσει το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, συμφώνησαν όλοι οι Σύμβουλοι. Ο κ.Βελτανιώτης 

μίλησε πρώτος, μου ζήτησε και χρόνο παραπάνω, τοποθετήθηκε και για τα 2 

θέματα. Τι να κάνω; Αν λείπετε από την αίθουσα τι μπορώ να κάνω εγώ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ωραία, είναι εδώ ο κ.Χρήστου να πας να του μιλήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι μπορώ να κάνω τώρα δηλαδή;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η μελέτη αυτή προέκυψε από πέρσι με το που ξεκινήσαμε από το 

Γενάρη του 2011 όταν με είχανε καλέσει στην Περιφέρεια για ένα πρόβλημα 

που είχε προκύψει, που είχε βγει στην πορεία για τα 3 αυτά μεγάλα έργα που 

είχαμε των ομβρίων, τα αντιπλημμυρικά σε Ωρωπό και στα Παλάτια, τα ξέρετε 

τα έργα, να μην αναφερθώ. Βλέποντας λοιπόν τη μελέτη, τις οποίες μελέτες 

αυτές δεν τις είχαμε δει στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης διοίκησης, 

κατάλαβα ότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο, γιατί τα όμβρια του 

Ωρωπού δεν τα περιλαμβάνει μέσα στο 100% και το είπα τότε και στον 

προϊστάμενο, τότε στον κ.Στριφτό και τον Λαούτατζη, αλλά και στον ίδιο τον 

μελετητή ο οποίος ήταν παρών. Δυστυχώς όμως η μελέτη αυτή δεν μπορούσε 
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να τροποποιηθεί, γιατί όπως ξέρετε οι περισσότεροι, είναι έργο του ΕΣΠΑ και 

ήδη είχε συμβασιοποιηθεί. Ετσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε 

μια μελέτη καινούργια για να μπορέσουμε να πάρουμε τα όμβρια και τα 

υπόλοιπα μέσα στο χωριό τον Ωρωπό αλλά πολύ περισσότερα στα Αλώνια. Και 

αυτό θέλω να τονίσω, γιατί στην περιοχή των Αλωνίων, ακριβώς δηλαδή εκεί 

μπροστά στου .. που ίσως ξέρετε οι περισσότεροι, εκεί είχαμε το μεγαλύτερο 

πρόβλημα στις πλημμύρες του 2002 και 2003. Αν θυμάστε, όσοι ήσασταν τότε 

στην περιοχή εν πάση περιπτώσει, ασχολιόσασταν, σ' αυτήν την περιοχή ο 

κόσμος έβγαινε από τα σπίτια του με τις βάρκες.  

 Επρεπε λοιπόν να κάνουμε αυτό το κομμάτι. Συνεννοηθήκαμε με την 

Περιφέρεια και με τη Διαχειριστική Αρχή και γι' αυτό συντάξαμε αυτήν τη 

μελέτη η οποία, τονίζω και πάλι, θα πάρει τα όμβρια του χωριού του Ωρωπού 

στο περίπου 30- 40%, γιατί όπως είδατε ο αγωγός φτάνει μέχρι το εστιατόριο, 

τη Διαμάντω, του Νίκου του Κουρούπη και δε συνεχίζει για να πάρει από πίσω. 

Δεν μπορούσαμε να φέρουμε ούτε αντίστροφο αγωγό γιατί δεν βγαίνανε τα 

υψομετρικά, ούτε μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο έργο, εργάκι 

συμπληρωματικό για να μπορέσουμε εμείς να το καλύψουμε και έτσι λοιπόν 

φτάσαμε στο συμπέρασμα, πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε μια 

ολοκληρωμένη μελέτη συμπεριλαμβανομένων και των Αλωνίων για να 

μπορέσουμε να την καταθέσουμε για χρηματοδότηση. Τώρα, από εκεί και πέρα 

για λεπτομέρειες όσον αφορά την μελέτη μπορεί να σας απαντήσει ο Δ/ντης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε μια εισήγηση κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ερωτήσεις, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η μελέτη έγινε με απευθείας ανάθεση; Οχι, τη μελέτη, τη μελέτη. 

Με απευθείας ανάθεση, έτσι; Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις για την έγκριση της μελέτης κύριοι 

συνάδελφοι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως εγώ κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Λόγω της απευθείας ανάθεσης, όπως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διευκρινίζουν οι συνάδελφοι την ψήφο τους.  

 Κύριε Λίτσα. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έγινε αντιληπτό. Ωραία.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου 

"Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού 

Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα, να το αναφέρουμε και αυτό. 

 Υπάρχει εδώ αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι ως προς την έγκριση της.. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως και πριν. Οπως και πριν λόγω της ανάθεσης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν ο κ.Χασιώτης.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: 

"Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων 

- 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός". 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ως εκπρόσωπος για την παραλαβή του έργου προτείνεται ο κ.Ηλιάσκος 

Ευάγγελος, με αναπληρωτή την κα Κοντογιάννη Αλέκα.  

     Υπάρχει αντίρρηση εδώ κύριοι συνάδελφοι;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια διευκρινιστική παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω, αυτή η διοικητική παραλαβή του έργου σε 

τι συνίσταται. Τι ακριβώς είναι και αν εκτός από την διοικητική παραλαβή ενός 

έργου υπάρχει κάποια άλλου είδους παραλαβή; Ας πούμε ποιοτική παραλαβή ή 

κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Από που το παραλαμβάνεις; Κάνεις κάποιος έλεγχο στην 

παραλαβή; Οχι κατά τη διάρκεια της παραλαβής της διοικητικής; Χωρίς να το 

έχει δει; Μόνο με χαρτιά; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να πω εγώ κάποια πράγματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, σε όλα τα έργα που κάνουμε, κάνουμε 

διοικητική παραλαβή. Η διοικητική παραλαβή γίνεται μετά από 15 μήνες. 15 

μήνες δεν είναι προϊστάμενε; Η διοικητική παραλαβή του έργου γίνεται μετά 

από 15 μήνες μετά από την αποπεράτωση του έργου, έτσι; και αφού έχει 

επιβλεφθεί, έχει γίνει επίβλεψη ανάλογη από τους μηχανικούς που ήταν 

επιβλέποντες. Στο συγκεκριμένο έργο ήταν επιβλέποντες η ΤΥΔΚ, η πρώην 

ΤΥΔΚ, Τεχνικές Υπηρεσίες δηλαδή Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Αττικής. Αυτό γίνεται, είναι μια διαδικασία που γίνεται σε όλα τα 

έργα, τα οποία παραλαμβάνονται μετά από 15 μήνες και από εκεί και πέρα 

πλέον έχουμε, γιατί υπάρχει αυτό το 15μηνο για να μπορέσει να φανεί ένα 

έργο αν έχει προβλήματα. Ετσι; Αν έχει δηλαδή κάποια προβλήματα στην 

κατασκευή του. Ουσιαστικά δηλαδη στη διοικητική του παραλαβή, γιατί δεν 

μπορείς ας πούμε να ελέγξεις αφανείς εργασίες, όπως λέγονται, παραδείγματος 

χάρη εκσκαφές, ούτε θα πάμε εμείς να σκάψουμε για να δούμε αν ο αγωγός 

είναι στο 1,5 μέτρο όπως προβλέπεται από τη μελέτη. Αυτά είναι υποχρέωση 

των επιβλεπόντων οι οποίοι κατά τη διάρκεια του έργου κάνουν την επίβλεψη.  

 Από εκεί και πέρα εμείς παραλαμβάνουμε το έργο μετά το 15μηνο και το 

θέτουμε προς χρήση και πλέον το έργο είναι ευθύνη δικιά μας για να 

λειτουργήσει και ό,τι άλλο προκύψει θα είναι ευθύνη του Δήμου.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δηλαδή απ' ότι καταλαβαίνω κατά τη διάρκεια του 15μήνου 

οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί βαρύνει τον εργολάβο. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Βεβαίως, όπως κάναμε με την Μαρμαρά. Ναι, όπως κάναμε με την 

Μαρμαρά. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Στη Μαρμαρά είχαμε κακοτεχνίες και βέβαια κάναμε τα ανάλογα 

έγγραφα και επισκευαστήκανε αυτά που έπρεπε να επισκευαστούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Ηδη υπάρχει 

κάποια αντίρρηση εδώ για τον ορισμό του εκπροσώπου;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ηλιάσκος με αναπληρωτή την κ.Κοντογιάννη.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης. Εχει αποχωρήσει, δε βρίσκεστε στην αίθουσα. 

Ωραία. (γέλιο) Τι να κάνω; 

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: 

"Βελτίωση Δικτύου Υδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8 θέμα. Είναι παρεμφερές.  

 Ορίζεται ο κ.Τσεκρεζής Χρήστος με αναπληρωτή τον κ.Λεμπούση 

Ευάγγελο.  
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 Κύριε Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Για να μη μιλάμε μόνο για τα έργα της απευθείας ανάθεσης, αλλά 

μιλάμε και για σοβαρά έργα, είναι το τελευταίο μεγάλο έργο της Κοινότητας, 

της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000 ευρώ 

με ποσοστό έκπτωσης 58%, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει και 2 

χρόνια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ε τώρα, δεν ξέρω. Αυτό ρωτήστε άλλους. Λοιπόν, αλλάχτηκαν 

19.000 μέτρα Φ90 σωλήνα, αντικαταστάθηκαν, 1.600 μέτρα Φ110 και Φ63, 10 

χλμ. 250 μέτρα. Ευτυχώς που αυτό το έργο δεν πρόλαβε να το σταματήσει ο 

κ.Δήμαρχος. Δεν μπορούσε. Ητανε έργο του ΕΣΠΑ. Διαφορετικά και αυτό θα 

το έκοβε. Θα πήγαινε κάπου αλλού να αλλάξει το δίκτυο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Το έδειξε η προηγούμενη πράξη που έκανε για την οδοποιία, που 

την έκοψε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς πάντως μην είστε πάντοτε μεμψίμοιρος. Λίγο ανοιχτή 

καρδιά και θα μας βοηθήσει όλους. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Από εδώ και πέρα ο πόλεμος θα είναι ανοιχτός φίλε Βαγγέλη. Από 

εδώ και πέρα ο πόλεμος. Την οδοποιία του Συκαμίνου τη σταματήσατε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αφού τους είχες κάνει όλους τους δρόμους εσύ. Δεν υπήρχε 

ανάγκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς και 

τις μπιχτές κάποια στιγμή.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς 

κτηματογράφησης 190014 και 190013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9 θέμα.  

 Εχει συζητηθεί το θέμα, απλά στη θέση των ονομάτων μπαίνουνε αυτοί 

οι κωδικοί, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση.  

 Υπάρχει εδώ κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια διευκρινιστική κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μιλάμε εδώ για τράπεζα γης του Δήμου. Ο Δήμος έχει λοιπόν 

μια τράπεζα γης η οποία περιλαμβάνει οικόπεδα ας πούμε, οι εκτάσεις, που 

βρίσκονται εντός των ορίων όλων των γεγραφικών Διαμερισμάτων του Δήμου; 

Οχι; Ποια είναι αυτή η τράπεζα γης του Δήμου; Μπορούμε να ξέρουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. Είναι οικόπεδα που .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: (ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, δεν ρωτάω αυτό. Η τράπεζα γης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να καταλάβει ο κ.Γιαμαρέλος υποθέτω πως προέκυψαν 

αυτά. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η τράπεζα γης τι περιλαμβάνει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό είναι το σχέδιο, είναι συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι το σχέδιο 

του Αγ.Κωνσταντίνου. Σε κάθε σχέδιο, σε κάθε σχέδιο, σε κάθε περιοχή που 
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μπαίνει στο σχέδιο υπάρχει μια τράπεζα γης. Υπάρχουνε δηλαδή κάποια 

οικόπεδα τα οποία βγαίνουν από τον μελετητή, πολεοδόμο μελετητή, τα οποία 

τα δίνουμε σε δικαιούχους οι οποίοι έχουνε θιχτεί από το .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτοί που θίγονται προσφεύγουνε στις ανάλογες Υπηρεσίες και 

όταν πάρουνε τις ανάλογες εγκρίσεις έρχονται και παίρνουνε το οικόπεδο τάδε 

το οποίο δικαιούνται να πάρουνε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Στην τράπεζα γης δεν υπάρχουνε οι άλλες εκτάσεις του 

Δήμου; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Βεβαίως, είναι οι κοινόχρηστες, οι κοινόχρηστες.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δηλαδή εκεί που λέγαμε να κάνουμε το Σταθμό 

Μεταμόρφωσης .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μεταφόρτωσης. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μεταφόρτωσης .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, όχι, μέσα στα σχέδια οι εκτάσεις είναι .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτή η έκταση δεν ανήκει στην τράπεζα γης του Δήμου; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οι εκτάσεις στα σχέδια είναι συγκεκριμένες και ονοματισμένες.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Α είναι μόνο εντός σχεδίου. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μπράβο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ωραία, εντάξει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι είναι ή πλατείες ή παιδικές 

χαρές .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Που προκύπτουν από την ένταξη στο σχέδιο μιας περιοχής. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μπράβο. 'Η χώροι για σχολεία ή χώροι για εκκλησίες. Είναι 

συγκεκριμένες, δεν υπάρχουν άλλοι χωρίς να έχουν ονοματιστεί. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. ο κ.Κουροδήμας κάτι να πει. Τον αφορά το θέμα. Δεν ξέρω, αν 

νομίζεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει πάρει απόφαση το Συμβούλιο τώρα για το συγκεκριμένο 

τώρα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εχει πάρει, έχει πάρει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι Πρόεδρε, είναι προσωπικό το θέμα. Ας τοποθετηθεί ο 

άνθρωπος. 

ΚΟΥΡΟΔΗΜΑΣ: Μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Κουροδήμα. 

ΚΟΥΡΟΔΗΜΑΣ: Δύο λόγια μόνο. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου του 

Αγ.Κωνσταντίνου ο μελετητής για .. το σχέδιο πήρε από μας έκταση απέναντι 

από τον Αγ.Κωνσταντίνο από τη λεωφ. Χαλκουτσίου, αποζημίωσε προσωπικά 

εμάς με 2 οικόπεδα. Κατά την καταμέτρηση εμένα και του γείτονα μου του 

Πέππα, βρήκαμε μια διαφορά στα μέτρα και εκεί, γι' αυτόν το λόγο μπήκε στο 

Συμβούλιο να κάνουμε διορθωτική πράξη. Στο προηγούμενο το Συμβούλιο η 

απόφαση είναι να μην πάρουμε παραπάνω μέτρα από αυτά που μας πήρε το 

σχέδιο και αν βγούνε παραπάνω να αποζημιωθούμε σε χρήμα. Εγώ έκανα μια 

αντιπρόταση να παραμείνουνε τα οικόπεδα σε μένα, έτσι όπως τα έχω πάρει 

και η διαφορά επιπλέον να τη δώσω εγώ στο Δήμο σε χρήμα. Δηλαδή τα ίδια 

τα οικόπεδα να χρεωθούνε σε χρήμα, για να μην αλλάξουνε όλοι οι χάρτες, να 

μην αλλάξει όλη η κατάσταση κλπ. Αυτό είναι κάτι που το έχω προτείνει, έχω 
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μιλήσει και με τον κ.Ηλιάσκο κλπ. Για τον λόγο ότι είναι περασμένα στο 

Υποθηκοφυλάκειο, έχει γίνει όλη η πράξη εφαρμογής με τα ονόματα μας πάνω 

κλπ., για να μην μπούμε σε όλη τη διαδικασία της διορθωτικής πράξης.  

 Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός ή αν πρέπει να τα πω πάλι.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέει ο κ.Κουροδήμας, 

μπορούμε στο επόμενο Συμβούλιο να το φέρουμε και να το ψηφίσουμε. Εάν 

γίνεται. Εάν γίνεται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα εξεταστεί η πρόταση σας κ.Κουροδήμα από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες και το Συμβούλιο θα αποφασίσει. 

ΚΟΥΡΟΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην παρούσα φάση πάντως υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι 

συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 7/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού", με θέμα: 

"Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων, του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αριθμ. 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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 Είναι εδώ ο κ.Καμπιώτης; Κύριε Καμπιώτη, έχετε το λόγο. Υπάρχει και η 

εισήγηση. Δεν ξέρω αν θέλει να .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Νομίζω υπάρχει η εισήγηση. Είναι, ο προϋπολογισμός ο φετινός 

ουσιαστικά αφορά το 8μηνο του 2012. Προσπαθήσαμε με τα οικονομικά 

στοιχεία που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε από την περσινή χρήση, κάναμε 

έναν προϋπολογισμό ο οποίος σαφώς έχει κάποια κενά, γιατί περιμένουμε και 

την επιδότηση του Δήμου και θα συμπληρωθεί πιστεύω μέσα στο χρόνο. Από 

εκεί και πέρα όλοι οι Σύμβουλοι έχουνε τις εισηγήσεις. Οτιδήποτε νομίζουνε 

μπορούνε να ρωτήσουνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουνε ερωτήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, θα ήθελα να δω τι αντίστοιχα αν ήμασταν στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Π.Ο.Ε. υπάρχουν. Ποιες είναι οι υποχρέωσεις προς τρίτους, ποιοι 

χρωστάνε στο Λιμενικό Ταμείο, τι υπόλοιπο έχει. Θα ήθελα να δω αυτό που 

παραδώσαμε εμείς σαν Κοινότητες, τη διαδικασία. Να δω τα οικονομικά δηλαδή 

στοιχεία. Αναλυτικά, διαφάνεια, φως. Και τα βεβαιωθέντα αλλά και όσα έχουν, 

ό,τι έχει πληρωθεί.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγκεντρωτικά. Εμείς θέλουμε αναλυτικά. Οχι, όχι, υπάρχει.. 

Επιτρέψτε μου αγαπητέ συνάδελφε, ότι υπάρχει λίστα, για να βγαίνει αυτό το 

ποσό πρέπει να υπάρχει μια λίστα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντα σε μας το κάναμε, απλώς εδώ στο Δήμο τον "Καλλικρατικό" 

είναι η πρώτη φορά που δεν το κάνατε και εγώ φώναζα. Παλιά σε όλες τις 

Κοινότητες, σε σας, σε μας, στους Δήμους, Παλάτια, Σκάλα, τα πάντα, 

γινότανε. Είναι μια δική σας τακτική. Φοβάστε κάτι. Δεν ξέρω τι, εγώ θα ήθελα 

διαφάνεια λοιπόν. Παρακαλώ κύριε εξηγήστε μας. 
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ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θέλετε να απαντάω μια μια τις ερωτήσεις ή συνολικά; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αδιαφάνεια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση συνάδελφοι;  

 Ο κ.Χασιώτης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αδιαφάνεια εντοπίζεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που δεν 

έχει ξεκινήσει να υλοποιεί κανένα ευρώ ακόμη; Η αδιαφάνεια σε μας οφείλεται 

εκεί που θα καταγράφαμε αυτούς που χρωστάνε πέρσι; Που δεν είχαμε καμιά 

σχέση ποτέ μαζί τους; Τόσο αδιαφανείς είμαστε; Που να τα πούμε αυτά ρε 

παιδιά τα λόγια που λέγονται εδώ μέσα; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εδώ δε δώσατε τα Π.Ο.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου 

Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αδιαφάνεια λέει σε ένα θέμα που δεν αφορούσε ποτέ, 

καταγράφουμε τον προϋπολογισμό του παρελθόντος, αδιαφάνεια εμείς. Δε 

γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ μέσα 

στην αίθουσα. Πόσο χαμηλά θα φτάσετε το Δημοτικό Συμβούλιο; Πόσο 

χαμηλά μπορείτε να το οδηγήσετε; Τι αδιαφάνεια είναι αυτή των Π.Ο.Ε. του 

'11 που το διαχειρίστηκε άλλος ποιοι χρωστάνε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν .. Σε παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε ερώτηση; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, δύο, τρία πραγματάκια θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τον 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τοποθετηθείτε κ.Λίτσα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κ.Καμπιώτη.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τυπικά, απλά για να καταλάβω τι γίνεται. Βλέπω 20.000 ευρώ 

για συμβουλευτική υποστήριξη του Λιμενικού Ταμείου. Τι είναι αυτό, τι 

σημαίνει. Αρκετά χρήματα να δίδονται σε υπολογιστές. Θα ήθελα να ξέρω αν 

θα γίνει κάποια καινούργια οργάνωση, κάτι διαφορετικό, το τι θα γίνει εκεί και 

πάλι πάρα πολλά χρήματα για προμήθεια μελανιών και εκτυπωτές, ενώ πέρσι 

ας πούμε για παράδειγμα τα έξοδα ήτανε 0, για το 8μηνο του '12 είναι 9.000 

ευρώ.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ετσι λέει εδώ. Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φαξ  

έτος 2011, διαμορφωθέντα 0, ενταλθέντα 0, οικονομικού έτους 2012, 

ψηφισθέντα από το Δ.Σ., 9.000 ευρώ.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Δεν είπα ότι έκανα εγώ λάθος, ότι είναι ο προϋπολογισμός 

λάθος. Λέω, θα το διευκρινίσω .. Αυτό, αυτό είπα λάθος.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλά, θα μας το πεις Διονύση. Λοιπόν και το τελευταίο που θα 

ήθελα να ρωτήσω, βλέπω ότι προβλέπονται χρήματα για μεταστέγαση του 

Λιμενικού Ταμείου. Εχετε πρόθεση δηλαδή να φύγει από εκεί; Βλέπω αρκετά 

χρήματα και για προμήθεια επίπλων, 15.000 ευρώ, διαμόρφωση για στέγαση 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 17, αλλά για συμπληρωματικά έργα του 

αλιευτικού καταφυγίου 100 ευρώ. Του αλιευτικού καταφυγίου 100 ευρώ. 

Καταλαβαίνω ότι είναι καινούργιος προϋπολογισμός, ότι είναι πρώτη φορά που 

φτιάχνετε προϋπολογισμό για το Λιμενικό Ταμείο, θέλω απλά δυό, τρεις 

απαντήσεις γι' αυτό, εάν θα γίνει μεταστέγαση, που θα πάει, γιατί τόσα 

χρήματα και τα μελάνια και τα υπόλοιπα που είπαμε και τι είναι αυτές οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες 20.000 ευρώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης να ρωτήσει και να προχωρήσουμε; 

 Κύριε Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να μου προσδιορίσετε την 

έκταση για την οποία είναι αρμόδιο πλέον ως προς τη διαχείριση το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο, καθώς και θα ήθελα να μου προσδιορίσετε την κινητή και την 

ακίνητη περιουσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Καμπιώτη.  

 Θέλετε επιπλέον ερώτηση; Ορίστε κ. Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Απ' αυτές που έκανε ο κ.Γιασημάκης. Κατ' αρχήν μια παρατήρηση, 

εγώ βλέπω εδώ πέρα, για τα έσοδα, ότι είχαν προϋπολογίσει οι προηγούμενοι, 

αν βλέπω καλά, συγνώμη, 160 είχανε προϋπολογίσει, εισπράξανε μόνο 32.000, 

εμείς έχουμε εγγράψει 80.000, ελπίζω να είμαστε πολύ πιο κοντά από το 32 

που είχανε οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η παρατήρηση. Η ερώτηση τώρα, 

έχουμε και αμοιβή Νομικού Συμβούλου, εκτός και από την, αυτό που είπε ο 

κ.Γιασημάκης και τη συμβουλευτική υποστήριξη, και ένα άλλο, βλέπω  

επισκευή προβλήτα στο λιμάνι του Καλάμου 8.000 και πιο κάτω σε άλλο 

κωδικοί, κωδικό, συγνώμη, σύνταξη μελέτης για την επισκευή προβλήτα στο 

λιμάνι Καλάμου, 20.000. Δηλαδή, κάνουμε, έχουμε βάλει πολύ μεγαλύτερο 

ποσό για τη σύνταξη μελέτης και για την επισκευή πολύ μικρότερο; Αυτή είναι 

η ερώτηση μου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Κύριε Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, να ξεκινήσω και να διευκρινίσω σε κάποιους που ίσως 

δεν το ξέρουν, ότι το Λιμενικό Ταμείο, η προηγούμενη Λιμενική Αρχή, 
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κατέθεσε έναν προϋπολογισμό στις 30 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός αυτός 

δεν ψηφίστηκε ποτέ και δεν εγκρίθηκε ποτέ. Γύρισε πίσω από την Περιφέρεια. 

Ως εκ τούτου το Λιμενικό Ταμείο τους 3 πρώτους μήνες λειτουργούσε χωρίς 

προϋπολογισμό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ναι, λειτουργούσε χωρίς προϋπολογισμό λοιπόν. Δεν έχουν 

πληρωθεί οι υπάλληλοι, υπάρχει τρομερό πρόβλημα, και εμείς προσπαθήσουμε 

να φέρουμε έναν ορθολογιστικό προϋπολογισμό. Μην ξέροντας ουσιαστικά τα 

ακριβή έσοδα μας, θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε το 

μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, όμως σε κάποια σημεία πράγματι υπήρχαν 

κάποιοι κωδικοί που είπε ο κ.Γιασημάκης και ο κ.Καλύβας, να πάω από πίσω, 

από το τέλος προς τα πάνω. 20.000 ευρώ μέλετη, η σύνταξη μελέτης για το 

λιμάνι του Καλάμου. Το λιμάνι του Καλάμου λοιπόν έχει, υπάρχει ένα 

πρόβλημα, έχει πάθει καθίζηση σε τμήμα του, πήγαμε ήδη με μηχανικό και το 

πρόβλημα δεν είναι τόσο του λιμανιού, είναι ότι από κάτω ακριβώς υπάρχει η 

αποδοχή, είναι τα όμβρια ύδατα, τα οποία έχουνε δημιουργήσει .. στο λιμάνι 

και το λιμάνι έχει πέσει αυτήν τη στιγμή περίπου στα 70 μέτρα, αλλά με το 

ρυθμό που πηγαίνει θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη φθορά. Τα 8.000 που είναι 

για την κατασκευή,, ουσιαστικά για το έργο, βάλαμε 8.000 γιατί δεν 

μπορούσαμε να προϋπολογίσουμε παραπάνω γιατί δεν έφτανε ο 

προϋπολογισμός. Αυτό είπα, ότι ουσιαστικά μέσα στο έτος σίγουρα θα κάνουμε 

μια αναμόρφωση με τα χρήματα που έχει υποσχεθεί ο Δήμος να δώσει στο 

Λιμενικό Ταμείο. 

 Αυτήν τη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο ξέρουμε πόσο είναι ουσιαστικά το 

αρνητικό πρόσημο, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί σε όλους επίσημα όταν μπουν 

ορκωτοί λογιστές και δούνε ακριβώς την κατάσταση. Δε θα ήθελα να το πω 

τώρα εδώ. Αυτό όσον αφορά το θέμα του Καλάμου. Οσον αφορά το Νομικό 
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Σύμβουλο, δυστυχώς έχοντας να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά εξώδικα σε 

οποιαδήποτε Υπηρεσία έχουμε πάει, είτε είναι αυτή Κτηματική Υπηρεσία, είτε 

είναι Υπουργείο Εσωτερικών, είτε Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε έναν 

χαρτοπόλεμο εγγράφων, έχουμε αντιμετωπίσει 27 εξώδικα σε όλες τις 

Υπηρεσίες, από την εφορία, από το ΙΚΑ, από το Ταχυδρομείο, από την Τράπεζα 

ALPHA BANK, που έχει παγώσει λογαριασμούς, από Υπουργείο Εσωτερικών, 

από Υπουργείο Ναυτιλίας, από οποιοδήποτε Οργανισμό μπορείτε να 

φανταστείτε, απ' όλες τις Δ/νσεις Κτηματικής Υπηρεσίας, και όπως 

καταλαβαίνετε είναι αδύνατον να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αν δεν 

προβλέψουμε να προσλάβουμε έναν Νομικό Σύμβουλο για να μπορεί να φέρει 

σε πέρας όλα αυτά. Ο λόγος λοιπόν που υπάρχει κονδύλι για το Νομικό 

Σύμβουλο είναι ακριβώς γι' αυτό. Ηδη προχθές, προ ημερών ήρθε πάλι 

καινούργιο έγγραφο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Εξώδικα. Οχι, μηνήσεις, μηνήσεις .. Από Τράπεζα; Εχουνε γίνει 

εξώδικα από την προηγούμενη Λιμενική Αρχή προς Υπηρεσίες και έχουνε γίνει 

και προσφυγές προς κρατικούς φορείς, όπως Υπουργεία, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ναυτιλίας κλπ. Το πρώην Λιμενικό 

Ταμείο, ναι, η προηγούμενη Διοίκηση. Συγκεκριμένα ο πρώην Πρόεδρος. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Καμπιώτη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, συνεχίζετε να είσαστε ψεύτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είστε ψεύτης απίθανος. Μεγαλύτερος και από το μπόι σου.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, εντάξει.  

ΛΙΤΣΑΣ: Μα δεν ντρέπετε λίγο να λέει ψέματα; Μα δεν ντρέπεται λίγο; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, να ανακαλέσετε αμέσως τους χαρακτηρισμούς.  

Κύριε Λίτσα, επαναλαμβάνω .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επί της ουσίας δεν έχω πει ψέματα σε τίποτα, επί της ουσίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, επειδή δεν έχω πει ποτέ ψέματα στη ζωή μου, σε 

κανένα προσωπικό ή συλλογικό όργανο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποτέ, ποτέ. Οχι, με είπατε .. Να σας απαντήσω γιατί δε λέω 

ψέματα. Γιατί η τελευταία, η τελευταία προσφυγή που κάνατε, που κάνανε και 

κάνατε, θα το εξηγήσω τι εννοώ, έγινε στην Περιφέρεια κατά της απόφασης 

της Περιφέρειας που νομιμοποιούσε ουσιαστικά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

Ητανε παρουσία σε όλους τους υπαλλήλους, έτυχε να πάω εγώ μετά και μου 

είπανε ότι ήτανε ένας Κώστας Λίτσας, ο Ανδρέας ο Γασβινιάν και ο Γιώργος ο 

Δάβρης και περιφερόσαστε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

κάνατε την προσφυγή την τελευταία προ ημερών.  

ΛΙΤΣΑΣ: Συνεχίζεις να είσαι ψεύτης. Προσφυγή κάνει αυτός που υπογράφει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και δεν το παίρνω και πίσω. Είσαι ψεύτης μεγαλύτερος και από το 

μπόι σου Δήμαρχε. Μπράβο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η παρουσία σας ήταν αισθητή και είπατε και το όνομα σας στους 

υπαλλήλους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, αλλά το έκανε όμως. Αρα δε λέω ψέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα.  

 Να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Κύριε Καμπιώτη, συνεχίστε. 
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ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Να απαντήσω στο θέμα της μεταστέγασης.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Καμπιώτη, να σας διακόψω για ένα λεπτό; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ναι. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Είπατε θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση των ορκωτών; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οταν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και έχουμε δυνατότητα 

να πάρουμε αυτήν την απόφαση, η πρώτη απόφαση που θα παρθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι πρόσληψη ορκωτών λογιστών οι οποίοι το 

πόρισμα τους θα ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Οταν λοιπόν έχουμε το 

πόρισμα του Ελεγκτικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί σαφώς στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ θα προτιμούσα να είναι .. πάντως, προσωπικά. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ο,τι καλύτερο μας προτείνουν από το Ελεγκτικό Συμβούλιο του 

κράτους σαφώς αυτό το πράγμα ακριβώς θα κάνουμε.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: .. Να έχουνε τηρηθεί τα σωστά στο τιμολόγιο. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Να συμφωνήσω, γιατί έτσι και αλλιώς, έτσι και αλλιώς και ο 

σκοπός μας και εμάς είναι ακριβώς να δούμε που ακριβώς βρισκόμαστε. 

Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της μεταστέγασης, να πω για κάποιους πάλι που 

ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Εχουμε αυτήν τη στιγμή 3 λιμάνια. Αυτήν τη 

στιγμή το λιμάνι του Χαλκουτσίου και του Καλάμου βρίσκονται σε κάποιες 

φάσεις νομιμοποίησης. Το λιμάνι των Παλατίων και οι εντός αυτού κτιριακές 

εγκαταστάσεις δεν είναι νομιμοποιημένες εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν 

να φροντίσουμε από πριν σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να 

νομιμοποιηθούν να βρούμε χώρο για να στεγαστούν Λιμενικό Ταμείο, 

επαγγελματίες αλιείς που εδώ και περίπου 15 χρόνια δεν έχουν στεγαστεί 

πουθενά, ερασιτέχνες αλιείς που είναι αυτήν τη στιγμή σε ένα κτίριο της 
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Κοινότητας παραχωρημένο, γι' αυτόν το λόγο και έχουμε προβλέψει στον 

προϋπολογισμό, γιατί είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσουμε φέτος, έχουμε 

προϋπολογίσει έξοδα μεταστέγασης τα οποία και εκεί αναφέρονται ακριβώς 

κάποιοι κωδικοί που βλέπετε αυξημένοι με κατασκευές και με υλικά.  

 Στο 20.000 συμβουλευτική υποστήριξη, το προτελευταίο από τον 

κ.Γιασημάκη, είναι ουσιαστικά ΠΟΕ από χρήματα που μας έχει χρεώσει η 

προηγούμενη διοίκηση, έρχονται φέτος, είναι με σύμβαση η οποία έχει 

υπογραφεί με την, αν θυμάμαι καλά, μια εταιρεία, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, η οποία 

κάνει, έχει συντάξει και τον φετινό προϋπολογισμό, άρα δεν είναι δικά μας 

χρήματα. Και όσον αφορά, να απαντήσω στον κ.Λίτσα, για το .., για τη 

διαφάνεια του προϋπολογισμού, αδιαφάνεια σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο 

τον κάνουμε φέτος χωρίς να έχουμε διαχειριστεί το παραμικρό, θεωρώ ότι δε 

θα μπορούσε να γίνει, γιατί άλλωστε πλέον με την ψήφο τη δική σας, το 

Λιμενικό Ταμείο είναι Δημοτικό, με την ψήφο όλων σας. Αρα υποχρεούμαστε 

αντίθετα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Εκτός ενός, σωστά. Αρα υποχρεούμαστε, αντίθετα με ό,τι 

γινότανε πριν, οποιοσδήποτε προϋπολογισμός, αφού εγκρίνεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, να έρχεται και να παίρνει και την έγκριση τη δική σας. Αρα εδώ 

είμαστε και οπουδήποτε δείτε αδιαφάνεια μπορείτε να το σημειώσετε και να 

μην το ψηφίσετε. Αρα .. τον φετινό προϋπολογισμό αδιαφάνεια, θεωρώ λίγο 

σχήμα οξύμορο.  

 Αυτά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Τα ΠΟΕ, έχω την Υπουργική Απόφαση 7028/04, είναι ο νέος 

νόμος που αφορά τους προϋπολογισμούς του ΟΤΑ, προϋπολογισμός είναι έτσι. 
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Ναι, ναι, που ο προϋπολογισμός είναι έτσι. Είναι η Υπουργική Απόφαση 7028 

τον 2ο του '4. Ετσι πρέπει να είναι ο προϋπολογισμός. Δεν είναι δικό μας .. 

Βεβαίως. Είναι η Υπουργική Απόφαση 7028/Φεβρουάριος 2004, που αφορά 

προϋπολογισμούς του ΟΤΑ. Οι προϋπολογισμοί του ΟΤΑ λοιπόν είναι αυτοί 

εδώ. Οσο για, εσείς φαντάζομαι λέτε τα ΠΟΕ τα προηγούμενα, εδώ είναι 

ουσιαστικά συγκεντρωτικό το ποσό. Αν θέλετε να σας δώσω κάποια στοιχεία 

μπορώ να σας πω κάποια στοιχεία, τα έχω πρόχειρα. Να διευκρινίσουμε κιόλας 

ότι οποιοσδήποτε χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνιση οι πόρτες του Λιμενικού 

Ταμείου είναι ανοιχτές, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μπορεί να έρθει να τα 

δει. Αν θέλετε να σας πω όμως μερικά από τα συνεχιζόμενα, έχω κάποια να σας 

πω. Μισό λεπτό μόνο να το βρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε νομίζω τώρα ότι υπάρχει θέμα γι' αυτό. Στις ερωτήσεις που 

έχουν τεθεί να απαντήσετε. Τώρα, θα βρεθούν .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι. Το βρήκα, το βρήκα. Εχω ας πούμε μια ανοιχτή 

επιστολή του Διοικητή του ΙΚΑ ο οποίος απειλεί το Λιμενικό Ταμείο με 

κατάσχεση, γιατί έχουμε ασφαλιστικές εισφορές απλήρωτες από πέρσι και 

πληρώνουμε πρόστιμα. Είναι στη διάθεση σας. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Βεβαίως. Εχω τα έγγραφα της εφορίας που αφορούνε χρήση 

του '11 σε συνολικό ποσό βεβαιωμένο 8.600, στο οποίο εξαιτίας του ότι δεν 

έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, δεν έχουμε πληρώσει και πληρώνομε από 

πέρσι πρόστιμα. Του '11. Εχω βεβαίωση της εφορίας το Α' τρίμηνο, 5.729, στο 

οποίο επειδή δεν έχουμε πληρώσει λόγω του ότι δεν έχει ψηφιστεί ο 

προϋπολογισμός, πληρώνουμε, εξακολουθούμε και πληρώνουμε πρόστιμα. 

Εχουμε απλήρωτα νερό 8.900, ΔΕΗ 8.900, προηγούμενα μιλάω τώρα, έχουμε 

επίσης εντάλματα απλήρωτα για κατασκευές που έγιναν το τελευταίο, τους 

τελευταίους μήνες του '11 σε μια μελέτη 15.000 ευρώ η οποία δεν εγκρίθηκε, 
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έχουν έρθει πίσω από την Περιφέρεια, φαντάζομαι ότι ο εργολάβος θα πάει 

δικαστικά, είναι μέρος των χρημάτων αυτών. Εχουμε πάντως, να σας τα πω 

περιγραφικά, θα προκύψουν βέβαια τα στοιχεία, συνολικά στις Τράπεζες 23.3. 

που αναλάβαμε, 25.549 υπόλοιπο και προηγούμενες οφειλές 103.400. Αυτή 

είναι περίπου η εικόνα που παραλάβαμε 23.3. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριοι συνάδελφοι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να απαντήσετε και στην ερώτηση 

μου σας παρακαλώ. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτό, γιατί .. Ναι, ναι. Εχουμε να εισπράξουμε συνολικά, 

τις οφειλές των μαγαζιών, οι οποίες είναι περίπου, ανέρχονται στο ποσό, αν 

πληρώσουν όλοι, περίπου στις 55.000 ευρώ, αν πληρώσουν όλοι, γιατί αυτές οι 

οφειλές από την προηγούμενη Λιμενική Αρχή βεβαιώθηκαν στην εφορία. Αρα 

οι καταστηματάρχες αυτά τα χρήματα, τα 55, τα οποία φαίνονται στον 

προϋπολογισμό ότι υποτίθεται θα τα εισπράξουνε, έχουνε βεβαιωθεί ήδη στην 

εφορία. Αφορούνε μέχρι το '11, μέχρι 31.12.11. Αυτά λοιπόν .. Βεβαίως. Οχι, 

συγνώμη, συγνώμη, λάθος. Μέχρι 31.12.10. Εχουνε βεβαιωθεί οι οφειλές του 

'10. Το '11, το 11, δεν έχει πληρώσει, αυτήν τη στιγμή δεν έχει πληρωθεί 

κανένας καταστηματάρχης. Δεν έχει βεβαιωθεί .. Βεβαίως. Δεν έχει βεβαιωθεί 

γιατί πέρσι υπήρξε ένα ιδιόμορφο καθεστώς, δε δόθηκε άδεια από το Λιμενικό 

Ταμείο στους καταστηματάρχες και ως εκ τούτου όλοι οι καταστηματάρχες σε 

ποσοστό 100% δεν πλήρωσε κανείς, γιατί δεν είχανε πάρει άδεια στα χέρια 

τους. Θεωρούμε .. Με ένα καθεστώς θα είχανε όλοι μηνήσεις. Μηνήσεις και 

πρόστιμα και γκρεμίσανε τις κατασκευές.  

 Υπάρχει ένα καθεστώς με λίγα λόγια το οποίο είναι μια κατάσταση των 

επαγγελματίων η οποία είναι έκρυθμη. Προσπαθούμε να τη βάλουμε σε μια 
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τάξη. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε εδώ για να το κρίνετε. Οχι, 

είναι τα 55 του '11, τα οποία .. 55 του '11, που αφορούν τα καταστήματα. 

Φέτος ο προϋπολογισμός προϋπολογίζεται περίπου 150.000 ευρώ έσοδα από 

τα φέρυ-μποτ. Πέρσι είχανε προϋπολογιστεί 103.000, μάλλον εισπράχθηκαν 

103.000. Θεωρούμε ότι φέτος θα καταφέρουμε να περάσουμε τα 150, έχουμε 

προϋπολογίσει 150. Αλλα έσοδα το Λιμενικό Ταμείο έχει φετινά, αυτά που θα 

πληρώσουνε οι μαγαζάτορες, τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι περίπου πάλι σ' 

αυτό το ποσό, συν τα περσινά εφόσον και αν πειστούν να πληρώσουν, αλλιώς 

..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε κ.Ρούσση, οι ερωτήσεις από κάθε συνάδελφο είναι για 2 

λεπτά. Δεν είναι επ άπειρον. Λοιπόν, δεν .. Λοιπόν, θα πάρετε το λόγο και θα 

τοποθετηθείτε. Οχι, κανένα πρόβλημα αλλά δεν είναι ανεξάντλητες οι 

ερωτήσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ρούσση, εσείς είχατε κανονισμό λειτουργίας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρίσταται και μπορεί και να παρεμβαίνει αν με .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κανονισμός λειτουργίας του Δήμου εδώ λέει ότι μπορείτε να 

κάνετε 2 λεπτά διευκρινιστικές ερωτήσεις, όχι μια ώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τον κανονισμό κ.Δήμαρχε θα μου τον επιβάλλει ο κ.Πρόεδρος, όχι 

εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τον κανονισμό εδώ πέρα τον επιβάλλει ο κ.Πρόεδρος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα με ρωτάς.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εσείς όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα με ρώτησες και σου απάντησα. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Είπα, έχετε πρόβλημα κ.Δήμαρχε που .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και σου λέω, ναι, έχω πρόβλημα γιατί μια ώρα δεν μπορείς..  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι αλλά πρέπει, πρέπει αυτοί που θα ψηφίσουνε να ξέρουνε τι θα 

ψηφίσουνε. Αφήστε με. Εγώ πιστεύω ότι είμαι κατανοητός και αν κάποιος 

συνάδελφος νομίζει ότι δεν είμαι κατανοητός ή τα γνωρίζει έτσι, να μου το πει. 

Εντάξει; Γιατί δεν πρέπει να αιωρούνται ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, να πούμε και το άλλο όμως. Εχετε τις εισηγήσεις 

μπροστά σας αρκετές μέρες, πάρα πολλές μέρες, θα μπορούσατε να 

επικοινωνήσετε και με τον κ.Καμπιώτη. Τώρα στην αίθουσα του Συμβουλίου να 

αρχίσει ο καθένας, αν κάνει ακριβώς αυτό που κάνατε εσείς επί 3 και 4 λεπτά 

ερωτήσεις, δε θα προχωρήσει η διαδικασία ποτέ. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Νομίζετε ότι αυτό κωλύει το θέμα; Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κωλυσιεργεί το θέμα ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε παράπονα δηλαδή από τη διάρκεια που κάνετε τις 

ερωτήσεις σας; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι φυσικά. Τώρα τόση ώρα που μιλάμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τόση ώρα που μιλάμε έχουμε περισσότερο χρόνο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια ερώτηση που δεν την απάντησε ο 

κ.Καμπιώτης και να την επαναλάβω, συγνώμη, να την επαναλάβω κιόλας γιατί 

δεν την θυμάται ο κ.Καμπιώτης, θα ήθελα να μου προσδιορίσετε την κινητή και 
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την ακίνητη περιουσία του νεοσύστατου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς 

και την έκταση την οποία περνάει στα χέρια .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Συγνώμη, δεν το άκουσα. Δεν το σημείωσα μάλλον γιατί 

άκουγα τα νούμερα και γι' αυτό. Ουσιαστικά ο χώρος που καταλαμβάνει το 

Λιμενικό Ταμείο είναι το λιμάνι του Χαλκουτσίου μέχρι και το χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από πέρσι στο Δήμο για να το χρησιμοποιήσει σαν πάρκινγκ. Στα 

Παλάτια από την .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σε ρωτάει, την περιουσία σου είπε, όχι που είμαστε 

αρμόδιοι.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Και τα δύο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, συγνώμη, συγνώμη, δεν άκουσα. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Το δεύτερο. Στα Παλάτια ακριβώς από το ΚΤΕΛ, στη Σκάλα, 

εκεί που είναι το σταθμαρχείο, από εκεί που είναι το σταθμαρχείο, μέχρι 

περίπου τα όρια της Κύπρου στην Αύρα, από την πίσω πλευρά και στον 

Κάλαμο είναι το λιμάνι του Καλάμου, ουσιαστικά αφορά και μερικούς πέριξ 

χώρους. Οσον αφορά για την περιουσία του Λιμενικού Ταμείου, το Λιμενικό 

Ταμείο δεν έχει περιουσία, ούτε κινητή, ούτε ακίνητη. Υπάρχουνε κάποια κτίρια 

τα οποία πρέπει να νομιμοποιηθούνε πρώτα για να έρθουνε στην περιουσία του 

Λιμενικού Ταμείου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ.Βελτανιώτης με τον κ.Αρμυριώτη να υποβάλλουν 

τις .. Κύριε Ρούσση, όχι άλλες ερωτήσεις, έλεος.  

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Καμπιώτη, δύο ερωτήσεις. Είπατε υπόλοιπο στις 

τράπεζες. Εννοείτε ταμειακό υπόλοιπο ή υπόλοιπο, οφειλή από.. ; 
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ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ταμειακό υπόλοιπο. 23 του μηνός που πήραμε τα παραστατικά, 

τα .. από τις τράπεζες, τις 2 τράπεζες, ήταν 25.549. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει, κατανοητό. Δεν αμφισβητώ, απλώς δεν το 

κατάλαβα, γιατί όπως είπατε υπόλοιπο θεώρησα ότι ήτανε υπόλοιπο από 

δάνεια. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, όχι. Υπόλοιπο υπήρχανε μέσα προς διάθεση .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θετικό, θετικό. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θετικό υπόλοιπο, ήτανε 25.000 περίπου. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Επίσης μια ερώτηση ακόμα. Πως δικαιολογείτε το ότι θα 

ανέβουν τα έσοδα από τα φέρρυ-μποτ, ενώ πέρσι ήτανε 103.000, θα πάμε στις 

150. Θα αυξηθούν οι διευλεύσεις; Πως θα γίνει; Θα αυξηθεί η φορολογία; Πως 

το αιτιολογείτε. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δηλαδή πιστεύετε ότι υπήρχε διαρροή .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είπα, ακριβώς αυτό που είπα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε 

λίγο πιο προσεκτικοί όλοι.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ρωτάμε για να μαθαίνουμε και εμείς. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είπα ακριβώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. Δεν έχετε ερώτηση κ.Λίτσα. Τοποθέτηση 

έχετε. 

 Κύριε Αρμυριώτη. Γιατί τις κάνατε τις ερωτήσεις.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Καμπιώτη, αν κατάλαβα καλά, πέρσι, το '11, δεν 

δόθηκαν άδειες στα καταστήματα. Στον προϋπολογισμό όμως και από την 

κουβέντα και από τις ερωτήσεις που έκανε ο συνάδελφος ο Ρούσσης, ότι θα τα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  131 

εισπράξετε, τα περσινά πως θα τα εισπράξετε αφού δεν δόθηκαν άδειες; Η μια 

ερώτηση είναι αυτή. Διευκρίνιση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, φέτος θα 

δοθούνε άδειες;  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Φέτος έχουνε ήδη δοθεί άδειες και όπως καταλαβαίνετε, αυτές 

τις εποχές να καταφέρεις να εισπράξεις ανείσπρακτα προηγούμενων οφειλών, 

φέτος έχουνε ήδη, ήδη, στάλθηκαν ήδη στην Κτηματική Υπηρεσία και είναι .. 

του Λιμενάρχη, έχουνε ήδη δοθεί άδειες, κάναμε Διοικητικό Συμβούλιο πριν 2 

εβδομάδες περίπου και ανέβηκαν όλα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχουνε ήδη 

κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες για φέτος. Τώρα για τα περσινά. Το να 

εισπράξεις λεφτά τα οποία είναι ανείσπρακτα περσινά και χωρίς άδεια, θα 

προσπαθήσουμε να είμαστε σε μια καλή συνεννόηση με τους καταστηματάρχες 

και θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν 

για το δικό τους καλό και για το δικό τους όφελος και πιστεύω ότι μέχρι και 

πιστεύω ότι μέχρι 15 Ιουνίου θα τα έχουμε εισπράξει.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Συγνώμη, με ποια νομική βάση; Αφού δεν πήρανε άδεια γιατί 

να πληρώσουνε;  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Υπάρχει ο νόμος, υπάρχει ο νόμος .. Υπάρχει ο νόμος, αν 

θυμάμαι καλά είναι ο 2071/01, ο οποίος αναφέρει ουσιαστικά για τη χρήση, 

πέρα από το αν δώσεις άδεια ή δεν δώσεις άδεια, όταν έχεις τη χρήση είσαι 

υποχρεωμένος να πληρώσεις και νομίζω είναι ο 2071/2001. Δεν το έχω 

πρόχειρο αλλά νομίζω είναι αυτός.  

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

δηλώσουν στο Προεδρείο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο,τι θυμάται ο καθένας και όποτε θυμάται υποβάλλει την 

ερώτηση. Ορίστε κύριε .. 
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ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε, μια ερώτηση ως Πρόεδρος των Νέων 

Παλατίων νομίζω μπορώ να ρωτήσω για το Λιμενικό Ταμείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Καμπιώτη, δεν ξέρω αν έχετε το στοιχείο που θέλω να 

ρωτήσω. Επειδή έχω συζητήσει επί μακρόν με τον προηγούμενο Πρόεδρο του 

Λιμενικού Ταμείου, τον κ.Πολυχρόνη, η αντίστοιχη εικόνα, αν δεν την έχετε 

σήμερα θα ήθελα να μας τη φέρετε κάποια στιμή, η αντίστοιχη εικόνα όταν 

παρέλαβε η προηγούμενη .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: 70.000 ευρώ. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: 70.000 ευρώ τι; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θετικό. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ωραία. Αυτό ήθελα.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Καμπιώτη. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε .. 

.......: 70.000 ευρώ θετικό.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Σας λέω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι άλλες απαντήσεις, απαντήσατε.  

 Κύριε Καλύβα, την ερώτηση σας. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: 70.000 ευρώ, ήμουνα σαφής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε κ.Καμπιώτη.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Αυτά που όφειλε με αυτά που είχε ταμειακά, 70.000 ευρώ 

θετικό πρόσημο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Κύριε Καμπιώτη, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε σαν Δήμος για 

τους δημότες του Ωρωπού να έχει έκπτωση στο φέρρυ-μποτ ο δημότης 

Ωρωπού περνώντας απέναντι; Θα μπορούσαμε; Προς όφελος των δημοτών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να απαντήσετε σ' αυτό κ.Καμπιώτη; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω αλλά απ' 

όσο γνωρίζω, επειδή υπάρχουνε πάρα πολλές πορθμιακές γραμμές στην 

Ελλάδα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν το γνωρίζω. Αν 

και, να απαντήσω, ο δημότης του Ωρωπού σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο όφελος 

από τα φέρρυ-μποτ από εδώ και πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα. Ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Κιούσης και ο κ.Πέππας και ο 

κ.Ρούσσης. Δε σας είδα κύριε .. Τοποθέτηση, βεβαίως. Ο κ.Ζαφείρης. Κύριε 

Ζαφείρη ως τι θα τοποθητηθείτε εσείς τώρα; Το θέμα του Λιμενικού Ταμείου 

αφορά μόνο τα Νέα Παλάτια; Οχι βεβαίως. Αφορά και τον Κάλαμο, αφορά και 

το Χαλκούτσι. Δεν είναι ειδικό θέμα των Νέων Παλατίων. Σας παρακαλώ τώρα. 

Και ο κ.Καλύβας.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγνώμη, ένα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, το Λιμενικό Ταμείο είναι τοπικό θέμα των Νέων 

Παλατίων; Σοβαρά μιλάτε; 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μιλάτε σοβαρά τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σοβαρά. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Θεωρώ δηλαδή αυτό που λέτε αδιανόητο. Αν δεν αφορά τα Νέα 

Παλάτια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αδιανόητο γιατί κύριε .. ; 
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ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δεν αφορά τα Νέα Παλάτια το Λιμενικό Ταμείο; Μα τι λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά αλλά είναι θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Γιατί; Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι θέμα κύριε.. Δεν είναι θέμα των Νέων Παλατίων, είναι 

θέμα του Δήμου Ωρωπού. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά το λόγο, το λόγο της ένστασης 

σας. Δεν το καταλαβαίνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω καμία αντίρρηση .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Δεν τα λέω όμορφα; Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά τα λέτε κ.Ζαφείρη.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάστε τον κανονισμό να δείτε ότι δεν δικαιούστε το λόγο. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ο κανονισμός είναι σαφής. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί όταν το θέμα αφορά τη Δημοτική 

του Κοινότητα. Δεν αφορά τα πεπραγμένα του Λιμενικού Ταμείου; Τον κύριο 

αιμοδότη του Λιμενικού Ταμείου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι αιμοδότες είμαστε κ.Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ο κύριος είναι τα Νέα Παλάτια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Δεν είναι το ΚΕΠ Καπανδριτίου που εστιάζει στο 

Καπανδρίτι, ούτε Λιμενικό Ταμείο Νέων Παλατίων. Σας παρακαλώ.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δηλαδή. Δεν 

καταλαβαίνω τώρα. Εχουμε φάει περισσότερο χρόνο από το χρόνο που θα 

φάει η τοποθέτηση μου. Σας παρακαλώ. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  135 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο Ζαφείρης πραγματικά είναι ο Πρόεδρος 

του Λιμενικού Ταμείου του ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: .. και νομίζω ότι πρέπει να του τον δώσετε. Αυτό δεν το 

καταλαβαίνω και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, φροντίστε να το μάθετε και να το καταλάβετε. Ο 

κανονισμός δεν είναι ακορντεόν, ούτε λάστιχο να τον ανοίγουμε όπως 

θέλουμε.  

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι συγκεκριμένος και σαφής. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Θα με αναγκάσετε να πω άλλα πράγματα μετά και δε σας συμφέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε ό,τι θέλετε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε ότι αντέχω.  

ΠΕΠΠΑΣ: Εντάξει κ.Πρόεδρε, εντάξει, αντιμετωπίστε μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καμπιώτη, θα ήθελα να γνωρίζω το συν, πλην. Δηλαδή τι 

ταμείο παραλάβατε σε σχέση με όσα είναι βεβαιωμένα, σε όσα οφείλουμε, σε 

όσα πρόκειται να βεβαιωθούν. Οπως εδώ γυρίσατε αρκετά χρόνια πίσω και μας 

είπατε για τους προηγούμενους, δεν μας είπατε τώρα επί της ουσίας τι 

παραλάβατε. Γιατί εδώ μέσα δε φαίνονται όλα αυτά που είπαμε, τα 

βεβαιωθέντα, τα μη βεβαιωθέντα, της επόμενης χρονιάς, της προηγούμενης 

και όλα αυτά. Να δούμε λίγο δηλαδή που βρίσκεται οικονομικά αυτό το ταμείο. 
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Και αυτό βέβαια θα είχε γίνει αν πρώτον υπήρχαν τα ΠΟΕ να τα δούμε και 

επίσης εάν δεν είχε γίνει η όλη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής μ' αυτόν 

τον τρόπο. Αν δεν είχε γίνει το ντου λοιπόν και είχαν γίνει οι διαδικασίες σωστά 

θα γνωρίζαμε και εμείς τα πάντα, βεβαιωμένα, καταγεγραμμένα και επίσης 

είπατε κάτι, νομίζω σχήμα λόγου ήτανε, ότι δεν έχει ακίνητη περιουσία. Δεν 

μπορεί να μην έχει. Δεν έχει γραφεία, δεν έχει καρέκλες, δεν έχει τραπέζι; Αυτά 

είναι μια ακίνητη περιουσία του Λιμενικού Ταμείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι καρέκλες όχι κ.Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κινητή, συγνώμη. Είπατε κινητή και ακίνητη. Λοιπόν, λέω το εξής 

λοιπόν, άρα προφανώς έχει κάποια περιουσία η οποία αυτά πρέπει να είναι 

καταγραμμένη, να ξέρετε και εσείς τι παραλάβατε και τι θα αφήσετε για τους 

επόμενους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Το παραμικρό κ.Φοργιάρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πάντα, τα πάντα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το παραμικρό. Δημόσια διοίκηση είναι δημόσια διοίκηση. Εσείς το 

έχετε απλοποιήσει λίγο, δεν πειράζει, θα το βρείτε μπροστά σας μια μέρα. 

Ομως εγώ θα ήθελα πραγματικά να μην είχαμε όλα αυτά που λέτε και δε θα 

υπήρχαν όλα αυτά, εάν δεν είχε γίνει η διαδικασία με το σκεπτικό που την 

κάνατε εσείς. Εμείς ψηφίσαμε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού και 

βρεθήκαμε σε Λιμενικό Σκάλας Ωρωπού. Γυρίσαμε πίσω αρκετά χρόνια, 

γυρίσαμε στο '4 και αυτό που αφορά εμάς σαν παράταξη είναι η εύρυθμη 

λειτουργία, οι διαδικασίες οι σωστές, να προφυλάξουμε και το δημόσιο και τους 

ιδιοκτήτες αλλά και πραγματικά σαν Δημοτική Αρχή να έχουμε μια ξεκάθαρη 

εικόνα σ' αυτό που παραλαμβάνουμε ή όχι. Εμείς σαν παράταξη ψηφίσαμε για 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εμείς δε γυρίζουμε πίσω αρκετά χρόνια να πάμε 
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στης Σκάλας. Επίσης έχει γίνει μια καταγγελία που πραγματικά δεν απαντήθηκε 

από τον κ.Δήμαρχο και την έχει κάνει Δημοτικός Σύμβουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό έχει σχέση με τον προϋπολογισμό τώρα του Λιμενικού 

Ταμείου; 

ΛΙΤΣΑΣ: Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχουν τα ΠΟΕ. Δεν υπάρχουν τα ΠΟΕ. Γιατί αν 

υπάρχουν και δεν έχω λόγους εγώ ούτε να δεχθώ, ούτε να μη δεχθώ, δεν είμαι 

εγώ αυτός που θα κρίνει, υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχουν διαδιακασίες, δεν 

είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι μπάτε σκύλοι αλέστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. Εννοείται ότι το καταψηφίζουμε το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε σαφές κ.Λίτσα.   

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ξεκινώντας και επειδή το θέμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα σημαδέψει την ανάπτυξη της 

παραλίας για τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια, στο πλαίσιο του "Καλλικράτη", τον 

οποίο όλοι καταγγέλετε, αλλά όλοι δουλεύετε μέσα από αυτόν και τον 

προχωράτε. Θα ήθελα να πω και να θυμίσω ότι ήμουν ο μόνος Δημοτικός 

Σύμβουλος ο οποίος καταψήφισε τη σύσταση και τη δημιουργία αυτού του 

νέου Νομικού Προσώπου. Ενα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως 

υπάρχει και άλλο ένα Νομικό Πρόσωπο ίδιο στο Δήμο μας, το οποίο Νομικό 

Πρόσωπο λειτουργεί στη λογική της ανταποδοτικότητας. Δώσε μου φόρο για 

να σου δώσω και εγώ πίσω. Και φόρο από που παίρνεις; Από τους μικρούς 

καταστηματάρχες, τους οποίους όλοι θέλετε να προστατέψετε, όλοι θέλετε να 

είστε κοντά τους για την ανάπτυξη την τουριστική, την εμπορική της περιοχής 

και να θυμίσω ότι αυτά που λέγαμε στο 3ο Δημοτικό Συμβούλιο για τη φύση 

και τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου τότε, που θα είχε σχέση με τον 
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πολιτισμό και τον αθλητισμό στο Δήμο μας και όλοι καταγγέλατε και φωνάζατε, 

επαληθευθήκαμε στο 100%. Δηλαδή που επαληθευθήκαμε. Οτι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Κοντογιάννη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Στο 100%. Και θέλω να πω το εξής: επιβάλλατε χαράτσια από το 

ποδόσφαιρο που παίζει το παιδί στο γήπεδο, 200 ευρώ το χρόνο για να παίξει 

μπάλα, μέχρι και το χορό και τι μπορεί να κάνεις σε έναν Πολιτιστικό Σύλλογο. 

Επιβάλλατε, επιβάλλατε την πλήρη εμπορευματοποίηση σε οποιαδήποτε 

κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο. Σήμερα λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, σας παρακαλώ.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σήμερα λοιπόν θέλετε ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να 

μπορείτε να είστε οι επιχειρηματίες, Δήμος επιχειρηματίας ο οποίος θα 

εμπορευματοποιεί, θα ξεπουλάει, θα συναλάσσεται σαν επιχειρηματίας, όπως 

ορίζεται από το σκοπό του ίδιου της σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου, όπως το φέρατε εσείς σαν Δημοτική Αρχή στην 1η συνεδρίαση για το 

ίδιο θέμα που λέει, στο Σώμα, που λέει ότι, που λέει ότι θα μπορεί το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καθίστε κάτω. Κύριοι συνάδελφοι, δεν 

ακούγεται ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: .. πάνω, έξω, έξω από οποιαδήποτε λογική υπήρχε σήμερα σαν 

παραδοσιακό Λιμενικό Ταμείο, που θα μπορεί σαν επιχειρηματίας πλέον να, για 

τους σκοπούς του δικούς του πλέν, το νέο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να 

λειτουργεί και να εμπορευματοποιεί τα πάντα γύρω του, ξέρουμε και το 

βλέπουμε ότι μέσα από τους "Καλλικρατικούς" Δήμους, τη δομή αυτού του 

κράτους, το οποίο καταγγέλετε εσείς συνέχεια, στο οποίο όμως συμμετέχετε 

και το προχωράτε και μέσα από το "Καλλικρατικό" Δήμο, όλα θα περάσουνε 
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μέσα από τους Δήμους, πλούτος, δημόσια υπηρεσία σε ιδιώτες και πάλι ο 

κόσμος θα την πληρώσει τη νύφη. Τα λέμε σήμερα γιατί 1,5 χρόνο .. 

ΠΕΠΠΑΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και μόνο ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα ψηφίσω. Αυτά 

που λες, μόνο ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: 1,5 χρόνο, 1,5 χρόνο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα .. 

(ταυτχρόνες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δείχνετε όλοι σας το πόσο ανεξάρτητοι είστε από την πολιτική 

που ξεπουλάει τα πάντα και επειδή θα είμαστε εδώ και του χρόνου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: .. αυτά τα οποία λέμε, όπως επαληθευθήκαμε μέχρι σήμερα, θα 

επαληθευθούν και αύριο. Λόγο στον κόσμο θα δώσετε εσείς. Εσείς και βεβαίως 

και οι κύριοι της αντιπολίτευσης οι οποίοι διαφωνώντας συμφωνήσανε στη 

σύσταση και στη λειτουργία αυτού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και 

τελικά μέσα από την κουβέντα που κάνετε μεταξύ σας φαίνεται ότι εσείς 

συμφωνήσατε στη λογική της εμπορευματοποίησης του ξεπουλήματος, αλλά 

βεβαίως διαφωνείτε στον τρόπο. Αυτά και θα δευτερολογήσω Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, θα σας πω ότι δεν πρέπει να απευθύνεστε μ' 

αυτόν τον τρόπο στους συναδέλφους. Ετσι; Λοιπόν, σας παρακαλώ όχι αλλή 

φορά αυτό το ύφος .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα κάνεις τώρα υποδείξεις σε μένα κ.Πρόεδρε, όταν εδώ πέρα 

γίνεται ο κακός χαμός, πάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου δώσατε την εντύπωση ότι απευθύνεστε σε κάποιους που 

έχουνε εγκληματήσει. Πρέπει να φοβούνται κιόλας.  
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 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ με τα λεγόμενα του Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου 

του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού έκανα κάτι διαπιστώσεις. Τις εξής: Τα έσοδα 

για το 2012 είναι 50.000 ευρώ περίπου. Τα έσοδα που χρωστάνε οι 

προηγούμενοι, τα ΠΟΕ πριν το 2011 είναι 55.000. Ετσι μας είπε ο κ.Καμπιώτης. 

Τα έσοδα που δεν έχουν βεβαιωθεί για το 2011 είναι 30.000. Συνολικά 135, 

συν 25.000 ταμειακό υπόλοιπο, 160.000 ευρώ. Μείον 110.000 οι οφειλές που 

μας είπατε κ.Καμπιώτη, άρα το Λιμενικό Ταμείο παραδίδει 50.000 θετικό. Εγώ 

αυτό κατάλαβα. Κλείνοντας, θέλω να πω κ.Καμπιώτη, γιατί πήρε ο Δήμος το 

Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού; Γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσα από το Λιμενικό 

Ταμείο να κάνουμε ένα τεράστιο έργο για τον Ωρωπό, για την παραλία του 

Ωρωπού. Θα παρακαλέσω να κοιτάξουμε μπροστά και να εκμεταλλευτούμε 

αυτή την κατάσταση. Πολλοί Δήμαρχοι ήθελα να πάρουν το Λιμενικό Ταμείο. 

Δεν τους το επέτρεπε ο νόμος. Τώρα όμως του το επιτρέπει και εδώ είμαστε, 

όλοι ψηφίσαμε να πάει το Ταμείο, το Λιμενικό Ταμείο να γίνει Δημοτικό, για να 

αναπλάσουμε την περιοχή μας. Να περιμένουμε τον επισκέπτη και να 

βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Το λόγο έχει ο κ.Αρμυριώτης. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή οι προηγούμενοι ομιλητές 

αναφέρθηκαν στο Σώμα και θεωρώ ότι είμαι και εγώ μέλος του Σώματος, θα 

ήθελα να πω ότι μέχρι πρότινος το κρατικό Λιμενικό Ταμείο λειτουργήσε και 

εμπορευότανε και αυτό τους επαγγελματίες και τώρα ερχόμαστε να 

συζητήσουμε για το αν θα πρέπει να γίνει πάλι κρατικό. Μιλάμε για άλλα 

πράγματα. Επίσης, θέλω να πω ότι εδώ συμφωνήσαμε όλοι πλην ενός, για τους 
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γνωστούς πολιτικούς λόγους, να μη μασάμε τα λόγια μας, να γίνουν όλα 

κρατικά, εν πάση περιπτώσει υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία, συμφωνήσαμε 

όλοι το Λιμενικό Ταμείο να περάσει στο Δήμο, να εκπροσωπείται από μας, τους 

όποιους εμάς ορίσει το Σώμα, για να γίνουν κάποια πράγματα στον Ωρωπό και 

να μην εξαρτιόμαστε από δοτούς Προέδρους, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά 

τους, δεν τους κρίνω, την έκαναν σωστά ή λάθος, αυτό κρίνεται από τα 

πεπραγμένα και δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπω σ' αυτήν τη διαδικασία. 

Επίσης, επί της ουσίας θα ήθελα να πω, μια και συμφωνήσαμε όλοι να γίνει το 

Λιμενικό Ταμείο δημοτικό, ότι θα πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς που έχετε 

αναλάβει τη διοίκηση του, σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποδείξετε και να 

δικαιώσετε και τις δικές μας και τις δικές σας προσδοκίες.  

 Εγώ προσωπικά και πιστεύω και η παράταξη θα ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό γιατί είναι εκ του μηδενός, δεν ξέρω τι γινόταν πριν, αλλά 

σίγουρα του χρόνου θα κριθείτε γι' αυτά που εσείς θα κάνετε. Σήμερα όμως 

συζητάτε, ξεκινάτε από μηδέν, θετικά ή αρνητικά, τα βρήκατε ή δεν τα 

βρήκατε, δε μας αφορούν, θα κριθείτε από τα δικά σας θετικά και αρνητικά του 

χρόνου.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Κιούσης.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα πάρω το λόγο και ως πρώην μέλος του τέτοιου, κ.Λέκκα, 

συγνώμη που σας παραπλάνησα στο φυλλάδιο, δεν το ήξερα όταν το έβγαζα 

ότι θα και θα πω το εξής: θα αντικαταστήσω κ.Δήμαρχε.. Κύριε Δήμαρχε, 

κ.Δήμαρχε, θα αντικαταστήσω τον αρχηγό του δημοτικού μας συνδυασμού και 

θα πω το εξής: ότι ο κ.Καμπιώτης μας τα είπε μια χαρά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

142 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θεωρώ λάθος αυτό. Εχετε, είστε ο Πάπας στη θέση του Πάπα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βοηθάω στα εξώδικα, είναι πολλά. Μόλις τελειώσουν αυτά θα 

αναλάβει.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ τον βλέπω μια χαρά. Αρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λίαν συντόμως, στο υπόσχομαι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα δώστε στους ανθρώπους σας να διοικήσουν. Μια χαρά μας τα 

είπε ο κ.Καμπιώτης .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Καμπιώτης διοικεί ουσιαστικά. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, αν διοικεί τότε κάντε τον Πρόεδρο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα γίνει σου λέω. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το θα γίνει, ο Παπανδρέου κυβέρνησε 20 χρόνια με το θα. 20 

χρόνια κυβέρνησε με το θα. Λοιπόν και θα καταλήξω ότι γενικά βλέποντας όλη 

αυτήν την αντιπαράθεση για το Λιμενικό Ταμείο, θεωρώ ότι είναι το πιο 

αμαρτωλό σημείο του Δήμου Ωρωπού και έχει υποχρέωση ο κ.Καμπιώτης, .. σε 

λίγο Πρόεδρος, να το ξεκαθαρίσει. Φίλε Διονύση πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό 

το τοπίο και απέναντι στους επιχειρηματίες καταστηματάρχες και απέναντι 

στον κόσμο και απέναντι σε όλους. Εγώ ως προς την ψηφοφορία για τον 

προϋπολογισμό θα ψηφίσω παρών γιατί είμαι παρατημένο μέλος και περιμένω 

να λειτουργήσουν, να δω πως θα κατασταλάξει το θέμα νομικά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Το λόγο έχει ο κ.Καλύβας. Συγνώμη κ.Καλύβα για την παράκαμψη, έγινε 

.. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δε χάλασε ο κόσμος.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις εγώ. Οχι παρατηρήσεις, εγώ εύχομαι 

στο καινούργιο Νομικό Πρόσωπο και προσωπικά στον κ.Καμπιώτη καλή 

επιτυχία. Πιστεύω να, ψηφίσαμε γι' αυτό το Νομικό Πρόσωπο να είναι στο 

Δήμο μας και να μας βγάλει ασπροπρόσωπους και να έχουμε έσοδα προς το 

Δήμο μας. Το δεύτερο είναι, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ, και προς τον κ.Λίτσα 

και προς τον κ.Κιούση, αφού αντικαθιστά τον αρχηγό του, ότι στερήσατε την 

αντιπολίτευση από παρουσία μέσα σ' αυτό το Λιμενικό Ταμείο και σας άκουσα 

για 3- 4 λεπτά τον καθένα να μου λέτε διάφορα για το Λιμενικό Ταμείο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Καλύβα, δε στερήσαμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, πείτε δύο λόγια κ.Κιούση να το κλείσουμε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, όχι. Δε στερήσαμε κανέναν από τίποτα, παραιτηθήκαμε.. Κύριε 

Παπαγιάννη, σας παρακαλώ. Παραιτηθήκαμε για συγκεκριμένους λόγους και 

θεωρώ ότι ήταν και ένα δικό σας ατόπημα κ.Δήμαρχε να μην αντικαταστήσετε 

εμάς τους 2 με Δημοτικούς Συμβούλους. Και ξέρετε τι μπορεί να προβλέπει ο 

νόμος; Με Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, αλλά με Δημοτικούς 

Συμβούλους. Λοιπόν, άρα εμείς δεν στερήσαμε από κανέναν τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενσταση έχει γίνει και σ' αυτό. Λοιπόν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελάτε να σας δείξω αύριο τη Διάταξη άμα θέλετε, με ποιον 

τρόπο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πέππας έχει το λόγο. Κύριε Πέππα. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Καμπιώτη και σε όλο το Δ.Σ. σας εύχομαι μια καλή αρχή και 

εύχομαι το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ωρωπού, που τελικά είμαι χαρούμενος 

απόψε που σιγά σιγά καταλαγιάζει και όλοι συνειδητοποιούμε και αντιπολίτευση 

και εμείς, ότι τελικά είναι, ανήκει στο Δήμο Ωρωπού. Οσο και να μας φαίνεται 

περίεργο, ανήκει. Επιτέλους ανήκει. Πραγματικά το Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού, 

που για μένα είναι ο καθρέφτης του Δήμου του Ωρωπού και θα πρέπει να έχει, 

είναι πολύ σοβαρό έργο αυτό που έχετε αναλάβει κ.Καμπιώτη και οι υπόλοιποι 

Σύμβουλοι, για να αναδείξουνε πραγματικά την ανάπτυξη του τόπου, που 

έρχεται μέσα από τους λιμενοβραχίονες μας και στο μέλλον στις σύγχρονες 

μαρίνες. Πολύ χαίρομαι που πρωταγωνιστικό ρόλο πάλι παίζουνε τα 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όσον αφορά την ενίσχυση των 

ταμείων, για άλλη μια φορά.  

 Και τώρα θέλω να κάνω απλά τις απλές ερωτήσεις. Ενα, είπατε ότι 

παίρνουμε έσοδα από τα φέρρυ-μποτ. Δύο, είπατε θα παίρνουμε έσοδα από 

τους επιχειρηματίες. Μα δεν άκουσα από κανέναν να μας πει τι έσοδα θα 

παίρνουμε από τον λιμενισμό, δηλαδή από τα σκάφη. Από τα σκάφη το 

τετραγωνικό πάει; Πως πάει; Τι θα πάρουμε από εκεί; Τι προϋπολογισμό 

έχουμε κάνει, κανείς δε μας το λέει. Ακουσα μόνο τα δύο, το τρίτο δεν το 

άκουσα. Θέλω να μου πείτε, δεν είναι δυνατόν, πολύ καλά κάνετε να 

μεταστεγάσετε το κτίριο του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού σε ένα νόμιμο κτίριο, 

να μην είναι μπροστά στη θάλασσα παράνομο, τι θα γίνει με τα παράνομα 

κτίρια που έχουν χτιστεί; Επιτέλους θα γκρεμιστούνε; Θα σταματήσουμε να 

αυθαιρετούμε και να νομιμοποιούμε μετά αυτά τα κτίρια; Και φυσικά, για να 

κλείσουμε, να πω κάτι που πονάει. Δεν πήρανε πέρσι άδεια τα καταστήματα 

του Δήμου του Ωρωπού στο Λιμενικό Ταμείο; Τότε πως λειτούργησαν; Είναι 

πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί εγώ που είμαι επιχειρηματίας .. μου κλείνει το μαγαζί 

μου;  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΕΠΠΑΣ: Το πάω εκεί που πρέπει να πάει.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Διευκρίνηση. Αδεια χρήσης για τη χρήση .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Θα μου πείτε το νόμο και αν καλύπτει κανένας αυτό το νόμο εδώ, 

προσέχτε τι θα πείτε. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω να .. Κλείνουμε, κλείνουμε. Να τελειώνουμε. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ενα λεπτό κ.Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Θεωρώ ότι 

κακώς δε μου δίνει το λόγο ο κ.Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλώς δε σας το δίνω κ.Ζαφείρη. Θα δείτε, θα  

δείτε .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Μα κ.Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Δηλαδή είναι δυνατόν να 

επιμένετε σ' αυτό το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιμένω γιατί έτσι είναι. Εσείς προσπαθείτε να .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Πραγματικά δηλαδή βγαίνω από τα ρούχα μου κ.Πρόεδρε και δεν 

είμαι και σε καλή φόρμα. Σας παρακαλώ τώρα είναι δυνατόν; Θέλω να πω ένα 

πράγμα και δε μ' αφήνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφείρη, άλλο πράγμα αυτό .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ακούσει .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς δεν έχω καμία, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχω καμία 

προσωπική αντιπαράθεση. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Να υποθέσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κανονισμός όμως είναι σαφής και θα σας τον δείξω αύριο να 

δείτε ότι έχω δίκιο. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Είναι δυνατόν τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Θέλω να κάνω κατ' αρχάς, θέλω να πω μια κουβέντα η οποία αν 

εκτιμηθεί είναι πολύ σημαντική. Θέλω να μοιραστούμε ένα μεγάλο .. που έχω 

αυτήν τη στιγμή. Είμαι υποχρεωμένος για πρώτη φορά μετά από 17 μήνες να 

συγχαρώ τον κ.Λίτσα. Γιατί; Γιατί δια της επιμονής του για τα ΠΟΕ προέκυψε 

μια τρομακτική εικόνα για το τι ίσχυε στο Λιμενικό Ταμείο μέχρι προχθές και 

θέλω να θέσω το εξής ερώτημα απλό και θα το κλείσω: πως είναι δυνατόν μια 

Λιμενική Αρχή να πηγαίνει στην εφορία να βεβαιώνει τις οφειλές των 

καταστηματαρχών και να τους βάζει θηλιά στο λαιμό και την ίδια στιγμή η ίδια 

Αρχή να μην πληρώνει το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο. Τι να πω άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω κλείνοντας τον προϋπολογισμό και το θέμα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διονύση τον 

Καμπιώτη, ο οποίος, επιχειρηματίας, έχει αφήσει τελείως τη δουλειά του το 

τελευταίο διάστημα και ασχολείται με το Λιμενικό Ταμείο και το πάει πολύ 

καλά. Είναι τεράστια η βοήθεια του. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν αυτό το άτομο 

πραγματικά, όπως είπε και ο .. και άλλοι συνάδελφοι και της μειοψηφίας τι θα 
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γινότανε στο Λιμενικό Ταμείο, που τελικά έχει πολλές απαιτήσεις και πολλή 

δουλειά στην οργάνωση του. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Εγώ λείαν συντόμως θα αποχωρήσω, δεν το 

συζητάω, έτσι όπως πάει, πάει μια χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω την Βαγγελίτσα 

που είναι εδώ παρών και είναι όλη την ημέρα εκεί και προσπαθεί για τα θέματα. 

Είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έρθει η ώρα. Θα τα πούμε εκείνη την ώρα. Θα τα πούμε 

εκείνη την ώρα που θα έρθει. Και θέλω να ευχαριστήσω και την μείζονα 

μειοψηφία η οποία για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την 

ύπαρξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και συμμετέχει στην κουβέντα πλέον 

σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, με συγχωρείς .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουνε. Εμείς ψηφίσαμε το Λιμενικό 

Ταμείο να πάει στο Δήμο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε κατανοητό αυτό κύριοι συνάδελφοι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μην παραπλανάτε τον κόσμο, μη συνεχίζετε. Εμείς το ψηφίσαμε, 

από την πρώτη στιγμή ψηφίσαμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απορώ, απορώ μερικές φορές αν αυτά που λέτε, αν αυτά που 

λέτε, είναι έτσι όπως τα λέτε ή τα λέτε επίτηδες.  

ΛΙΤΣΑΣ: Το μεγάλο το έχει πει ο Μέξης, ο γιατρός θέλει γιατρό. Το έχει πει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Δεν αναγνωρίζανε το Λιμενικό 

Ταμείο. Προχθές, η τελευταία προσφυγή, θα φύγω από το Λιμενικό Ταμείο, 
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όταν η τελευταία προσφυγή που έγινε από κοινού ακυρωθεί και αυτή. Τότε 

πλέον .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εμείς διαφωνήσαμε για τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, τώρα .. Εντάξει, εντάξει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι εντάξει. Εμείς διαφωνήσαμε για τη διαδικασία και ψηφίσαμε 

από την πρώτη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο να πάει στο Δήμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν η προσφυγή σας γίνει δεκτή σταματάει το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο για ένα διάστημα. Αρα δεν το αναγνωρίζετε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αν γίνει δεκτή σημαίνει ότι δεν κάνατε κάτι σωστά εσείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Αρα, άρα αυτό .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Σε σας να .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες και παρεμβάσεις) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν αναγνωρίζετε ότι συμμετέχετε .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εμείς δεν κάναμε προσφυγή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. σημαίνει ότι δεν το αναγνωρίζετε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Πάλι ψεύδεστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν μπορείτε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αυτή την καραμέλα με τα ψέματα θίγει 

προσωπικότητες. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχω ζητήσει δευτερολογία κα Βαρνάβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ από εκεί πέρα. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάλι ψέματα λέει. Δεν κάναμε καμία προσφυγή εμείς. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σε όλα να απαντάτε κ.Ρούσση αλλά κόσμια. Δεν είναι 

πεζοδρόμιο εδώ πέρα να λέμε, πάλι ψέματα λες. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κόσμια. Οταν μας δίνετε το λόγο θα απαντάμε κόσμια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή δεν είναι συμπεριφορά αρχηγού παράταξης, πάλι ψέματα 

λες. Μα είναι σοβαρά αυτά; Σας παρακαλώ κ.Λίτσα, πέστε τουλάχιστον, είναι 

πλούσια η ελληνική γλώσσα ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υποστηρίζετε την προσφυγή που έκανε ο κ.Γασβινιάν και το 

παλιό Λιμενικό Ταμείο στην Περιφέρεια ή όχι κ.Λίτσα; Την υποστηρίζετε; Ναι ή 

όχι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Υποστηρίζω αυτό που λέει που είπε ο Μέξης, ότι ο γιατρός θέλει 

γιατρό κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την υποστηρίζετε την προσφυγή αυτή; Την υποστηρίξατε σε 

όλους τους υπαλλήλους στην Περιφέρεια; Ναι ή όχι; Βοηθήσατε να γίνει; Ναι ή 

όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα παίζουμε με τα λόγια; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα δω και τι έλεγε ο Δάβρης. Και τι έλεγε ο Δάβρης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης θέλει να προσθέσει κάτι.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δυό λόγια θα ήθελα να πω στη δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη.  
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν κατηγορούμε κανέναν ότι δε θέλει ανάπτυξη για τον τόπο 

του και βεβαίως εκτιμάμε μέσα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και αυτοί που 

συμφωνούνε και αυτοί που συμφωνούνε διαφωνώντας, αύριο θα επιδιώξουνε 

ιδιώτες στους λιμένες, ιδιώτες στα λιμάνια και στην εμπορική ζώνη της 

παραλίας. Και βεβαίως όπως λέει και ο προϋπολογισμός ο οποίος φέρνετε εσείς, 

έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας που ξέρετε ότι κάθε μέρα 

θα περνάνε νέες αρμοδιότητες σ' αυτό το νεοσύστατο Νομικό Πρόσωπο, θα 

έχετε και νέες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη περιουσία και μεγαλύτερη τελικά 

εξουσία σε .. και την παραλία. Λέτε, μιλάτε για πρόστιμα και παράβολα βεβαίως 

σαν βασικό έσοδο σήμερα, μιλάτε για έσοδα από .. τακτικά. Φοροσαφάρι, 

κυνήγι, business. Δε σας κατηγορούμε γι' αυτό, αυτό κάνετε. Ο κ.Δήμαρχος 

έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ιδιωτική πρωτοβουλία, επενδύσεις, 

κεφάλαιο να έρθει και όλα αυτά. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα; Ο κόσμος. Ο 

κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί από την πρώτη 

στιγμή λέγαμε ότι από την πολιτική αυτή δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητος, 

όπως παρουσιαζόσασταν εδώ πέρα όλοι, ή θα είσαι υπέρ ή κατά, εσείς είστε 

υπέρ και την προχωράτε σύσσωμοι και μια χαρά τα πάτε. Εσείς εκεί πέρα και 

εμείς με τον κόσμο. Να είστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Κατά ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του. Κατά ο κ.Χασιώτης. Παρών ο κ.Κιούσης. Ναι ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Καλύβας με τον κ.Αρμυριώτη. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι η κα Βαρνάβα με τον κ.Λέκκα. Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία εγκρίνει.  
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 Κύριοι συνάδελφοι μια παράκληση και από τον κ.Πάντο, έχουμε και δύο 

φοιτητές εδώ που δίνουν εξετάσεις, τον Οικονόμου τον Γρηγόρη και τον 

Τσάδαρη τον Σωτήρη, επειδή το 16 θέμα, το λέμε επειδή αυτό απαιτεί απόλυτη 

πλειοψηφία, ζητούν οι συνάδελφοι, αν εγκρίνει το Σώμα, να συζητηθεί για να 

αποχωρήσουν. 

 

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της 

Κ.Ε.Δ.Ω. 

 

 ΘΕΜΑ 16ο 

 

Εγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω. βάσει τροποποιημένου 

προϋπολογισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμόν 16 λοιπόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Με την ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης αιτούμαστε την έγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω. βάσει τον 

τροποποιημένο προϋπολογισμό και της εισηγητικής έκθεσης επιχορήγησης της 

επιχείρησης από το Δήμο. Θυμίζω ότι .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη κ.Φοργιάρη υπάρχει ένα διαδικαστικό, έχει 

δίκιο ο κ.Γιασημάκης, πρέπει να περάσει και το 15, είναι η έγκριση 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να πάμε στη 

χρηματοδότηση. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ Πρόεδρε. Να περάσουμε πρώτα 

το 15;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινήστε με την εισήγηση για το 15.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι η έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ω. 

Ενόψει της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος της Κ.Ε.Δ.Ω. και την 

παράλληλη ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων που προβλέπονται, 

σας καλώ να εγκρίνετε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού 

έτους 2012, βάσει του ετήσιου προγράμματος της επιχείρησης και 

λαμβάνοντας υπ' όψη την ανάγκη επιχορήγησης από το Δήμο Ωρωπού βάσει 

του νόμου 4071/12, άρθρο 10, παρ.14.  

 Ελα κ.Πρόεδρε. Ναι λένε τα παιδιά εδώ.  

(γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικαιούται και ο Πρόεδρος να είναι κάποιες στιγμές αφηρημένος.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ετσι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να το τελειώνουμε όμως. Μην το μετανιώσουν και .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την Κ.Ε.Δ.Ω. στην αρχική 

μας θέση για το σκοπό, τη λειτουργία της, για το τι ρόλο παίζει σήμερα στην 

εμπορευματοποίηση. Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Χασιώτης. Παρών ο κ.Γιασημάκης. Παρών και ο 

κ.Λίτσας. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ ναι, εγώ ναι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και εγώ ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ο κ.Βελτανιώτης με τον κ.Ρούσση. Παρών ο κ.Δέδες. Κύριε 

Αρμυριώτη; Παρών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι η κα Βαρνάβα με τον κ.Λέκκα. Κύριε Κιούση; Ναι.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

Το 16ο θέμα λοιπόν είναι η έγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω, βάσει πλέον 

του τροποποιημένου προϋπολογισμού.  

 Κύριε Φοργιάρη.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Με την ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης αιτούμαστε την έγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω, βάσει τον 

τροποποιημένο προϋπολογισμό και της εισηγητικής έκθεσης επιχορήγησης της 

επιχείρησης από το Δήμο. Θυμίζω ότι έχουμε πρόσφατη τροποποίηση, το 

άρθρο 259 του νόμου 3463/2006, σύμφωνα με τον οποίο απαιτούνταν η 

σύναψη σύμβασης για τη χρηματοδότηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων από 

τους οικείους Δήμους ως εξής: η παρ. 1, του άρθρου 259, του νόμου 

3463/2006 αντικαθίσταται από το νόμο 4071/2012, άρθρο 10, παρ.14, ως 

εξής: Η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον 

οικείο Δήμο για τις δραστηριότητες της μετά από σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του Δήμου καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της Επιχείρησης ο 

οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης, που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής σύμφωνα με το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παρ. 3, του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.  
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 Σας καλώ όπως εγκρίνετε την εν λόγο χρηματοδότηση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μια ερώτηση κ.Πρόεδρε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Περισσότερες διευκρινίσεις στον κ.Μαυρικάκη, στο Δ/ντη της 

Επιχείρησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Ρούσσης θέλει να υποβάλλει ερώτηση. Αλλος συνάδελφος; 

 Κύριε Ρούσση και ο κ.Λίτσας. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Στο θέμα, στο 4ο, αν θυμάμαι, στην αναμόρφωση 

προϋπολογισμού στον κωδ.0067310003, επιχορήγηση Κ.Ε.Δ.Ω., 120.000 ευρώ. 

Στο 4ο θέμα που ψηφίσαμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που ψηφίσαμε, ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: .. στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, στο τελευταίο 

τετραγωνάκι, για να σας κατατοπίσω, επιχορήγηση Κ.Ε.Δ.Ω., 120.000 ευρώ. 

Εδώ βλέπω ότι ζητάτε 400.000 ευρώ. Είναι από λάθος;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δε σας ακούω, δε σας ακούω. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω., όπως ο 

κ.Φοργιάρης μόλις πριν την εξέφρασε, είναι ότι για να μπορεί να τρέχει στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων της η Κ.Ε.Δ.Ω. κατά το έτος 2012 απαιτούνται 

400.000 ευρώ. Αυτήν τη στιγμή και αρμοδιότερος εμού είναι να απαντήσει η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τα διαθέσιμα του Δήμου είναι 120.000 ευρώ τα 

οποία μπορούν και να δοθούν. Ως εκ τούτου θα πρέπει και εμείς σαν Κ.Ε.Δ.Ω. 

στη συνέχεια να δούμε και να προχωρήσουμε την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων μας σύμφωνα με τα λεφτά που μας δίδονται.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Αρα η χρηματοδότηση πρέπει να, η εισήγηση πρέπει να διορθωθεί 

και να πάει στις 120.000 ευρώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι η εισήγηση, αυτή είναι η απόφαση του Συμβουλίου της 

Κ.Ε.Δ.Ω. Η πρόταση .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω μια εισηγητική έκθεση επιχορήγησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Που στην τελευταία παράγραφο λέει ότι κρίνεται επιτακτική η 

ενίσχυση της Κ.Ε.Δ.Ω. από το Δήμο Ωρωπού με το ποσόν των 400.000 ευρώ.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η εισήγηση είναι αυτή, είναι απόφαση του Συμβουλίου της 

Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγκρίνετε 400 και θα εκταμιεύσετε 120; 

.......: Ναι, ναι έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ωραία, πείτε το ρε παιδιά να τελειώνουμε, πείτε το. Ρωτάει. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατί δε μας το λέτε ρε παιδιά. Μυστικό το έχετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεν είπα προηγουμένως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι κ.Χρήστου να συμπληρώσετε;   

 Ορίστε. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η πρόταση για έγκριση είναι 400.000 και αυτήν τη στιγμή ο Δήμος 

με την αναμόρφωση του προβλέπει να χορηγηθούν άμεσα 120. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Το ίδιο λέμε. 

 Επί της ψηφοφορίας. Υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ όπως πριν Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν ο κ.Χασιώτης. Το Συμβούλιο .. Α, εντάξει, δεν 

κατάλαβα.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. Συγνώμη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε ποια είναι τα τμήματα που 

λειτουργείτε. Δηλαδή, τι ακριβώς δραστηριότητες έχετε σήμερα που μιλάμε; 

Σήμερα. Χοντρικά. Σε ενότητες θα ήθελα θεματικές, να μη σας κουράσω. Και 

που, έχει σημασία που δραστηριοποιείται η Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εκεί που λέει το ΦΕΚ δραστηριοποιείται, ό,τι λέει το ΦΕΚ 

κάνουμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Χοντρικά μπορείτε να μου το πείτε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε μουσικά τμήματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μουσικά. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε αθλητικά τμήματα, έχουμε Κ.Α.Π.Η. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θα πάρετε σήμερα. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε εικαστικά. Τι άλλο θέλετε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτά είναι όλα δραστηριοποιημένα; Σήμερα λειτουργούν; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι, ναι. Δραστηριοποιημένα όλα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα σισίτια; 

ΛΙΤΣΑΣ: Για τα, αυτά τα γεύματα αγάπης. Να μην τα πούμε σισίτια, ας τα 

πούμε όπως θέλετε, ξέρω εγώ αλλιώς.  
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μην υπεισέρχεστε σε τέτοια θέματα κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί κ.Φοργιάρη; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ετσι. Δε θα κάνουμε διάλογο τώρα για τα γεύματα αγάπης. 

Ετσι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ζητάτε χρήματα και γι' αυτά. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ:  Δε θέλουμε να θίξουμε ανθρώπους. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ζητάτε χρήματα και γι' αυτά. Τι ακριβώς προτίθεστε να .. ; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οχι, δε ζητάμε, όχι δε ζητάμε χρήματα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ετσι γράφει μέσα.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στην εισήγηση δε γράφει έτσι; Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει ότι, διαβάζω και εγώ κ.Λίτσα και λέει ότι δεν αποδίδουν 

έσοδα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λέει κάτι άλλο εδώ πέρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, αυτό δηλαδή τι ακριβώς; Εκεί θα έχουμε κάποιες δαπάνες 

επιπλέον; Θα κάνετε κάποια παροχή επιπλέον; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μέχρι στιγμής δεν είχαμε και πιστεύω ότι δε θα έχουμε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Καθόλου; Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να ενισχύσει απ' ότι καταλαβαίνω το .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλορίζικο και το αυτοκίνητο. Σας έχω δει με αυτοκινητάκι. 

Καλορίζικο.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακίες πάντα. 

(γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κύριοι συνάδελφοι .. Επί της ψηφοφορίας 

υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, απλά ήθελα να επισημάνω ότι το 4071 που συναντήσαμε 

στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και στην αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού το συναντάμε και εδώ, με το άρθρο 10. Ετσι; Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Λίτσας, με συγχωρείτε, ο κ.Γιασημάκης και ο 

κ.Αρμυριώτης. Ο κ.Καλύβας. Κύριε Κιούση; Ναι ο κ.Κιούσης.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Λίτσας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αφού .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαρνάβα ναι. Λέκκας; Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ.Χασιώτης.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

Ενα διάλειμμα 3 λεπτών κύριοι συνάδελφοι. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήτησαν οι συνάδελφοι να κάνουμε διάλειμμα. Μπορεί να 

υπήρχε αδυναμία να παραβρεθούν τώρα. Δε χάλασε ο κόσμος τώρα, εντάξει. 

Μας πήρε που μας πήρε που λέμε στο χωριό. 

 

 3 λεπτά διάλειμμα 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να αφήσουμε τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τους 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ και να έρθουμε στο Συμβούλιο μας. Κύριοι 

συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση.  

 Προτείνεται να συνεχίσουμε με το 14 θέμα να κλείσουν τα θέματα της 

Κ.Ε.Δ.Ω. 

 

 

 ΘΕΜΑ 14ο 

 

Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης Δομών & Εγκαταστάσεων από 

τον Δήμο στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 14 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Φοργιάρη. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ενα λεπτό. Να επανέλθουν όλοι στις θέσεις τους για να μπορεί 

να γίνει και ψηφοφορία μετά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, παρακαλώ περάστε στα 

έδρανα.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης δομών και εγκαταστάσεων 

από το Δήμο στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση και κ.Πέππα τώρα. Κύριε Πέππα .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εχει τελειώσει το διάλειμμα νομίζω. Πρέπει να επανέλθουμε 

στις θέσεις μας. 
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Πέππα, μπορείτε να σταματήσετε 2 λεπτά να 

τελειώνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει τελειώσει το διάλειμμα κύριοι συνάδελφοι.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στα πλαίσια της σχέσης της Κ.Ε.Δ.Ω. με το Δήμο Ωρωπού..  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχει δίκιο ο κ.Λίτσας όταν τον διακόπτουν. Ολοι οι συνάδελφοι 

έχουν δίκιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, όλοι οι συνάδελφοι όταν τον διακόπτει ο άλλος είναι και 

αποπροσανατολιστικό, χάνει τον ειρμό του ο άλλος, είναι ασέβεια, είναι όλα 

μαζί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. Γιατί δεν είναι έτσι; Δεν τα εφαρμόζω που 

κ.Δέδε; Εγώ είμαι ο πρώτος που θέλω να τα εφαρμόζω για να επιταχύνεται η 

διαδικασία.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μπορώ να συνεχίσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στα πλαίσια της σχέσης της Κ.Ε.Δ.Ω. με το Δήμο Ωρωπού και 

για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, σας καλώ όπως εγκρίνετε την 

παραχώρηση δομών και εγκαταστάσεων προκειμένου η Επιχείρηση να 

αναπτύξει το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουμε σχεδιάσει και 

εμπεριέχονται στο διετές πρόγραμμα που έχει εγκριθεί. Θέλετε να σας διαβάσω 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις; Τις έχουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναγράφονται στην εισήγηση. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Αναγράφονται στην εισήγηση.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ποιες είναι; Ποιες είναι; Οχι, να τις ακούσουμε λίγο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακούσετε κ.Βασιλάκο τις εγκαταστάσεις; Διαβάστε την 

εισήγηση μπροστά σας. Είναι και με μεγάλα γράμματα. Εντάξει τώρα, μην 

επιβραδύνουμε μ' αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ερώτηση κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Τα γηπεδάκια 5 χ 5 δεν τα συμπεριλαμβάνετε; Δε τα θέλετε; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Που; Στο Συκάμινο; 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Στο Συκάμινο και στη Μαλακάσα και δεν ξέρω που αλλού 

υπάρχουνε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να τα διαβάσουμε τότε γιατί έχουμε 5 χ 5.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ναι, άρα τα ξεχάσατε στο Συκάμινο, στη Μαλακάσα. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Δε μας είπανε για 5 χ 5 στο Συκάμινο.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Να τους κάνετε παρατήρηση τότε κ.Πρόεδρε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε στο Μαρκόπουλο 5 χ 5. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οταν μιλάμε για 5 χ 5 να πας να δεις της Μαλακάσας πρώτα και μετά 

να μιλάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση; Αλλη ερώτηση με τέτοια απάντηση έχουμε; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Θέλετε να τα διάβασω και αν έχουμε κάτι να το 

συμπληρώσουμε; Και εδώ λάθος κάναμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια διευκρίνιση ο κ.Αρμυριώτης.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ορίστε. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αν αναφέρεσαι .. Λίτσα, μιλάω. Αν αναφέρεσαι στα γηπεδάκια 

στο .. είναι της Α' βάθμιας Σχολικής Επιτροπής περιουσιακό στοιχείο με 

παραχώρηση από την Κοινότητα για τη χρήση, για να γίνουν γηπεδάκια. Δεν 

ανήκει στην Κοινότητα. Δεν ανήκει στην Κοινότητα. Δεν ανήκει στο Δήμο. 

Ητανε σχολικός κλήρος. Δεν ξέρω. Απλά λέω σαν διευκρίνιση μήπως υπάρχει 

πρόβλημα τυπικό, όχι ότι έχω αντίρρηση. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εχουμε τίποτε .. ; Οχι, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Λάμπρου. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Θέλετε να σας διαβάσω τις αθλητικές εγκαταστάσεις; Είναι. Την 

έχετε την εισήγηση, οπότε μπορείτε να τα δείτε μόνοι σας. Τότε να τα 

διαβάσουμε και όπου έχει έλλειψη, να το συμπληρώσουμε. Κάτσε να διαβάσω 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.Λίτσα πρώτα και μετά κάνεις ερωτήσεις. Εντάξει, 

άμα τα βλέπετε, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, είναι ένα θέμα, δεν βλέπω τον κ.Αντιδήμαρχο, τον 

κ.Ηλιάσκο, που θα ήθελα να ήτανε εδώ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να έχει βγει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εξ αντικειμένου δηλαδή, είναι γνώστης του αντικειμένου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εδώ ο κ.Ηλιάσκος; 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ βλέπω το εξής: βλέπω ότι οι δομές και οι εγκαταστάσεις 

οι αθλητικές και τα Πνευματικά Κέντρα περιέρχονται σε σας όλα ή έχετε κάνει 

μια επιλεκτική, τα μισά ξέρω εγώ ή αυτά που θέλατε και τα άλλα τα αφήσατε 

απ' έξω. Γιατί είναι απορίας άξιο πως αθλητικές υποδομές τις έχετε αφήσει 

εκτός. Δηλαδή αυτό κ.Φοργιάρη έχει την υπογραφή σας. Δεν είναι δυνατόν να 

μην έχετε κάνει σωστή καταγραφή, να έχετε ξεχάσει αθλητικά κέντρα απ' έξω. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  163 

Δεν είναι δυνατόν αυτό. Είναι παράλογο. Το πρόβλημα είναι ότι, να μιλήσουμε 

λίγο σοβαρά, ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε ξεχάσει ολόκληρες εγκαταστάσεις, 

γιατί ο ρόλος σας .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ενδεχομένως να μη θέλουμε να τα πάρουμε όλα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Α, δε θέλετε να τα πάρετε όλα;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα λειτουργούνε 

τα τμήματα μας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό σας ρώτησα. Αυτό σας ρώτησα. Σας ρώτησα. Αυτό ισχύει; Δεν 

τα θέλατε όλα; Κύριε Φοργιάρη, δεν τα θέλατε όλα δηλαδή; Αν είναι ότι δεν τα 

θέλατε όλα να μη σας πούμε τι έχετε ξεχάσει, γιατί έχετε ξεχάσει αρκετά.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Γιατί ξεχάσαμε αρκετά ρε Κώστα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί προφανώς δεν τα ξέρετε. Λέω εγώ. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Για πέστε μου στη Μαλακάσα τι έχετε εσείς.  

ΛΙΤΣΑΣ: Για τη Μαλακάσα; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Παραδείγματος χάρη θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η κλειστή 

αίθουσα Κοινότητα Μαλακάσας. Να σας ρωτήσω. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι στο Κοινοτικό Κατάστημα, αφού το ξέρεις, εκεί ήσουνα, 

γιατί με ρωτάς; 

ΛΙΤΣΑΣ: Για πείτε μου. Για πείτε μου. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Στον Κοινοτικό Κατάστημα από κάτω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το υπόγειο; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι, το υπόγειο.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Φοργιάρη, αυτόν το συγκεκριμένο χώρο, διώξατε από εκεί τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις γιατί δε χώραγε και το κάνατε χώρο του Δήμου. 

Εχετε πάει το αρχείο του Δήμου εκεί. Το καταργήσατε εσείς, αυτό 

λειτουργούσε για τους πολίτες, το καταργήσατε, πετάξατε έξω ό,τι υπήρχε εκεί 

μέσα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό δεν είναι ερώτηση. Είναι τοποθέτηση. Εντάξει. Εχετε 

άλλη ερώτηση κ.Λίτσα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι επί της ουσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας θα τοποθετηθείτε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επί της ουσίας λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, σας ακούμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. στην Κ.Ε.Δ.Ω. έναν χώρο τον οποίο δε λειτουργεί για κάτι τέτοιο, 

το έχετε καταργήσει εσείς, λειτουργούσε πριν, το καταργήσατε εσείς και το 

έχετε σαν αρχείο του Δήμου. Αρα δεν μπορείτε να το πάρετε. Αρα τι το 

βάζετε; Επίσης, αντ' αυτού, αντ' αυτού λέω, δεν έχετε ας πούμε το 5 χ 5, το 

οποίο λογικά θα έπρεπε να το είχατε εδώ μέσα. Και ρωτάω, είναι επιλογή σας ή 

το έχετε ξεχάσει; Είναι ξεκάθαρο. Πρώτον λέω λοιπόν, εγώ λέω για τη 

Μαλακάσα, ένα απλό παράδειγμα. Βλέπω ότι δεν έχετε βάλει το 5 χ 5 σαν 

εγκατάσταση. Επίσης .. Ναι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εμείς κ.Λίτσα έχουμε πάρει όλους τους Τοπάρχες, όλους τους 

Αντιδημάρχους, έχουμε συζητήσει, έχουμε πει για τα γήπεδα, για τα κλειστά, 

για όλα, για τα πάντα, να καταγραφούν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχει γίνει σωστά αυτό. Εχετε κάνει λάθη.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Μας έχουν πει, για παράδειγμα σας λέω, ότι στον Κάλαμο μας 

έχουν πει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο ανοιχτό μπάσκετ, κλειστή 
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ενοικιαζόμενο αίθουσα. Αυτά μας έχουν πει στον Κάλαμο. Δεν πήγα εγώ 

προσωπικά να δω τι, πόσα έχουν, αν έχουν γήπεδο, αν έχουνε εκείνο, αν 

έχουνε το άλλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 5 χ 5 μπορούν να τα αφήνουν στη Δημοτική Κοινότητα και να 

μην το .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι πράγμα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να αποφασίσανε το 5 X 5 να μην το δώσουν και να το 

έχει η Κοινότητα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατί δεν το λένε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό ρωτάμε. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Δεν παίρνουμε απάντηση.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εγώ το έχω συζητήσει και με τους Τοπικούς και με τους 

Αντιδημάρχους και μου έχουν δώσει αυτά, τα οποία αυτά μας είπαν ότι είναι 

όλα τα γήπεδα τα κλειστά και τα τένις και όλα τα σχετικά.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Φοργιάρη, ξαναλέω, σας δίνω ένα παράδειγμα.. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τώρα, εάν παραλείψανε κάτι, από εκεί και πέρα ποιο το 

πρόβλημα δηλαδή; Δεν το καταλαβαίνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσα έχουν καταγραφεί αυτά θα .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οσα έχουν καταγραφεί και είναι εδώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσα είναι στην εισήγηση. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: .. θα έχουμε, θα τα έχουμε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, εσείς διοικείτε .. 
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Οσα δεν έχουν καταγραφεί, δεν τα έχουμε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής, θα έχει σημασία να γνωρίζαμε τι ακριβώς 

αντικείμενο θα έχει η Κ.Ε.Δ.Ω. να κάνει μ' αυτά. Δηλαδή, αν θα έχετε και τη 

συντήρηση τους και μετά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα κύριε .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Αυτό είναι άλλο θέμα που βάζετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο θέμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα εγώ μιλάω για σοβαρά θέματα, αλλά λυπάμαι που δεν μπορείτε 

να καταλάβετε τι σας λέω. Λυπάμαι πραγματικά που δεν μπορείτε να 

καταλάβετε τι σας λέω.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ηρέμησε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σταματάω να μιλάω λοιπόν αγαπητέ συνάδελφε και σας λέω το εξής: 

τουλάχιστον το υπόγειο που το καταργήσατε από χώρο αθλητικό, τι το βάζετε 

μέσα; Αφού το καταργήσατε. Αλλά αν έχετε τη συντήρηση τους, θα ήθελα να 

το γνωρίζω. Εχει σημασία, γιατί αν αφήσετε κάτι απ' έξω, αύριο όταν θα θέλει 

συντήρηση δε θα μπορείτε να την κάνετε. Θα είναι παράνομο να ρίξετε 

χρήματα κάπου που δε σας ανήκει.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Το έχουμε βάλει, έχουμε βάλει και για τη συντήρηση στον 

προϋπολογισμό, το έχουμε βάλει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τότε λοιπόν, εάν θα κάνετε συντήρηση εσείς και όχι ο Δήμος.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε ανεπίδεκτος μαθήσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Τώρα με κατατροπώσατε που 

λέμε. Λοιπόν .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είσατε επικίνδυνα άσχετος. Εχετε ξεχάσει αθλητικές 

εγκαταστάσεις σε όλο το Δήμο και κάνω μια απλή ερώτηση. 

Εάν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, μια απλή ερώτηση επί 5 λεπτά συνέχεια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα δεν μου απαντάει ο κ.Φοργιάρης. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Που σημαίνει ότι δεν τις χρειαζόμαστε κ.Λίτσα. Που σημαίνει ότι 

δεν τις χρειαζόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπε .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τι θέλετε άλλο; Ναι, τι θέλετε άλλο; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Συγνώμη λίγο να μιλήσω, γιατί μου έχει δώσει ο Πρόεδρος 

το λόγο. Ευχαριστώ. 

 Εδώ στο Καπανδρίτι λέει ότι υπάρχει μια αίθουσα γυμναστικής .. στην 

Κοινότητα. Αυτό είναι στο Νομικό Πρόσωπο, ανήκει σε μας. Για να το 

ξεκαθαρίσουμε, δεν παραχωρούμε την αίθουσα, απλά δίνουμε στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

τη δυνατότητα τα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω. να έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Τις 

παροχωρούμε τη χρήση. Δεν και οτιδήποτε έχει να κάνει με συντήρηση, 

παραχώρηση του χώρου, γίνεται αποκλειστικά από εμάς. Αυτό.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Κοντογιάννη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ας διευκρινίσουμε όμως το θέμα ότι πρόκειται για 

παραχώρηση χρήσης και όχι κατ' αποκλειστικότητα, όχι κατ' αποκλειστικότητα. 

Αρα η συντήρηση παραμένει εκεί που είχε. Για παράδειγμα στον Ωρωπό που 

αναφέρει γήπεδο ποδοσφαίρου τη συντήρηση την κάνει η ομάδα του Ωρωπού. 

Το δεύτερο παράδειγμα που είπε η κα Κοντογιάννη είναι ότι τη συντήρηση την 
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κάνει το Νομικό Πρόσωπο. Αρα μιλάμε για παραχώρηση χρήσης και όχι κατ' 

αποκλειστικότητα. Εντάξει. Αυτό, για να μπορέσει να γίνει.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι, είναι και άλλο ένα γήπεδο που έχει βάλει ο κ.Φοργιάρης, 

δεν ξέρω, δεν μας το έχει ζητήσει η Κ.Ε.Δ.Ω. Είναι το κλειστό του Αυλώνα, το 

οποίο δεν έχουμε κάποιο αίτημα και δεν μας το έχει ζητήσει. Είναι το κλειστό 

γήπεδο που λέει μπάσκετ. Ποιο είναι αυτό; Το καινούργιο δεν είναι; Το οποίο 

ανήκει στο Λύκειο, Γυμνάσιο - Λύκειο Αυλώνα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και το γήπεδο του Καπανδριτίου το οποίο επίσης ανήκει, κάνει 

τη χρήση βέβαια. Το κάνει και εδώ τη χρήση το κλειστό του Καπανδριτίου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσατε να το είχατε συζητήσει αυτό με τον κ.Φοργιάρη.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν ξέρω. Ναι αλλά θέλω να καταγραφεί ότι αυτό, ότι και τα 2 

γυμναστήρια αυτά ανήκουνε στη Σχολική Επιτροπή και όχι στην Κ.Ε.Δ.Ω. Εκτός 

αν θέλετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν την είχατε την εισήγηση κ.Βασιλάκο;  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, δεν την είχα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν την είχατε;  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι. Ε τώρα θα κοιτάξουμε αν είχα την εισήγηση ή αν διορθωθεί 

τώρα; Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκτός αν υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εκτός βέβαια από το θέμα που θέτει ο κ.Βασιλάκος σχετικά 

με τα κλειστά, που εγώ διαφωνώ με τον κ.Βασιλάκο, τα κλειστά γυμναστήρια 
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ανήκουνε στο Δήμο και ο αρμόδιος για να τα διαχειρίζεται είναι η Κ.Ε.Δ.Ω. 

Επίσης ένα λάθος που υπάρχει κ.Πρόεδρε στο Καπανδρίτι, το γήπεδο μπάσκετ 

που χαρακτηρίζεται ανοιχτό είναι ημι-κλειστό, είναι με στέγαστρο, δεν είναι 

ανοιχτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Θέλουν να τοποθετηθούν συνάδελφοι άλλοι; Ο 

κ.Λίτσας τοποθέτηση και ο κ.Χασιώτης. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να μου επιτρέψετε ότι και λόγω της επαγγελματικής μου σχέσης με 

το αντικείμενο του αθλητισμού, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα 

το σημερινό. Λυπάμαι, το έχετε πάρει πολύ ελαφριά. Ρώτησα τον κ.Πρόεδρο, 

μου απάντησε διαφορετικά. Ο κ.Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρεί 

ότι δεν είναι ειδικής σημασίας το θέμα. Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουνε 

στοιχίσει κάποια εκατομμύρια και όχι λίγα, πάρα πολλά. Αυτές οι εγκαταστάσεις 

λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ποιος συντηρεί, με ποιανού τα χρήματα 

συντηρούνται. Αυτές οι εγκαταστάσεις κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθούνε 

άδειες. Κάποιες δεν έχουνε γίνει παραλαβές. Μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Θα 

πρέπει να ξέρουμε που ανήκουν. Ολα αυτά τα έχετε πάρει τόσο ελαφριά. 

Λυπάμαι κ.Φοργιάρη, αλλά θα το καταψηφίσουμε το θέμα, ειδικά λόγω της 

προχειρότητας που το φέρατε και τελικά δεν μας απαντήσατε, τη χρήση τους, 

την παραχώρηση μπορείτε να την κάνετε εσείς, τη λειτουργία όμως θα είσαστε 

υπεύθυνοι εσείς; Εχει μεγάλη σημασία. Ποιος θα είναι υπεύθυνος δηλαδή για 

ένα ατύχημα που θα γίνει σε ένα γήπεδο μέσα. Θα είναι η Κ.Ε.Δ.Ω. ή θα είναι ο 

Δήμος; Παραδείγματος χάρης, είναι πολλές εγκαταστάσεις που είναι στο 

βρόντο. Δεν υπάρχουν πουθενά.  
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 Θα ήθελα λοιπόν μια πιο σοβαρή απάντηση. Εάν τρώω το χρόνο σας 

λυπάμαι, αλλά εδώ ήθελε μια σοβαρή τοποθέτηση. Δηλαδή να το είχατε φέρει 

στα σοβαρά το θέμα, το έχετε πάρει ότι είναι πολύ απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εξάπτεστε όταν σας λέω ότι αποτυπώνετε πολιτικές σε μια κόλλα 

χαρτί. Στην εισήγηση που μας φέρατε σήμερα για την Κ.Ε.Δ.Ω. λέτε: θα 

πάρουμε, να εγκρίνετε την παραχώρηση δομών και εγκαταστάσεων 

προκειμένου η Επιχείρηση να αναπτύξει το σύνολο δραστηριοτήτων που 

έχουμε σχεδιάσει και εμπεριέχονται στο διετές πρόγραμμα που έχει εγκριθεί, 

που κουβεντιάσαμε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και παίρνετε, γήπεδα, 

αθλητισμό, ιατρεία, υγεία, Κ.Α.Π.Η., φροντίδα των γερόντων και αναψυχή και 

.. μουσικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, πολιτισμό. Θέλετε βεβαίως τις 

εγκαταστάσεις για να μπορέσετε να προχωρήσετε όλες τις δραστηριότητες που 

προβλέπονται μέσα από τη λειτουργία της Κ.Ε.Δ.Ω. Δηλαδή τι. Αύριο στα 

Δημοτικά Ιατρεία να φέρετε ιατρούς δημοτικούς, που σημαίνει τι. Αυτό που 

λέμε και επιβεβαιωνόμαστε συνέχεια γι' αυτό, ότι το .. θα τον προσλαμβάνει η 

Κοινωφελή Επιχείρηση και στη λογική της ανταποδοτικότητας θα πληρώνει ο 

κόσμος είτε τέλη, είτε εισιτήριο για να μπορέσει να εξεταστεί. Αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Πριν από 2 μήνες είχαμε βάλει θέμα σε μια ανακοίνωση μας ότι 

τα χρήματα από το κράτος κόβονται για τη συντήρηση των σταδίων, των 

γηπέδων και ότι όλα αυτά θα περάσουν στους Δήμος, νάτο, και βεβαίως για τη 

συντήρηση θα ζητάτε και άλλα λεφτά από τον κόσμο, όταν ήδη υπάρχουνε 

χρήματα τα οποία έχουνε παρακρατηθεί και δεν έχουνε αποδοθεί στους 

Δήμους για όσα διαχειρίζονται ή ακόμα απευθείας από το κράτος για τη 

συντήρηση των γηπέδων αυτών και πείτε μου εσείς, που δυσανασχετείτε μ' 
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αυτά που λέω, τα οποία θέλετε να εγκριθούνε με μια ομόφωνη απόφαση, 

αύριο ποιος θα πληρώσει.  

 Βεβαίως και έτσι δε θα υπάρχει αύριο δημόσια υγεία γιατί ο κόσμος θα 

πληρώσει αυτό που έχει πληρώσει ήδη, βεβαίως και ο πολιτισμός και ο 

αθλητισμός δε θα είναι δικαίωμα του κάθε νέου, αλλά θα είναι εμπόρευμα και 

όποιος έχει θα πληρώνει, όπως γίνεται σήμερα ήδη με πολλές Υπηρεσίες που 

έχουν περάσει στις Επιχειρήσεις, Νομικό Πρόσωπο και την Κ.Ε.Δ.Ω. και βεβαίως 

επειδή αυτή θα είναι η πραγματικότητα αύριο και θα επιβεβαιωθούμε για ακόμη 

μια φορά γι' αυτό το οποίο λέμε, έτσι; Και επειδή ο κόσμος θα αρχίσει να 

ρωτάει γιατί δεν έχει ούτε για τον γιατρό, ούτε για τον αθλητισμό, για τίποτα, 

λόγο θα δώσετε εσείς. Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένη θέση για όλα αυτά τα 

ζητήματα αυτόν τον 1,5 χρόνο των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι; απλά ακόμα 

μια φορά αποδεικνύεται το που πάει το πράγμα. Και βεβαίως όταν κάποιος 

φώναζει και λέει ότι ένα γήπεδο δεν έχει μπει, να μπούνε όλες οι 

εγκαταστάσεις και αυτά, σημαίνει ότι βεβαίως συμφωνεί και πάλι διαφωνεί με 

τη διαχείριση της παραπέρα εμπορευματοποίησης και τελικά του πλήρωνε 

εργαζόμενε αυτό που έχει πληρώσει ήδη.  

 Αυτά ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο λόγια να πω, ότι πραγματικά ο αθλητισμός είναι τεράστιο 

και μεγάλο κομμάτι για το Δήμο μας και ιδιαίτερα για μας που είμαστε μέσα στα 

γήπεδα μια ζωή, οι πιο πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα. Δεν το συζητώ. Για να 

ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, τα παίρνει, τα διαχειρίζεται ουσιαστικά η 

Κ.Ε.Δ.Ω. την αποκλειστική χρήση, την οποία μπορεί να τη δώσει σε 

οποιαδήποτε ομάδα ή φορέα άλλον να λειτουργεί και να είναι σε άμεση 
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συνεργασία και συνεννόηση με την εκάστοτε ομάδα ή χρήση του γηπέδου από 

συλλόγους, από  οποιοδήποτε φορέα άλλον. Εχει την ευθύνη όμως ουσιαστικά 

η Κ.Ε.Δ.Ω. για τη διαχείριση και τη λειτουργία της. Μπορεί να τη δώσει σε 

κάποια ομάδα. Η ομάδα θα καθαρίζει το, εφόσον κάνει τη χρήση της η 

αθλητική ομάδα, θα πρέπει να καθαρίζει και τα αποδυτήρια της, να τα πλένει, 

εννοείται ότι μπορεί να μεταβιβάζει κάποιες λειτουργίες συντήρησης, θα έλεγα, 

αυτονόητων πραγμάτων μέσα στο χώρο αυτό. Εχει όμως, θα έχει πάντα όμως 

την υψηλή επίβλεψη. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας των χώρων αυτών που 

σήμερα θα ψηφίσουμε να παραχωρήσουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποκλειστική χρήση. Τι;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αλλο η απλή παραχώρηση χρήσης από τα τμήματα της 

Κ.Ε.Δ.Ω. των αθλητικών χώρων και άλλο η αποκλειστική χρήση. Αποκλειστική 

χρήση είναι αυτό που περιγράφει ο Δήμαρχος ότι ό,τι θέλει η Κ.Ε.Δ.Ω. κάνει. 

Αν θέλει το παραχωρεί ή δεν το παραχωρεί. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

από το Δήμο στην Κ.Ε.Δ.Ω. είναι για να αναπτύσσει η Κ.Ε.Δ.Ω. τις 

δραστηριότητες της, όπως λέει ο κ.Φοργιάρης. Τι θα ψηφίσουμε τελικά; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν οφείλει, κάνει ό,τι θέλει. Αρα ουσιαστικά σαν Δήμος 

παραχωρούμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις στην Κ.Ε.Δ.Ω. και η Κ.Ε.Δ.Ω. 

έρχεται στη θέση που είναι ο Δήμος τώρα. Αρα μιλάμε για πλήρη χρήση. Οχι 

αυτό που μου έλεγες πριν. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, οι σχολικές εγκαταστάσεις, οι σχολικές 

εγκαταστάσεις Δήμαρχε και κ.Μαυρικάκη, μπορεί να μας απαντήσετε, για τις 

σχολικές εγκαταστάσεις φεύγουνε από τα σχολεία, παύουνε να είναι 

γυμναστήρια των σχολείων; Αυτό δεν έχω καταλάβει. Τότε παραχωρούνται 
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στην Κ.Ε.Δ.Ω.; Δηλαδή αφαιρούνται από το σχολείο για να πάνε στην Κ.Ε.Δ.Ω.; 

Και συγκεκριμένα του Αυλώνα το κλειστό. Ποια διαδικασία είναι αυτή; Δηλαδή, 

σταματάει ας πούμε να είναι γυμναστήριο και πάει στην Κ.Ε.Δ.Ω.; Πως γίνεται;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τότε ποιος είναι .. ; Δεν ξέρω. Για το συγκεκριμένο χώρο, ναι, 

δε γίνεται. Βέβαια είναι Σχολική αυτό το κλειστό του, είναι του ΟΣΚ το κτίριο, 

βέβαια, βέβαια. Το κλειστό του Αυλώνα ανήκει στο σχολείο του Αυλώνα, δεν 

ανήκει στο Δήμο Αυλώνα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αλλο να παραχωρηθεί η χρήση Δήμαρχε και άλλο .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και παραχωρείται σε όποια ομάδα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιατί το μπερδεύετε τώρα; Τα κλειστά που είναι μέσα στα σχολεία 

είναι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολείων. Το χρησιμοποιεί το σχολείο 

το πρωί. Το απόγευμα όπως είναι και το κλειστό του Καπανδριτίου. Ολα, όλα. 

Το κλειστό του Αγ.Στεφάνου είναι .. που τις έχει φτιάξει ο ΟΣΚ. Ιδιοκτησιακά 

ανήκουν στο Δήμο, όπως ανήκει, όπως ανήκει .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στις Σχολικές Επιτροπές ανήκουν. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οπως ανήκει, όπως ανήκει και το σχολείο, τα σχολικά κτρίρια. 

Ανήκουνε στο Δήμο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ανήκουν στις Σχολικές Επιτροπές. Για να γίνει παραχώρηση 

χρειάζεται απόφαση Σχολικής Επιτροπής και μετά να .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κοίταξε Γιώργο αυτό είναι, είναι ένα .. Ακουσε με, άκουσε με. 

Είναι ένα μπερδεμένο πράγμα και θα σου πω ένα παράδειγμα. Πολλά σχολεία 

δεν έχουνε παραδοθεί καν. Ιδιοκτησιακά δεν υπάρχουνε, υπάρχουν ακόμα στη 

μερίδα του ΟΣΚ. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Ετσι; Δηλαδή αν θα δείτε ας 

πούμε, αν θα πάτε στον ΟΣΚ, εγώ που σας είχα πει και την άλλη φορά, δεν 
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ξέρω αν θυμάστε, για το θέμα με τις περιβαλλοντολογικές αναβαθμίσεις των 

σχολικών κτιρίων, παιδευόμαστε 1 χρόνο ακόμα για να μας παραχωρήσει ο 

ΟΣΚ το σχολείο των Νέων Παλατίων. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενας λόγος παραπάνω που δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ακόμα στον ΟΣΚ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, πρόσεξε. Υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι φαντάσματα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχουν σχολεία που παίρνουνε ρεύμα από το δημοτικό 

φωτισμό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εντάξει τώρα, μην πάμε μακριά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πως να μην πάμε. Ετσι δεν είναι; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μην πάμε εκεί. Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχολικών κτιρίων 

υπάρχει ένα μπέρδεμα, μια, πως να το πω, μια κατάσταση τρελή. Δηλαδή, 4 

Δημοτικά Σχολεία που πληρούσαν τις προδιαγραφές για να μπούνε στο 

πρόγραμμα της χρηματοδότησης, από τα 4 ο ΟΣΚ έχει το 1 στη μερίδα του. Τα 

άλλα 3 δεν υπάρχουν πουθενά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για να μην πλατιάζουμε, το θέμα είναι ένα. Οτι αν πάμε σε 

αποκλειστική παραχώρηση χρήσης υπάρχει θέμα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ρε παιδιά, γιατί το μπερδεύουμε; Παραχώρηση χρήσης. Τι 

αποκλειστική και μη αποκλειστική; Παραχώρηση χρήσης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παραχώρηση σημαίνει, όπως είπε ο Δήμαρχος, ότι κουμάντο 

κάνει η Κ.Ε.Δ.Ω. το αν θα το πάρει ή δεν θα το πάρει η ομάδα και άλλο πράγμα 

να παραχωρήσεις τη χρήση στην Κ.Ε.Δ.Ω, τα τμήματα της να πηγαίνουν να 

αθλούνται εδώ.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η παραχώρηση χρήσης, μπορείς αν θες να το κάνουμε με πιο 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια, παραχώρηση χρήσης, παραδίνουμε στην Κ.Ε.Δ.Ω. και 
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ταυτόχρονα τις δίνουμε και το δικαίωμα να το παραχωρήσει και αυτή σε 

κάποιους συλλόγους. Δηλαδή η κάθε ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα 

πρέπει να πάρει ένα παραχωρητήριο πρέπει να πάρει ένα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θέλετε να κάνετε. Ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ω. λέει άλλα και ο Δήμαρχος λέει άλλα.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ δεν ήμουν, έτυχε να φύγω τώρα, επειδή πήγα μέχρι το σπίτι 

αλλά εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες όλες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα 

στην αρχή της σεζόν παίρνουνε μια παραχώρηση χρήσης για να μπορέσουνε 

να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ακριβώς.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για να δηλώνουν την έδρα τους. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σωστό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εντάξει, αυτό το πράγμα γιατί να έρχεται στο Δήμο και να 

καθόμαστε να μπλέκουμε σε γραφειοκρατία; Μπορεί να το κάνει η Κ.Ε.Δ.Ω. 

Ούτως ή άλλως τα δίνουμε τα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κατάλαβες όμως τι λέω εγώ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κατάλαβα τι λες αλλά .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ω. μας λέει άλλα και ο 

Δήμαρχος μας λέει άλλα. Πείτε μας τι θα ψηφίσουμε όμως. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν μπορεί να στεκόμαστε τώρα της αποκλειστικής χρήσης. 

Παραχωρούμε προς χρήση τα στάδια για να μπορέσει η Κ.Ε.Δ.Ω. να υλοποιήσει 

τις δραστηριότητες της και να ελέγξει ποιος τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή απλό 

θέμα είναι. Τι να πω.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, θα μας διαμορφώσεις μια εισήγηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Την αρμοδιότητα της συντήρησης ποιος την έχει; Παραμένει στο 

Δήμο ή την αναλαμβάνει η Κ.Ε.Δ.Ω; Ξεκάθαρη ερώτηση και σημαντική.  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Την αναλαμβάνει η Κ.Ε.Δ.Ω., όπως φαίνεται και από τον 

προϋπολογισμό που ψηφίσαμε λίγο πριν, τον αναμορφωμένο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ολων αυτών των εγκαταστάσεων τον αναλαμβάνει η 

Κ.Ε.Δ.Ω.;  

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη, σήμερα έχει ειπωθεί εδώ δύο φορές διαφορετικά το ίδιο 

θέμα. Την αναλαμβάνει η Κ.Ε.Δ.Ω. Αρα ο Δήμος στα συγκεκριμένα γήπεδα θα 

μπορεί να κάνει συντήρηση μόνος του; Κανονικά όχι, αφού την αναλαμβάνει η 

Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Να σας πω. Υπάρχει, όπως είπε και ο κ.Ηλιάσκος πριν, σε 

αρκετές από τις δομές υπάρχει ένα διφορούμενο καθεστώς. Να σας πω εκτός 

των αθλητικών εγκαταστάσεων να σας πω, να σας μιλήσω για τα Κ.Α.Π.Η. Τα 

Κ.Α.Π.Η. παραδείγματος χάρη αυτήν τη στιγμή έχουνε συμβάσεις ενοικίασης με 

το Δήμο, καθολικός διάδοχος είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 

σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, η αρμοδιότητα είναι στην Κ.Ε.Δ.Ω. Αυτήν τη 

στιγμή δηλαδή παραχωρώντας παραδείγματος χάρη τις δομές και τις .. στο 

Κ.Α.Π.Η., θα πρέπει να .. σε επόμενο Συμβούλιο το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, επίσης με απόφαση του να παραχωρήσει ως καθολικός διάδοχος του 

Νομικού Προσώπου που προϋπήρχε τη λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

Αυτό το πράγμα λοιπόν προσπαθούμε να ξεμπλέξουμε κομμάτι κομμάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς και είναι πολύ απλό και 

λογικό. Ομως στην περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι οι 

συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι λοιπόν 

ξεκάθαρο αν αυτό θα χρηματοδοτείται η Κ.Ε.Δ.Ω για να το κάνει, γιατί η 
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Κ.Ε.Δ.Ω. δεν μπορεί σαν, γιατί αυτό θα έχει και ένα παθητικό στην πορεία για 

την Κ.Ε.Δ.Ω. Το μόνο σίγουρο θα έχει ένα μεγάλο παθητικό. Μιλάμε για 

εγκαταστάσεις πολλών χιλιάδων ευρώ, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία 

σε λίγο καιρό θα χρειάζονται συντηρήσεις. Η Κ.Ε.Δ.Ω. ξαφνικά θα έχει ένα 

τεράστιο παθητικό. Με το που δίνει ο Δήμος τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι κάνετε λάθος. Τέλος πάντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα. Γιατί; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Γιατί απ' ότι θυμάμαι στον προϋπολογισμό ψηφίζαμε 

πίστωση, ο Δήμος ψήφιζε πίστωση 30.000 ευρώ για τη συντήρηση των 

χλοοτάπητων του γηπέδου, των γηπέδων. Σήμερα στον προϋπολογισμό που 

κατέθεσε η Κ.Ε.Δ.Ω. δεν υπάρχει τέτοια δαπάνη. Δεν υπάρχει τέτοια δαπάνη, 

δεν έχει προβλεφθεί. Αρα, τη συντήρηση των γηπέδων, αν γίνουν, θα την 

κάνει ο Δήμος. Γι' αυτό λέω ότι είναι μπλεγμένα τα πράγματα.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να πάρουμε απόφαση σήμερα για τη συντήρηση - 

παρέμβαση στο έργο να τα κάνει ο Δήμος;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δώσουμε τη χρήση και για τη συντήρηση το βλέπουμε. Ετσι; 

Θα το δούμε το θέμα και τι ανάγκες έχουνε. Να το δούμε το θέμα. Αν ο 

προϋπολογισμός .. Θα δώσουμε τη χρήση και τη λειτουργία.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των εγκαταστάσεων. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και τη συντήρηση θα τη δούμε, γιατί όπως είπε  και ο 

Βελτανιώτης έχει προχωρήσει μια διαδικασία για να κάνουμε ανακατασκευή 

στους χλοοτάπητες. Εντάξει; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να γίνει. Θα παραχωρηθεί η χρήση είπαμε και θα δούμε.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μα δεν υπάρχει απόφαση της Σχολικής Επιτροπής που να το 

παραχωρεί ρε παιδιά. Ωραία, πέστο στο Βασιλάκο. Τι μου το λες εμένα; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ρε παιδιά τα σχολεία, τα σχολεία .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αμα γυρίσεις πίσω θα δεις το Βασιλάκο. Πέστου το. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ρε Γιώργο, Γιώργο, τα σχολικά κτίρια δεν είναι περιουσία των 

Σχολικών Επιτροπών. Δεν είναι περιουσία των Σχολικών Επιτροπών και 

κανονικά θα έπρεπε να έχουνε μεταγραφεί στη μερίδα του Δήμου τόσα χρόνια. 

Από το 1996 υπάρχει αυτός ο νόμος. Κανονικά τα σχολικά κτίρια έπρεπε να 

έχουνε μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο στη μερίδα του Δήμου. Ολα τα 

περιουσιακά στοιχεία των Σχολικών Επιτροπών, τα ακίνητα των Σχολικών 

Επιτροπών, πράγμα που δεν έχει γίνει. Μα δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή. Δεν 

υπάρχει σαν περιουσιακό στοιχείο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οταν λέμε συντήρηση τι εννοούμε; Εργο ή την καθαριότητα; 

Καθαριότητα μιλάμε; Εργο; Μα ούτως ή άλλως το Νομικό Πρόσωπο χρειάζεται 

.. Για να κάνει παραδείγματος χάρη μια μελέτη, να κάνει ένα έργο 50- 100.000 

ευρώ χρειάζεται μελέτη και δημοπρασία. Πως θα το κάνει η Κ.Ε.Δ.Ω.; Αν κάνει 

ένα έργο, εγώ σου λέω στο κλειστό, στο κλειστό θέλουμε να κάνουμε ένα 

έργο, θέλουμε να κάνουμε ένα έργο 100.000 ευρώ, λέω. Να επισκευάσουμε το 

παρκέ, να βάλουμε κλιματισμό και να επισκευάσουμε τα αποδυτήρια. Είναι μια 

δαπάνη μεγάλη. 70, 80, 90. Δεν ξέρω πόσο θα πάει. Δεν μπορεί να την κάνει η 
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Κ.Ε.Δ.Ω., γιατί δεν έχει αυτήν τη στιγμή τις Υπηρεσίες να το κάνει κατ' αρχήν. 

Πως θα κάνει μελέτη και δημοπρασία; Πως θα το κάνει; Με ποιες Υπηρεσίες; 

Εχει Τεχνική Υπηρεσία η Κ.Ε.Δ.Ω.; Ε, πως θα βρει την άκρη; Τι λέμε; Μα αυτό 

λέμε, ότι αυτά τα, αυτές τις εργασίες τις μεγάλες .. Τι να κάνει η Κ.Ε.Δ.Ω.; 

Υπάρχει Νομικό Πρόσωπο που θα δημοπρατήσει έργο; Υπάρχει Νομικό 

Πρόσωπο που θα δημοπρατήσει έργο; Θα δημοπρατήσει έργο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το δούμε τη συντήρηση παιδιά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θα πρότεινα να το ξαναδείτε το θέμα και να το φέρετε 

στο επόμενο Συμβούλιο.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Βαγγέλη, Βαγγέλη, αν παραμείνει .. Για ένα κλειστό είναι το 

πρόβλημα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τη συντήρηση θα το δούμε. Παραχωρούμε τη χρήση και τη 

λειτουργία σήμερα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, θα πρότεινα να το ξαναδείτε το θέμα γιατί δεν είναι 

τόσο επείγον Βασίλη. Να το ξαναδείτε και να' ρθεί όπως πρέπει να έρθει, να 

είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το δούμε, θα το ξαναφέρουμε είπαμε το θέμα. Είναι λίγο 

μπερδεμένο με Σχολική Επιτροπή κλπ. Θα το ξαναδούμε, αλλά τη χρήση να 

μπορεί να λειτουργεί την παραχωρούμε.  

.......: Να πω κάτι και εγώ για την ουσία; Ερχομαι στην περίπτωση του 

κλειστού του Αυλώνα τώρα. Εχουμε έναν εθελοντή, έναν σύλλογο, που πάντα 

έτσι θα είναι, αν περάσει στην Κ.Ε.Δ.Ω. την διαχείριση θα την έχει ένας, 

κάποιος μερακλής εθελοντής. Ετσι δεν είναι; Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, 

στην άλλη περίπτωση, θα έχουμε πάντα υπόλογο το Γυμνασιάρχη ή το 

Λυκειάρχη οι οποίοι θα είναι εκεί και αυτοί είναι υπόλογοι. Δηλαδή καλύτερα να 

παραμείνει στη Β' βάθμια.  
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(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

.......: Οχι γιατί θα έχει τον πρώτο λόγο, θα τον έχει μετά ο εθελοντής και ο 

μερακλής που θα έχει το Σύλλογο και σήμερα είναι καλός, αύριο δεν ξέρουμε 

πως θα είναι, μετά από 2, 3 χρόνια. Οπότε θα μείνει στη Β' βάθμια. Οπότε 

πρέπει να μείνει στη Β' βάθμια. Και αριθμητικά να το δεις και αριθμητικά να το 

δεις, το σχολείο απευθύνεται σε 250 παιδιά, ενώ ο Σύλλογος απευθύνεται σε 

50, 60 παιδάκια. Ετσι;  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δήμαρχε, όπως και στο Καπανδρίτι. Εχει παραχωρηθεί από τη 

Σχολική Επιτροπή στους Γυμναστικούς Συλλόγους του Καπανδριτίου, γι' αυτό 

και δεν αναφέρεται μέσα, αλλά του Αυλώνα μάλλον κατά παρέκκλιση, δεν ξέρω 

τώρα πως συνέβη αυτό, πέρασε εκεί. Δεν καταλαβαίνω το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κλειστό του Αυλώνα μπορούμε να το βγάλουμε προς το 

παρόν και το ξαναβλέπουμε ρε παιδί μου. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βασίλη συμφωνείς για το κλειστό μέσα στο προαύλιο του 

σχολείου; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Παραχωρείται από το μεσημέρι και μετά στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το κλειστό μέσα στο σχολείο επειδή έχει ξεκινήσει η 

διαδιακασία και λειτουργεί έτσι .. δεν παραχωρούμε φέτος και βλέπουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην παραχωρηθεί προς το παρόν ούτε η λειτουργία, ούτε η 

χρήση. Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Παραχωρείται η χρήση από το μεσημέρι και μετά. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εγώ δεν έχω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα Δήμαρχε. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, σε ότι αφορά τα κλειστά εγώ συμφωνώ με τον 

Αντιδήμαρχο .. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Η συντήρηση, εξάλλου τη συντήρηση την είχαμε κουβεντιάσει 

παλιά Δήμαρχε και είχαμε πει να την έχει ο Δήμος τη συντήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κ.Βελτανιώτη. Ωραία. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τη συντήρηση των έργων. Τώρα την καθαριότητα, η 

καθαριότητα και διάφορα άλλα, εντάξει, θα τα κάνει η Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Περιπλέκουμε τα πράγματα. Είναι το θέμα πολύ απλό. 

Συμφωνώ απόλυτα με τον κ.Αντιδήμαρχο. Το κλειστό γυμναστήριο του 

Αυλώνα και του Καπανδριτίου τις ώρες λειτουργίας στη σχολή την έχει τη 

χρήση το σχολείο και τις υπόλοιπες ώρες τις έχει η Κ.Ε.Δ.Ω.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Γιατί, Ανδρέα, Ανδρέα, άκουσε με. Αν το σχολείο, το κλειστό 

αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείται από έναν σύλλογο. Ετσι; Μισό λεπτάκι, μισό 

λεπτό, μισό λεπτό. Εμείς το κλειστό σήμερα, όπως και το κλειστό του 

Καπανδριτίου, έτσι; λειτουργεί μέχρι τις 14:00 η ώρα το μεσημέρι και το 

απόγευμα έχουνε κάποιες δραστηριότητες. Ναι; Ποιος είναι υπεύθυνος για το 

απόγευμα;  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Είναι υπεύθυνος, έχουνε ζητήσει και έχει πάρει άδεια ο 

Αθλητικός Ομιλος Καπανδριτίου με συγκεκριμένα άτομα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ποιος θα είναι υπεύθυνος; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αυτός ο οποίος έχει αναλάβει. Συγκεκριμένα στο Καπανδρίτι 

είναι ο κ.Καμαρινόπουλος.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι δυνατόν .. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εχουμε αλλάξει τους προβολείς, έχουμε φτιάξει με 

φωτοκύτταρα, έχουμε κάνει έργα γι' αυτό το πράγμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είναι δυνατόν αυτό .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πως δεν είναι δυνατόν. Εχουμε κάνει διοικητική, με διοικητική 

απόφαση έχουμε δώσει την παραχώρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνουμε, δίνουμε, δίνουμε .. Επαναλαμβάνουμε, 

δίνουμε τη χρήση στην Κ.Ε.Δ.Ω. όλου του θέματος, εκτός αυτών που είναι 

μέσα στο σχολείο και θα επανέλθουμε για τη συντήρηση των .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα κλειστά γυμναστήρια δηλαδή, που είναι στο Καπανδρίτι και 

στον Αυλώνα. Εξαιρούνται αυτήν τη στιγμή από την παραχώρηση της 

λειτουργίας και της χρήσης στην Κ.Ε.Δ.Ω. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της ψηφοφορίας ψηφίζω παρών γιατί ακόμα 

δεν έχετε ξεκαθαρίσει εσείς τι θέλετε και επίσης αναφέρω ότι απ' αυτό το θέμα 

και μετά θα απουσιάζω γιατί έχει επέλθει κόπωση. Γεια σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών λοιπόν ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τα ίδια και τα αυτά με τον κ.Κιούση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιασημάκης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Ρούσσης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι και εγώ Πρόεδρε.          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και ο κύριος .. Μισό λεπτό Κύριε Λίτσα παρών είπατε ή όχι; 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  183 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

πρέπει να το περάσουμε γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Είναι η δεύτερη φορά που 

αναβάλλεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι πρόβλημα έχετε τώρα; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Του Νομικού Προσώπου. Είναι η δεύτερη φορά που έχει 

γυρίσει με παρατηρήσεις. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Παιδιά είναι επείγον αυτό. 

Πρέπει να φύγει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παραχώρηση 

λειτουργίας και χρήσης των δομών και των εγκαταστάσεων από το Δήμο στην 

Κ.Ε.Δ.Ω, εκτός των εγκαταστάσεων που ήδη αναφέρθηκαν για τα κλειστά 

γυμναστήρια. 

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού", με θέμα: 

Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το υπ' αρ. 11. 

Κύριε Καμπιώτη. Παρακαλώ κύριοι εκεί στην πόρτα.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Εχει δοθεί η εισήγηση στους Συμβούλους. Είναι ουσιαστικά ο 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας 

Ωρωπού, ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία. Προβλέπονται κάποιες θέσεις 
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βάσει τον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα αν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις 

και κάποια διευκρίνιση θα τη δώσουμε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για τους λόγους που έχουμε πει για το Λιμενικό Ταμείο .. Κατά, 

κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, παρών κ.Βελτανιώτης. Οχι ο κ.Λίτσας με τον κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση της αριθμ. 28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: "Εγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του 

Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το υπ' αρ. 12 θέμα στην εισήγηση που έχουμε κύριοι 

συνάδελφοι, συγνώμη, στην πρόσκληση που έχει δοθεί κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύρια Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Με την υπ' αρ. 12/2011 απόφαση εγκρίναμε τον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου του Δήμου του Ωρωπού. Εχουν 

γίνει κάποιες παρατηρήσεις από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εμείς το έχουμε 
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ψηφίσει στο Δ.Σ., το έχουμε στείλει, το έχουνε δει, είναι διορθωμένο, δεν 

υπάρχει κάποια παρατυπία, είναι όλα εντάξει και σας προτείνω να το εγκρίνετε. 

Αν θέλετε κάποια ερώτηση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι ομόφωνες αποφάσεις; Ομόφωνα αλλού, τα ομόφωνα αλλού. Τι 

ομόφωνα;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Νύχτα, πάμε νύχτα. 00:30 η ώρα .. 25 θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Νύχτα τα περνάμε τα θέματα. Μια χαρά τα πάμε. Κατά.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Να ρωτήσω την κα Κοντογιάννη αν έχουν προβλεφθεί οι 

θέσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός Συκαμίνου και ο 

παιδικός σταθμός Καπανδριτίου σε πλήρη δυνατότητα που έχει το κτίριο τώρα, 

εφόσον θα μεταφερθεί το νηπιαγωγείο που κατασκευάστηκε.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εχουν προβλεφθεί, έχουν προβλεφθεί. Τα έχουμε καλύψει 

όλα, ναι, και για τον καινούργιο σταθμό και θα λειτουργήσει φέτος και του 

Συκαμίνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλες αντιρρήσεις δεν υπάρχουν. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 13ο 

 

Ιδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής 

τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το υπ' αρ. 13. Κύριε Χασιώτη και κ.Πέππα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μήπως πρέπει αυτό το θέμα επειδή είναι πολύ 

σημαντικό να το συζητήσουμε στο προσεχές Συμβούλιο. Τέτοια ώρα.. τα 

σημαντικότερα θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το συγκεκριμένο θέμα κ.Γιαμαρέλο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι η ώρα 00:30, εγώ λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να 

παραμείνω άλλο. Συνεχίστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως το συγκεκριμένο θέμα κ.Γιαμαρέλο έχει συζητηθεί σε 2 

προ-Συμβούλια τα οποία, εντάξει ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, μιλάω είναι καθαρά ..  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ό,τι θέμα έχει μείνει από εδώ και πέρα 

μπορούμε να το αναβάλλουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Εχουμε μείνει 10 

ανθρώποι. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να κάνω την εισήγηση; Κύριε Πρόεδρε, μπορώ; Κοιτάξτε να 

δείτε, χάνουμε χρόνο και είναι πολύ σημαντικό το θέμα και όσο ερχόμαστε 

πίσω, επειδή η σεζόν ήδη έχει ανοίξει, μένουμε όλοι πίσω. Δεν καταλαβαίνω ας 

πούμε γιατί να το αφήσουμε ακόμα μια φορά πίσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειωθεί ότι από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης 

παρίστανται ο κ.Βελτανιώτης με τον κ.Χασιώτη .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Νικολάου, κ.Νικολάου .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και ο κ.Γιασημάκης με τον .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Νικολάου, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Οταν κάποιος 

Δημοτικός Σύμβουλος αφήνει τη θέση του χωρίς να δηλώσει στο Προεδρείο ότι 

αποχωρεί είναι σαν να είναι παρών και έτσι πάει η διαδικασία, εκτός και αν 

υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία. Κάνω λάθος κ.Πρόεδρε στον κανονισμό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν κάνετε λάθος. Εχει καταγραφεί ότι έχει αποχωρήσει η 

αντιπολίτευση, εκτός .. Τι είσαστε; Εχετε αποφασίσει εσείς τι είσαστε ακριβώς; 

Αν είστε παρών ή απών; Είπατε προηγούμενως αποχωρείτε. Τώρα 

επιστρέφετε. Δεν μου επιτρέπεται, αλλά αυτό είναι πολιτικό εκκρεμές, δεν είναι 

τελικά .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε; Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι 

ένα εργαλείο για το Δήμο για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου αυτή η 

επιτροπή η οποία είναι 7μελής, την έχετε την εισήγηση. Θα αποτελείται από 

φορείς της τοπικής κοινωνιάς, από 3 Δημοτικούς Συμβούλους, 2 της 

συμπολίτευσης και 1 της αντιπολίτευσης,  χαράζει τον προγραμματισμό της 

τουριστικής πολιτικής, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι μέτρα αναγκαία 

χρειάζεται για την ανάπτυξη του Δήμου τουριστικά και πλέον και οικονομικά, 

και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα βέβαια εννοείται, λοιπόν και προτείνει 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις και τις μελέτες του. Αυτό είναι. Η 

πρόταση μας, η πρόταση η προσωπική η δικιά μου, δεν ξέρω αν θα το 

προτείνετε εσείς κύριε, είναι προτάσεις του Δημάρχου. Τα ονόματα θέλετε να 

τα ανακοινώσετε εσείς κ.Πρόεδρε ή να τα πω εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τα κ.Βασιλάκο, εσείς .. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι, ναι. Είναι ο Βασιλάκος Παναγιώτης, είμαι εγώ, σαν 

Πρόεδρος με αντικαταστάτη τον κ.Μπαζάκα. Βασιλάκος Γεώργιος με 

αντικαταστάτη τον κ.Τζαμάρα Νικόλαο, Πέππας Παναγιώτης με αντικαταστάτη 

τον κ.Οικονόμου Γρηγόριο, Γιαμαρέλος Παντελής με αντικαταστάτη τον 

Ταμπάκη Βασίλειο, Γκολτσίνος Ιωάννης με αντικαταστάτη τον Μαγκίνα Ιωάννη 

και Δράκου Ηρώ με αντικαταστάτη την Κωστοπούλου Μαρία. Πρέπει η 

αντιπολίτευση να προτείνει έναν Δημοτικό Σύμβουλο και τον αντικαταστάτη 

της. Η πρόταση η δική μου είναι τον κ.Καλύβα επειδή έχει δραστηριότητες 

συναφή με αθλητισμό, είδικά χειμερινό. Αλλά και πάλι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να επαναλάβω πάλι ότι από την αντιπολίτευση 

παρεβρίσκονται μέσα στο Συμβούλιο ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Χασιώτης, ο 

κ.Γιασημάκης, ο κ.Καλύβας και ο κ.Αρμυριώτης και η κα Βαρνάβα. Και από τη 

συμπολίτευση έχει αποχωρήσει ο κ.Γιαμαρέλος. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ερώτηση. Πρόεδρε, να υποβάλλουμε ερωτήσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό να δούμε, να δούμε το συνάδελφο που προτείνεται. 

Είναι ο κ.Καλύβας με αναπληρωτή; Με αναπληρωτή τον κ.Αρμυριώτη.  

 Ορίστε κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι μόνο συμβουλευτικές οι αρμοδιότητες της επιτροπής ή έχει 

και άλλες αρμοδιότητες; Και αν είναι μόνο συμβουλευτικές ποιος ο λόγος 

σύστασης της.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβλέπεται και από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Προβλέπεται και από τον κανονισμό του "Καλλικράτη", ναι. 

Ουσιαστικά ενώνει πολλές Υπηρεσίες του Δήμου μαζί αλλά κατά κύριο λόγο 

αυτή η επιτροπή θα συνεδριάζει, είναι ευέλικτη, είναι μικρή και θα χαράσσει μια 

τουριστική πορεία. Ολοι αυτοί που είναι μέσα στην επιτροπή επειδή είναι 
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διαλεγμένοι έχουνε άποψη και για το χειμώνα και για το φθινόπωρο και για την 

άνοιξη και για το καλοκαίρι. Θα φέρνει τις προτάσεις τις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και αυτό θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει ενίοτε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θα περνάει πάντα Δημοτικό Συμβούλιο οποιαδήποτε απόφαση. 

Ετσι; Πρόταση μάλλον, όχι απόφαση. Θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίζει εάν αυτή η πολιτική είναι σωστή ή όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη, το νόημα είναι να δουλεύει το θέμα η επιτροπή για να 

το φέρνει ώριμο μετά από διερεύνηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το 

νόημα έχει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και μπορείτε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ωραία. Για τον τουρισμό και την αντίληψη του τουρισμού για τον 

τόπο μας τον έχετε περιγράψει πάρα πολλές φορές και ο κ.Δήμαρχος. Και 

βεβαίως και είπα και σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τι σημαίνει για μας 

τουρισμός, λαϊκός τουρισμός. Αυτό που καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να κάνετε, 

είναι να δημιουργήσετε έναν μηχανισμό ο οποίος θα μπορεί να διαχειρίζεται 

αυτό που θέλετε εσείς σαν τουρισμό για τον τόπο μας. Δηλαδή τι. 

Επιχειρηματίες στις επενδύσεις, ανταποδοτικότητα, προτάσεις στη λογική όμως 

ποια. Την πορεία που έχετε χαράξει εσείς, είναι σίγουρο και βέβαιο, είναι 

σίγουρο και βέβαιο ότι ο μηχανισμός αυτός έρχεται να λειτουργήσει σαν αν 

θέλετε ένα, μια είσοδο, μια είσοδο πρότασης στην πολιτική που έχετε χαράξει 

ήδη στο Δήμο. Συμβουλευτικό όργανο είναι βεβαίως, αλλά θα είναι πολύ ωραίο 

για σας να έχετε στη λογική τη δικιά σας και ένα όργανο για να το 

συμβουλεύεστε και να προτείνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρουμε τι 

κάνετε και μ' αυτόν τον μηχανισμό. Εχετε προτείνει φυσικά και άλλα 
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πράγματα, για τη διαφήμιση στον τόπο μας και ούτω καθ' εξής, για το πως θα 

λειτουργούν αυτές οι Συμβουλευτικές, που δε λειτουργούνε κιόλας, πολύ 

φοβάμαι ότι δε θα λειτουργήσει κιόλας αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως 

δε λειτούργησε καμία Συμβουλευτική Επιτροπή μέχρι σήμερα, καταψηφίζουμε 

τη λογική της τουριστική ανάπτυξης που εσείς θέλετε για τον τόπο μας, εμείς 

έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, την έχουμε βάλει σ' αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο πολλές φορές και βεβαίως δε μας προξενεί εντύπωση αυτό το οποίο 

μεθοδεύετε σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ενα συμβουλευτικό όργανο θα ήταν πιο λειτουργικό αν ήταν 

πιο αντιπροσωπευτικό. Φτιάχνουμε ένα συμβουλευτικό όργανο, 7 μέλη, που 

από την αντιπολίτευση εκπροσωπείται από 1 μέλος. Δε νομίζω ότι είναι τόσο 

συμβουλευτικό. Επίσης, διαφωνώ με τη διαδικασία ότι στα μέλη της Επιτροπής 

καταβάλλονται έξοδα κίνησης. 

Γι' αυτό δε θα το ψηφίσω. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. Αρα όχι λοιπόν ο κ.Χασιώτης με τον 

κ.Βελτανιώτη.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι παρόντες, εκτός των κυρίων Χασιώτη και Βελτανιώτη. 
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ΘΕΜΑ 17ο 

 

Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και 

εξαρτημάτων ύδρευσης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το υπ' αρ. 17 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Για την 

Επιτροπή έχουν προταθεί ο κ.Κρομμύδας Θεόδωρος και ο κ.Λάτσας Σταμάτης 

με αναπληρωτές αντίστοιχα .. Κυρία Μαναβέλη, είναι ο κύριος .. ;  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Είναι ο Κρομμύδας ο Θεόδωρος, ο Λάτσας ο Σταμάτης και ο 

Μικρούτσικος ο Αρης, με αναπληρωτές Μεγαγιάννη, Παπαθανασίου Μαρία και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Υπάρχει εδώ κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Ορίστε 

κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Η πρόμηθεια αυτή θα γίνεται κεντρικά από το Δήμο; 

Κεντρικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να ρωτήσω κ.Βελτανιώτη. 
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ΘΕΜΑ 18ο 

 

Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 

του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 18 θέμα της ημερήσιας διάταξης πάλι είναι ορισμός επιτροπής.  

 Εχει δοθεί και εδώ η εισήγηση στους συναδέλφους. Κυρία Μαναβέλη να 

διαβάσουμε τα ονόματα γιατί ορίζονται κατά Διαμέρισμα οι επιτροπές. Δεν 

έχουν δοθεί τα ονόματα κ.Δήμαρχε.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Στον Κάλαμο είναι τακτικά μέλη: Τέγος Ευάγγελος, Τέγος 

Δημήτριος και Δαυίδ Γεώργιος, με αναπληρωτές Δαυίδ Αναστάσιο, 

Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο και Κουρούπα Σπύρο. Στο Καπανδρίτι, Πολυδένδρι 

είναι: Λέπουρας Δημήτριος, Βιτσάκος Κων/νος, Παπαϊωάννου .. και 

αναπληρωτές Βλάχος Σπύρος, Γεροβασιλάκος Γεώργιος και .. Σπύρος. Στη 

Μαλακάσα τακτικοί Μπαλόκας Κων/νος, Κίσσα Ευαγγελία και Αλεξίου Μιχάλης, 

με αναπληρωτές Μαριόλα Ελένη, .. και Αναστασίου Μαρία. Στο Μαρκόπουλο 

τακτικοί Λιάκουρη Πετρούλα, Μπαρμπαριώτης Ευάγγελος, .. Παναγιώτης, με 

αναπληρωτές Κολιμάτση Επαμυνώνδα, Κολιμάτση Γεώργιο και Παπαγεωργίου 

Γεώργιο. Στο Συκάμινο τακτικοί Τσακάλης Μενέλαος, Τζεβελέκος Ιωάννης και 

Λεμπούσης Ευάγγελος, με αναπληρωτές Τσακάλη Δημήτριο, Φρατζή Ιωάννη 

και Στεργίου Βασιλική. Στον Αυλώνα τακτικοί Τσατσιάνης Βασίλειος, Προκάκης 

Ιωάννης και Λέκκας Γεώργιος και αναπληρωτές Ποταμιάνος Χρήστος, 

Βουτηριάδης Κων/νος και Δενδρινός Νικόλαος. Στις Αφίδνες τακτικοί 

Σταθόπουλος Διονύσιος, Μπόρσης Γεώργιος, Βασιλείου Λάμπρος, αναπληρωτές 

Πάντου Αναστασία, Βιτάκου Αικατερίνη, Λαζάρου Κων/νος. Στον Ωρωπό 

τακτικοί Κρομμύδας Θεόδωρος, Ράπτης Κων/νος, Μικρούτσικος Αριστείδης και 
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αναπληρωτές Σκούρας Δημήτριος, Μεγαγιάννης Ιωάννης και Κρομμύδας 

Θεόδωρος του Κων/νου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μια συμπλήρωση. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι ένα πρόβλημα 

που υπήρχε στη διανομή του γάλατος αντιμετωπίστηκε, γιατί είχα την 

πληροφορία ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στη διανομή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ακόμα, ναι, δεν έχει λήξει.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο λοιπόν ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 19ο 

 

Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το 

έτος 2012 του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αρ. 19 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στην Επιτροπή αυτή 

προτείνονται τακτικά μέλη ο κ.Σάλαρης, ο κ.Φώτος και ο κ.Γρεκούσης, με 

αναπληρωτές τους κυρίους Τσακάλη, Ράπτη και Ρέππα αντίστοιχα.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ κύριοι συνάδελφοι; Το Συμβούλιο 

ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 20ο 

 

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων που θα 

εκπροσωπήσουν το Δήμο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θηβών κατά 

τη δικάσιμο της 30-05-2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αρ. 20 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια μεγάλη δίκη απ' ότι καταλαβαίνετε. Πραγματικά έχει 

πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι καταγεγραμμένα από τους Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος τα εγκλήματα των βιομηχανιών, το χρώμιο μέσα στις 

γεωτρήσεις είναι καταγεγραμμένο σε πολλούς, τα ανεξέλεγκτα απόβλητα που 

ρίχνουν στον Ασωπό μετρημένα. Την έχουν πάρα πολύ δύσκολα, ήμουν 

σήμερα, όπως σας είπα, στο δικαστήριο, έχει γίνει μια προεργασία, έχει γίνει 

μια δουλειά μέχρι τώρα από τον Πανταζή τον Ηλία και τον Σαγιώτη Βασίλειο, 

τους δύο δικηγόρους που έχει ο Δήμος και ζητούν 1.250 ευρώ και 750 ευρώ 

στο σύνολο μέχρι τη δουλειά που έχουνε κάνει τώρα και σε κάθε παράσταση 

από εδώ και πέρα που θα βρίσκονται ζητούν 750 ευρώ σύνολο και οι δύο 

δικηγόροι. Είναι με τις τιμές τις τρέχουσες για τέτοια δικαστήρια πάρα πολύ 

οικονομικές.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην προκαταλαμβάνουμε τους συναδέλφους. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, τι ακριβώς είναι αυτή, επειδή δε γνωρίζω και 

θέλω να το βάλω ζήτημα να ενημερωθώ, τι ακριβώς αφορά αυτή η υπόθεση 

και είμαστε ενάντια σε ποιους; Βοηθήστε με λίγο, ναι, δεν το γνωρίζω το θέμα 

καθόλου.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 15η 30 ΜΑΪΟΥ 2012 
 

  195 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η καταστροφή του περιβάλλοντος και υποβάθμισης του Ασωπού 

από το χρώμιο, από την .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τα βιομηχανικά υπόβλητα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπα προηγουμένως, από τα βιομηχανικά .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Αυτοί που .. τι είναι; Επιχειρηματίες; Τι είναι; Βιομήχανοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εργοστασιάρχες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι 15 εργοστασιάρχες. Αλλος με μικρότερες παρατηρήσεις 

από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που έγινε έλεγχος επιτόπου το 2007 και 

.. Εγινε το 2007 έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και έχουνε 

καταγραφεί μια σειρά παραβάσεων στον καθένα ξεχωριστά και καταλαβαίνετε 

τι γίνεται εκεί πέρα. 30 δικηγόροι, 20 μάρτυρες, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά 

μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δηλαδή μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουνε εντοπιστεί 

ότι μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, υπάρχουν εκθέσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα εργοστάσια. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και τη διαδικασία αυτή, τη διαδικασία αυτή την είχε ξεκινήσει 

ο πρώην Δήμαρχος ο κ.Γαβριήλ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ κλπ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ωραία, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ αντικαθιστώ τον κ.Γαβριήλ που ήτανε πριν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Και τα άλλα 3 θέματα τα ψηφίζω για να φύγω, γιατί 

αισθάνομαι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τα 3 θέματα είναι παρεμφερή. Απλώς τα διαβάζω να 

καταγραφούν στα πρακτικά. 

 

 

 ΘΕΜΑ 21ο       

 

Επιστροφή ποσού 700,00 ευρώ στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 21.  

 Υπάρχει αντίρρηση; Καμία αντίρρηση. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 22ο 

 

Επιστροφή ποσού 90,00 ευρώ στην BUSHAJ DARDAN ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΜΑ 22. 

 Υπάρχει αντίρρηση; Καμία αντίρρηση. Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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 ΘΕΜΑ 23ο 

 

Επιστροφή ποσού 150,00 ευρώ στην GJIKAJ ANASTASIA ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 23. Υπάρχει αντίρρηση; Καμία αντίρρηση. Το Συμβούλιο 

ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ---------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

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

 

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 (απών) 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑ - ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)  ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ    ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)  ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (απών)  ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΡΓΕΤΑ ΕΛΕΝΗ (απούσα)   ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (απούσα) 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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