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    Ηλιάσκος Ευάγγελος 

    Φοργιάρης Βασίλειος 

    Παπαγιάννης Γεώργιος 

    Γιαννάς Ιωάννης 

    Μακρής Αθανάσιος 

    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 
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    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Χασιώτης Μιχαήλ 

    Στεργίου Ιωάννα 
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1ο Εγκριση Απολογισμού οικονομικού 

έτους 2005 και ισολογισμού 31ης 

Δεκεμβρίου 2005 1ης Διαχειριστικής 

Χρήσης (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 

2005) Δήμου Ωρωπίων. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

158 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η αποψινή μας συνεδρίαση 

και παρακαλώ τη Γραμματέα μας, την κ. Βαρνάβα Ελένη, να προβεί στην 

ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων. 

 Κυρία Βαρνάβα, έχετε το λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα.. 

Ηλιάσκος Ευάγγελος.  

Φοργιάρης Βασίλειος. 

Παπαγιάννης Γεώργιος - παρών. 

Γιαννάς Ιωάννης - παρών. 

Μακρής Αθανάσιος - παρών. 

Κοντογιάννη  Αλέκα - παρούσα. 

Τσεκρεζής  Χρήστος - παρών. 

Δάβρης  Γεώργιος - παρών. 

Λεμπούσης Ευάγγελος - παρών.  

Λέκκας Ανδρέας - παρών. 

Πέππας Παναγιώτης - παρών. 

Νικολάου - παρών. 
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Ανυφαντής - απών. 

Βλάχος - παρών. 

Γιαμαρέλος - παρών. 

Βασιλάκος - παρών. 

Πάντος - απών. 

Μίχα - παρούσα.  

Λάμπρου - παρών. 

Μπόρσης - παρών. 

Σωτήρχος - παρών. 

Τσάδαρης - παρών. 

Μπατζάκας - παρών. 

Οικονόμου - απών. 

Λίτσας - παρών. 

Ρούσσης - παρών. 

Βελτανιώτης - παρών. 

Δέδες - απών. 

Καραγιάννης - παρών. 

Ζαχαριας - παρών. 

Γιασημάκης - παρών. 

Αρμυριώτης - παρών. 

Καλύβας - απών. 

Οικονόμου - παρών. 

 Να ευχηθούμε στον κ. Οικονόμου για την επανεκλογή του στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο, όπου πρόκειται να εκπροσωπήσει εμάς, ως Ελληνες πολίτες, στις 

δύσκολες στιγμές που ζούμε, αλλά και το Δήμο του Ωρωπού. 

(παρέμβαση) 

 Δεν πειράζει. Είναι καινούριες εκλογές τώρα. 

Βαρνάβα - παρούσα. 
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Λέκκας - παρών. 

Τσάκωνας - απών. 

Κιούσης- παρών. 

Μαργέτα - απούσα. 

Χασιώτης - απών. 

Στεργίου - απούσα. 

 Από τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, δε βλέπω κανέναν. Αν 

έρθει κάποιος, θα τον αναγγείλουμε. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Βαρνάβα.  

 Κύριε Οικονόμου, συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά. Φαίνεται ότι 

αποτελείτε σταθερή αξία στο Κοινοβούλιο και καλή δύναμη και καλές προτάσεις 

περιμένουμε. 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι, που επιθυμούν να 

προβούν σε ανακοινώσεις, να το ανακοινώσουν στο προεδρείο.  

 Ο κ. Λίτσας. 

Ο κ. Οικονόμου. 

Ο κ. Γιαμαρέλος.  

 Ο κ. Πέππας. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Στο πνεύμα των ημερών, λοιπόν και εγώ, να δώσω πάλι τα 

συγχαρητήρια στον κ. Οικονόμου για την επανεκλογή και να ελπίσουμε ότι δε 

θα έχουμε  σύντομα εκλογές βουλευτικές και επίσης να ελπίσουμε ότι 

πράγματα που δρομολογούνται στη νέα κυβέρνηση της χώρας θα έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην περιοχή μας. 

 Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σε αυτούς που αφορά κιόλας το 

συγκεκριμένο θέμα, αναφορικά για τις προθεσεις του Δήμου για το 

Νηπιαγωγείο  Αφιδνών. Πέρυσι τέτοιο καιρό προχώρησε η δημοτική αρχή σε 

εγκατάσταση λυόμενων ελαφριού τύπου αιθουσών στο πάρκο για τη 

μετεγκατάσταση του Νηπιαγωγείου και ελευθερώθηκαν οι αίθουσες που ήταν 

στο Δημοτικό αναγκαίες για να εξυπηρετηθούν όλα τα παιδιά., για να 

μπορέσουν  να  εξυπηρετηθούν  τα παιδιά, τα νήπια και τα προνήπια.  

 Η λύση, υπήρχε η δέσμευση από πλευράς της δημοτικής αρχής, ότι 

ήταν προσωρινή και ότι θα προχωρούσαν σε αντικατάσταση με βαρέου τύπου 

έως το Δεκέμβριο, κάτι που δεν έγινε. Η οριστική λύση θα είναι με την 

κατασκευή του νέου Δημοτικού - Νηπιαγωγείου. Δε ζητάμε το γιατί δεν έγινε. 

Καταλαβαίνουμε, αυτό είναι λογικό. Αυτό, όμως, που δεν έχει ξεκαθαριστεί 

είναι ότι μέχρι σήμερα που έχουν αρχίσει οι εγγραφές, βλέπουμε ότι θα 

μείνουν πάρα πολλά προνήπια έξω γιατί δε χωράει. 

 Επίσης, βλέπουμε ότι και σε άλλες περιοχές, έχω ακούσει ότι αυτό 

συμβαίνει και στο Μήλεσι συγκεκριμένα συμβαίνει, έχω ακούσει ότι υπάρχει 

πολύ μεγάλο πρόβλημα και στον Ωρωπό. 

 Θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει τελικά με το νέο ολοκαίνουριο και 

υπερσύγχρονο κτίριο που έχει γίνει στο Συκάμινο, αν τελικά θα λειτουργήσει, 

γιατί δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα από τα καλύτερα και να το έχεις 

παρατημένο.  
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 Θέλω να πω ότι ειδικά τις σημερινές εποχές, με τις ανάγκες που τρέχουν 

στους γονείς, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου θα πρέπει να είναι δίπλα στην 

οικογένεια και νομίζω ότι εκεί αρχίζει και τελειώνει το κοινωνικό πρόσωπο του 

Δήμου. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι δε θα  σταθούμε δίπλα στις 

οικογένειες σήμερα που μας έχουν ανάγκη και ειδικά σε αυτό τον τομέα, που 

πραγματικά η εργαζόμενη μητέρα χρειάζεται κάποιον για να της κρατήσει το 

παιδί, να πάει το παιδί στο βρεφονηπιακό σταθμό για να μπορέσει εκείνη να 

εργαστεί. 

 Θα ήθελα, όμως, να μου απαντήσετε πώς βλέπετε το νέο σχεδιασμό και 

τι πρόκειται να γίνει ειδικά στις Αφίδνες, γιατί υπάρει ερώτημα εκεί από τους 

πολίτες τους τοπικούς και όσον αφορά το Συκάμινο, τι θα γίνει τελικά, γιατί 

λειτουργούν πολύ υποδεέστερα κτίρια και το Συκάμινο, ένα  καινούριο κτίριο, 

θα είναι η δεύτερη χρονιά που δε θέλουμε με τίποτα, νομίζω, να παραμείνει 

κλειστό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λίτσα. 

 Ο κ. Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα. 

 Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο ή κάποιον άλλον αν μπορεί να 

μου απαντήσει για την πορεία των έργων των βιολογικών καθαρισμών. Και στο 

Καπανδρίτι τι γίνεται με τη μελέτη, αν έχει προχωρήσει και πού βρίσκεται, πού 

βρίσκεται ο  βιολογικός του  Ωρωπού - Αυλώνα - Συκαμίνου και ο βιολογικός 

του Καλάμου, να γνωρίζουμε και εμείς το τι συμβαίνει. Αν είστε εύχερος και 

μπορείτε να με ενημερώσετε σήμερα, καλό θα ήταν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 
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 Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και την 

υποστήριξη και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά τον κ. Δήμαρχο για την 

παρουσία του στη συγκέντρωση και στην ομιλία μου που έκανα στις εκλογές, 

όπως και τον κ. Γιασημάκη, οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους και τους 

Δημ. Συμβούλους όλων των παρατάξεων που παρευρέθηκαν. Είναι γεγονός ότι 

μπορεί να μην υπάρχει ο σταυρός προτίμησης, αλλά και αυτές οι εκλογές ήταν 

δύσκολες, όπως ξέρετε και πραγματικά όταν έχεις την έκτη σου εκλογή στην 

Ελληνική Βουλή, αυτό είναι μία ικανοποίηση και προσωπική, αλλά νομίαζω και 

για την Περιφέρεια μας και για την περιοχή μας δείχνει ότι υπάρχει η σταθερή 

παρουσία στη Βουλή, όπου εκεί θα αναδείξουμε, θα προσπαθήσω τουλάχιστον 

και μέσα από την κυβέρνηση συνεργασίας, να αναδείξουμε τα θέματα και τα 

προβλήματα του Δήμου. 

 Κύριε Δήμαρχε, εγώ είμαι ανοιχτός για κάθε συνεργασία και ζήτημα, το 

οποίο μπορεί να προκύψει και μπορούμε να επιλύσουμε, από τη στιγμή που 

είμαστε μία από τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση, η 

Δημοκρατική Αριστερά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. 

 Ο κ. Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

 Ηθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. Οικονόμου για την επανεκλογή του. 

Υγεία και δύναμη, κύριε Οικονόμου, στο έργο σας, καθώς και στους άλλους 

συναδέλφους, που ήταν υποψήφιοι των άλλων κομμάτων. Σημασία έχει η 

συμμετοχή σε έναν αγώνα και νομίζω ότι διακρίθηκαν όλοι οι συνάδελφοι και 

τίμησαν 
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 το Δήμο μας. Ευχόμαστε και σε αυτούς δύναμη και να είναι πάντα έτοιμοι για 

το καλύτερο του τόπου μας. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στο προηγούμενο Συμβούλιο της 30ής Μαϊου, στην ημερήσια διάταξη, 

ήταν και το θέμα με τίτλο: 

"Ιδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού". 

 Οταν ήρθε προς συζήτηση το θέμα, η ώρα ήταν 00:20, μετά τα 

μεσάνυχτα. Τα έδρανα της αντιπολίτευσης ήταν εντελώς άδεια, πλην του κ. 

Χασιώτη. Ο κ. Κιούσης ενδεικτικά ανεχώρησε γύρω στις δώδεκα, αναφέροντας 

αδυναμία περαιτέρω παραμονής, λόγω κόπωσης και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. Πολλοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης είχαν αποχωρήσει, όπως 

π.χ. ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Πάντος, ο κ. Τσάδαρης, ο κ. Οικονόμου και άλλοι.  

 Τότε, κύριε Πρόεδρε, με την εκφώνηση του θέματος αυτού, σας 

παρακάλεσα, λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του, να το αναβάλουμε για το 

προσεχές Συμβούλιο, διότι και οι δικές μου δυνάμεις δεν επέτρεπαν παραπάνω 

παραμονή μου στην αίθουσα. Συνεδριάζαμε ήδη επί 5,5 ώρες. Με 

εντυπωσιάσατε, κύριε Πρόεδρε, δυσάρεστα, όχι τόσο με την άρνηση σας να 

δεχθείτε το αίτημα μου αυτό, όσο με ένα σχόλιο που κάνατε, ότι δηλαδή είχαν 

γίνει δύο προσυμβούλια και εγώ απουσίαζα. 

 Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας 

παρακαλέσω εδώ, ενώπιον των μελών του Δ.Σ., να μας εξηγήσετε τι ακριβώς 

εννοούσατε με το σχολιασμό σας αυτό και πόση σχέση μπορεί να έχει ένα 

ενδοπαραταξιακό θέμα, όποιο και αν είναι αυτό και όπως και αν εσείς το 

αντιλαμβάνεστε, με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δε θα ήθελα να 

αναφερθώ στα προσυμβούλια της παράταξης που επικαλείστε, διότι εκτιμώ ότι 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

14 

επί του παρόντος τουλάχιστον, είναι χρήσιμο να μην εκθέτουμε τα εν οίκω εν 

Δήμω. Εν οίκω μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα δυσλειτουργίας, αν 

δέχεστε ότι υπάρχουν, με την παράκληση, όμως, εσείς τουλάχιστον να είστε 

παρών. 

 Κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά και ζητώ να επανέλθει 

προς συζήτηση στο προσεχές  Δημοτικό Συμβούλιο το σπουδαιότατο θέμα της 

ίδρυσης, στελέχωσης και κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου μας, διότι, όπως γνωρίζετε, συζήτηση 

ουσιαστικά δεν έγινε. Αν όμως κρίνετε ότι το θέμα έχει συζητηθεί επαρκώς, 

είστε ευχαριστημένος από τη διεξαχθείσα συζήτηση και την όλη εν γένει 

διαδικασία που ακολουθήθηκε και ως εκ τούτου δε δέχεστε την 

επανασυζήτηση του, τότε οφείλω να διαχωρίσω τη θέση μου και να δηλώσω 

ότι έχω το ηθικό χρέος να προσπαθήσω να το επαναφέρω προς συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο 

κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και να καλέσω κάθε 

συνάδελφο από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, να λάβει 

υπεύθυνη θέση στο σπουδαιότατο αυτό θέμα της τουριστικής ανάπτυξης και 

προβολής του Δήμου μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαμαρέλο. 

 Ο κ. Πέππας έχει το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Και εγώ θέλω να συγχαρώ με τη σειρά μου τον κ.  Οικονόμου και 

φυσικά δεν μπορώ να μη συγχαρώ και την παράταξή μου και καλή ανάρρωση 

στον Πρωθυπουργό μας. Τον φάγαμε τον άνθρωπο. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει. 

Ενα σχόλιο, να χαλαρώσουμε λίγο. Ξεκινήσαμε με πολλή ένταση και η ένταση, 

έχει και ζέστη, φέρνει και πιέσεις.  Επειδή υποσχέθηκα, ακριβώς προ δύο 
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ημερών, με κάτι κάτοικους που συζητήσαμε σε ένα κατάστημα εντελώς τυχαία, 

ότι θα το κάνω ανακοίνωση και ότι έχουν οι άνθρωποι στον πάνω Ωρωπό 

τεράστιο θέμα, με ένα σύλλογο πολιτιστικό που έχουν ιδρύσει κάποιοι από 

άλλη χώρα, δεν έχει σημασία όμως, Πακιστανοί, οι οποίοι κάθε Κυριακή από το 

πρωί, επί 24ώρου βάσεως, με μικρόφωνα και μεγάφωνα, χωρίς να έχουν τη 

σχετική ηχομόνωση του κτιρίου, κάνουν διατάραξη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι 

να μην μπορούν, μία Κυριακή τους μένει, να κοιμηθούν. Και δε ζητάνε οι 

άνθρωποι να μη συνεχίσουν την πολιτιστική τους δραστηριότητα, αλλά ζητάνε 

 να έχουν τουλάχιστον στο κτίριο τους μία ηχομόνωση, αν είναι δυνατόν και 

τις ώρες κοινής ησυχίας να μην ενοχλούν τους άλλους κατοίκους. Σε 24ωρη, 

λοιπόν, βάση γίνεται αυτό στον πάνω Ωρωπό και επειδή τους το υποσχέθηκα, 

είπα θα το κάνω ανακοίνωση.  

 Αυτό είναι το πρώτο σημείο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Το δεύτερο σημείο είναι για το χωριό μου, τον Κάλαμο. Εδώ και 

αρκετό καιρό, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, με την προηγούμενη δημοτική 

αρχή, φτιάξανε ένα έργο, χωρίς καμία συγκοινωνιακή μελέτη, στο κέντρο των 

Αγίων Αποστόλων, δημιούργησαν ένα πεζοδρόμιο, στενέψανε το δρόμο, 

ημιτελές πεζοδρόμιο, περάσανε τα όμβρια  μέσα στον αλιευτικό βραχίονα των 

Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να πάθει και καθίζηση από το έργο αυτό και 

χωρίς να το αποκαταστήσει ο εργολάβος και να δημιουργήσει τεράστιο 

συγκοινωνιακό πρόβλημα καθημερινά. Το λεωφορείο δεν μπορεί να στρίψει, 

γιατί παρκάρουν δεξιά και αριστερά, έχει γίνει μονόδρομος, δεν μπορεί να 

περάσει κανένας, οι ουρές φτάνουν στο χωριό του Καλάμου στην κυριολεξία, 

κορνάρει ο κόσμος και επικρατεί καθημερινά ένα χάος. Φανταστείτε, λοιπόν και 

σε δέκα ημέρες, που ξεκινάει και η πραγματική τουριστική περίοδος και οι 

κατασκηνώσεις οι πέντε του πρώην Δήμου Καλάμου, κατεβαίνουν με τα 
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πούλμαν όλοι και πάνε δεξιά, πάνε τα παιδιά για μπάνιο, γυρίζουν, φανταστείτε 

τι συμβαίνει μόνο αυτές τις ώρες. Μία κόλαση, μία πραγματική κόλαση.  

 Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να σκύψουμε πάνω σε αυτό το 

πρόβλημα, να γίνει μία πραγματική μελέτη και επιτέλους, να πάρει ανάσα το 

κέντρο των Αγίων Αποστόλων. Η πρόταση μου είναι να επανεξετάσουμε το 

έργο. Αν είναι δυνατόν. Εγώ το θεωρώ άχρηστο. Ηταν μόνο και μόνο για 

άλλους σκοπούς. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Πέππα. 

 Ο κ. Βασιλάκος έχει το λόγο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να πω και εγώ ένα μπράβο στον κ. Οικονόμου για την εκλογή 

του. 

 Ηθελανα κάνω μία ανακοίνωση, σχετικά με μία εκδήλωση που κάνει η 

Σχολική Επιτροπή αύριο. Είναι μία μαθητική συναυλία στο χώρο του Γενικού 

Λυκείου Ωρωπού. Είναι η πρώτη κοινή εκδήλωση των σχολείων του Δήμου. Τα 

συγκροτήματα που θα πάρουν μέρος είναι  

κατά κύριο λόγο μαθητές των σχολείων μας. Για το λόγο αυτό υπάρχουν και 

πούλμαν μεταφοράς από το Καπανδρίτι, με ώρα εκκίνησης - αναχώρησης οκτώ 

και τέταρτο και από Κάλαμο και από Αγίους Αποστόλους, όπως και από 

Αυλώνα. Είναι μία κοινή εκδήλωση. 

 Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και για 

την οικονομική προσφορά που μας έκανε και για τον τρόπο που χειριζόμαστε 

μαζί το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. 

 Είστε όλοι καλεσμένοι μαζί με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας, 

βέβαια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βασιλάκο. 

 Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει μία πρόσκληση τουο 1ου Γυμνασίου 

Αυλώνα προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Καλούνται όλα τα μέλη του. 

 Πρόσκληση 

 "Αυτός ο κοσμος που αλλάζει". 

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, στις 19:00, σας καλούμε στο θέατρο του 

σχολείου μας σε μία γιορτή με πρωταγωνιστές όχι μόνο τους μαθητές, 

αλλά και τους γονείς τους. Θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του 

πολιτιστικού προγράμματος "Ολοι μαζί μπορούμε" της ομάδας 

διαφορετικότητας του σχολείου μας. Θα ακούσουμε γονείς και μαθητές 

να μας αφηγούνται τις αλλαγές που έκαναν στη ζωή τους και να μας 

δείχνουν όψεις του τόπου μας, εικόνες, μουσικές και τραγούδια, χορούς 

και γεύσεις. Στη γιορτή μας συμμετέχει επίσης η ομάδα σύγχρονου 

χορού Γυμνασίου - Λυκείου Αυλώνα, η χορωδία του Συλλόγου 

Αυλωνιτών "Το Σάλεσι" και η χορωδία Vocal Inventions. Θα χαρούμε να 

σας δούμε. 

Η διευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου. 

 Είναι την Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις επτά το βράδυ. 

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Πέφτουμε πάνω στο Συμβούλιο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα και από εμένα. 

 Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κ. Οικονόμου για την 

επανεκλογή του. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλή δύναμη. 

 Κύριε Βασιλάκο, χαίρομαι που συνεργαζόμαστε, έστω και για δεύτερη ή 

τρίτη φορά, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να 
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συμμετέχουν όλοι και να είναι μία επιτυχημένη συναυλία, να καθιερωθεί και να 

γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας. 

 Θέλω αν απαντήσω στον κ. Λίτσα ότι οι ενέργειες έχουν γίνει από εμάς. 

Εγγράφως έχουμε στείλει στο Υπουργείο. Δεν υπάρχει, σας έχω πει, υπουργική 

απόφαση για το τι χαρτιά πρέπει να κατατεθούν. Με το που τελειώσανε οι 

εκλογές, ο Υπουργός φαντάζομαι έχει μπει πλέον, έχει ορκιστεί. Εγώ έχω κάνει 

όλες τις ενέργειες με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει βρεθεί ο φάκελος. 

Ο παιδικός σταθμός θα ανοίξει, είτε με άδεια είτε χωρίς. Δεν υπάρχει 

περίπτωση να μείνει κλειστός φέτος ο παιδικός σταθμός. Οι αιτήσεις ήδη στον 

παιδικό σταθμό Ωρωπού είναι 100. Γύρω στα 39 παιδιά θέλουν να πάνε στον 

παιδικό σταθμό του Συκαμίνου, οπότε δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Θα κάνουμε 

τα πάντα και ελπίζω να έχω και τη βοήθεια σας σε αυτό, με την ανοχή τη δική 

σας.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Κοντογιάννη.  

 Θα ήθελα να πω στο συνάδελφο, τον κ. Γιαμαρέλο. Ισως ήταν και 

ατυχής η φράση, κύριε Γιαμαρέλο, για το προσυμβούλιο, αλλά, όπως είπατε και 

εσείς, είχε αποχωρήσει σχεδόν η αντιπολίτευση και ίσως και από την κοπωση 

και τη δικη μου, να επικαλέστηκα αυτό το γεγονός, με την έννοια ότι πράγματι 

είχε συζητηθεί στο προσυμβούλιο, είχαν οριστεί και τα μέλη της Επιτροπής, 

είχε γίνει διεξοδική συζήτηση. Ισως θα έπρεπε εγώ αυτή την ώρα να ρωτήσω 

τους συναδέλφους, αν συμφωνούν ή όχι. Παράλειψη δική μου, δεν το έκανα, 

αλλά δεν είδα και κάποια αντίδραση των συναδέλφων, με αποτέλεσμα να 

προχωρήσει η διαδικασία. Πάντως, σε ό,τι με αφορά προσωπικά και πιστεύω 

ότι και ο κ. Δήμαρχος δε θα έχει αντίρρηση, να το ξαναδούμε το θέμα. 

 Κύριε Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. 

 Για τον παιδικό σταθμό στο Συκάμινο σας απάντησε, κύριε Λίτσα, η κ. 

Πρόεδρος του νομικού μας προσώπου.  Είμαστε σε συνεργασία. Από πέρυσι 

έχουμε δώσει σαφή εντολή, πρώτη προτεραιότητα, να ανοίξει ο παιδικός 

σταθμός στο Συκάμινο, ο καινούριος, ο εξοπλισμένος πλήρως, έτοιμος να μπει, 

μόνο έμψυχο υλικό χρειάζεται. Είναι αμαρτία από το Θεό. Θα μπούμε φέτος, 

είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια, θα μπούμε μέσα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 

άλλο τη δυσλειτουργία του κράτους, που είναι μία εικόνα της όλης λειτουργίας 

και της συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης. Δεν 

μπορούμε να περιμένουμε άλλο αυτή την κεντρική διοίκηση, αν δεν αλλάξει και 

δεν παίρνει αποφάσεις, να περιμένουμε χρόνια δυσλειτουργίας δικών μας 

θεμάτων, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά, όπως είπατε και κοινωνικά 

θέματα. Το κοινωνικό πρόσωπο θέλουμε να το δείξουμε και εμείς και χαίρομαι 

που και εσείς ενδιαφέρεστε για το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. 

 Για τις Αφίδνες έχουμε δώσει εντολή, εντός των ημερών, θα έρθει. Εχω 

πει στην Τεχνική Υπηρεσία να με βοηθήσει, να τελειώσει τη μελέτη για τη 

βαρέος τύπου αίθουσα, να βάλουμε φέτος, να προλάβουμε, με την καινούρια 

σεζόν να ξεκινήσει και σε βαρέος τύπου το Νηπιαγωγείο των Αφιδνών. Το 

γνωρίζουμε το θέμα. Ο Βαγγέλης έχει ακολουθήσει τη διαδικασία... 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μόνο μία κουβέντα να πω, Δήμαρχε. 

 Απλά για άλλη μία φορά μας κρέμασε ο ΟΣΚ, γιατί εμείς πέρυσι είχαμε, 

με αίτημα μας, εγκεκριμένες δύο αίθουσες από το Μενίδι. Δεν υλοποιήθηκαν 

δύο προγραμματικές συμβάσεις για να μεταφερθούν οι αίθουσες και βέβαια δεν 

έγινε τίποτα  και είμαστε τώρα σε διαδικασία να κάνουμε προμήθεια. Ηδη 

έχουμε μιλήσει για να πάρουμε μελέτες, να δούμε πώς ακριβώς θα συνταχθούν 

οι μελέτες, γιατί δεν έχουμε ξανακάνει προμήθεια βαρέος τύπου και 

πιστεύουμε ότι τουλάχιστον τη μία θα τη βάλουμε. Τουλάχιστον τη μία. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπότε θα αποσυμφορηθούν τα αιτήματα για νηπιαγωγείο στις 

Αφίδνες. Το ξέρουμε το θέμα δηλαδή, το παλεύουμε μέσα από τα πολλά 

θέματα. 

 Κύριε Γιαμαρέλο, ο τουρισμός είναι βασικός παράγοντας της περιοχής 

μας, βασικός μοχλός ανάπτυξης. Λυπάμαι που δεν έγινε η συζήτηση διεξοδικά. 

Πολύ σύντομα, όμως, θα το κάνουμε θέμα αναλυτικά για να έχουμε περίσσειο 

χρόνο, να ακούσουμε όλες τις προτάσεις για τον τουρισμό στην περιοχή μας. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, να επανέλθει το θέμα, όπως είχε 

μπει:  

 "Ιδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας". 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ακυρώσουμε τα μέλη που εκλέξαμε; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είπα να επανέλθει για συζήτηση. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε 

μέλη. Θα τα συζητήσουμε. Δεν έχω τίποτα με κανεναν. Να συζητήσουμε, 

θέλω. Τίποτα άλλο. Να παίρνουμε αποφάσεις τέτοιες ώστε να ακούγονται οι 

καλύτερες γνώμες και η καλή πρόταση που έχουμε εμείς να εμπλουτίζεται και 

να γίνεται ακόμα καλύτερη. Δεν έχω τίποτα με κανέναν προσωπικά. Εχω με τη 

λειτουργία του Συμβουλίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή το θέμα αυτό δεν είναι θέμα διαφωνίας, πιστεύω θα τη 

βρούμε τη σύνθεση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αν δεν επανέλθει, λυπάμαι, αλλά θα κάνω κάθε προσπάθεια να 

το επαναφέρω, με τη βοήθεια των Συμβούλων και της συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης. Δεν παίζουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόβλημα δεν είναι να δημιουργούνται Επιτροπές μόνο. Το 

πρόβλημα είναι να λειτουργούν οι Επιτροπές από εκεί και πέρα, με δύναμη και 

δράση.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Βλέπουμε πόσο λειτουργούν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

και οι άλλες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δε λέω; 

 Εντάξει. Να μη φανούμε και ρατσιστές εκεί στον Ωρωπό. Θα πρέπει οι 

άνθρωποι να κάνουν τις δραστηριότητες τους, αλλά όχι σε ώρες κοινής 

ησυχίας. Αυτό δεσμευόμαστε να το επιβάλουμε, είτε μέσω ημών, της διοίκησης 

της δικής μας, είτε μέσω... Θα λειτουργούν τις ώρες που πρέπει να 

λειτουργούν, να κάνουν τις  εκδηλώσεις τους, ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, αλλά 

τις ώρες που δεν ενοχλούν. 

 Για το Βασιλάκο.  Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, κύριε Βασιλάκο, 

κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής. Είναι μία πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. 

Πάρα πολλά συγκροτήματα δικών μας παιδιών θα παρελάσουν στο Λύκειο. 

Πρέπει να είμαστε όλοι,  να τα καμαρώσουμε. Εχουμε μία συνεχή πολιτιστική 

εξέλιξη στα Λύκεια και πρέπει να την παρακολουθούμε με τα παιδιά μας και να 

αισθάνονται ότι είμαστε κοντά τους. Να μην είναι μόνα τους σε αυτές τις 

εκδηλώσεις, γιατί τα αποτρέπουμε για την περαιτέρω συνέχεια.  

 Δήμαρχε, για τους βιολογικούς δε μας είπες τίποτα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τους βιολογικούς αναλυτικότατα μπορείτε να έρθετε στην 

Τεχνική  Υπηρεσία να ενημερωθείτε.  Σας λέγω, όμως, ότι προκηρύξαμε για τα 

οικόπεδα να δεχθούμε τις προτάσεις και συνεχώς είμαστε σε διαδικασία με το 

ΕΠΕΡΑ για να προχωράμε. Δε σταματάμε καθόλου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό λέω. Σε ποιο στάδιο είμαστε; Εχουν ανατεθεί μελέτες; 

Δεν έχουν ανατεθεί; Πού βρισκόμαστε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετοιμα είναι τα τεύχη δημοπράτησης των μελετών. Απλά τώρα 

μας ζήτησε η Περιφέρεια συγκεκριμένα οικόπεδα, τα οποία να έχουν προκύψει 

από νόμιμη διαδικασία για να προχωρήσει στην έγκριση του διαγωνισμού. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο φόβος ο δικός μου είναι μην καθυστερήσουμε και χαθούν 

τα έργα, όχι τίποτα άλλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καθυστερούμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στο Καπανδρίτι έχει προχωρήσει δηλαδή; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Καπανδρίτι ξεκίνησε, εδόθη. Ο διαγωνισμός τελείωσε. Εδόθη 

στο Καπανδρίτι ο βιολογικός και ξεκινάει η μελέτη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ο διαγωνισμός της μελέτης εδώ στον Ωρωπό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να γίνει μετά την κατάθεση του φακέλου των χώρων που 

θα αποκτήσουμε, προτάσεις για οικόπεδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

 Συγχαρητήρια και από εμένα, κύριε Οικονόμου, για την πορεία σου στη 

Βουλή. Εχετε δεσμευθεί να συνεργαστείτε επανειλημμένα με τη δημοτική αρχή 

 του Ωρωπού. Είναι, επαναλαμβάνω, μεγάλη μας χαρά και τιμή που είναι ένας 

Βουλευτής εδώ στα έδρανα μας. Το έχουμε συζητήσει. Εχετε δεσμευθεί... 

(παρέμβαση) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. Θα είστε εδώ. Δίνετε κύρος και εγγύηση της πορείας του 

Δήμου μας, κύριε Οικονόμου. Το λέω ειλικρινά, το λέω ειλικρινά. Μακάρι να 

είχαμε και άλλους Βουλευτές εδώ στο Δήμο μας, να αισθανόμαστε ότι έχουν 

μία άποψη γενικότερα για τη χώρα μας, οπότε και για το Δήμο μας μόνο 

βοήθεια μπορούμε να πάρουμε από αυτούς. Πραγματικά το λέω. Το έχω 

ξαναπεί. Εχετε δεσμευθεί, όμως, για δύο μεγάλα εργα που είναι όραμα σας. 

Μην τα ξεχνάτε. Τον παραλιακό δρόμο, από Κάλαμο γύρω γύρω, να πάμε στον 

Περιφερειάρχη, στον Υπουργό τώρα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Απλά θέλω να σας πω ότι με τον κ. Σγουρό εκκρεμεί ένα 

ραντεβού. Εχω κανονίσει το ραντεβού αυτό. Θα είναι ο Δήμαρχος Ωρωπού και 

ο Δήμαρχος Μαραθώνος και θα συζητήσουμε το θέμα. Δεν είναι θέμα 

κυβέρνησης μόνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας δεσμεύω, να προχωράμε το άλλο έργο, να βοηθήσετε, γιατί 

είναι μεγάλο έργο, διαδικασίας ετών, είναι οι βιολογικοί. Να τους προχωράμε 

παρέα, να βοηθάτε. Τα δύο μεγάλα έργα αυτά πρέπει να δεσμευθείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε. 

 

 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2005 και ισολογισμού 31ης 

Δεκεμβρίου 2005 1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου - 31 

Δεκεμβρίου 2005) Δήμου Ωρωπίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μοναδικό, λοιπόν, θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η 

έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2005 και απολογισμού 31ης 

Δεκεμβρίου 2005 1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 

2005) Δήμου Ωρωπίων.  

 Από την Οικονομική Υπηρεσία, ο κ. Χρήστου... 

 Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνω μία μικρή εισήγηση στα θέματα, τα τρία θέματα τα 

σημερινά, μέσα στη ζέστη σήμερα. Δυστυχώς, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη 
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θέση, θα έλεγα, να κάνουμε ισολογισμό - απολογισμό, προ πενταετίας. Δε θα 

το θέλαμε αυτό το πράγμα, σε καμία περίπτωση. 

 Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του 

Δήμου, οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι η σημερινή δημοτική αρχή έθεσε ως 

πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση και την εμπέδωση της διαφάνειας και 

της αξιοπιστίας στη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου. Μέσα 

στα πλαίσια αυτά, συγκροτήσαμε την Επιτροπή Απογραφής του νέου Δήμου 

Ωρωπού, σύμφωνα με την 74445/29-12-2010 υπουργική απόφαση, έργο της 

οποίας ήταν η αποτύπωση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων. Η 

Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, ήρθε στο Συμβούλιο.  

 Στη συνέχεια η δημοτική αρχή  έβαλε στόχο, σε συνεργασία πάντα με 

το προσωπικό του Δήμου, την εναρμόνιση των οικονομικών στοιχείων, βάσει 

των παρατηρήσεων που προέκυψαν από την έκθεση των ορκωτών λογιστών. 

Πάνω στη βάση αυτή προχώρησε στην ολοκλήρωση των εργασιών τέλους 

χρήσης για το έτος 2010, των συνενούμενων Δήμων, δηλαδή του πρώην 

Δήμου Καλάμου, του πρώην Δήμου Αυλώνα και για τα έτη 2005 - 2007 για τον 

πρώην Δήμο Ωρωπίων, ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνταξη  και ο έλεγχος για τις 

χρήσεις 2008 - 2010, από ο,τι γνωρίζετε, του Δήμου Ωρωπίων. 

 Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος αποτελούσε υποχρέωση 

κάθε δημοτικής αρχής από το 2000.  Αυτό που δεν έγινε μέσα σε δέκα χρόνια 

και ήταν υποχρέωση και των προηγούμενων δημοτικών αρχών να παλέψουν, 

να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν, το κάνουμε εμείς τώρα μέσα σε 1,5 

χρόνο. Δίδεται έτσι πρώτη φορά η δυνατότητα να πληροφορηθούν όλοι οι 

δημότες για την οικονομική κατάσταση που επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια 

στον πρώην Δήμο Ωρωπίων, καθώς και στις επιχειρήσεις του.  
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 Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου μας: 

 Η σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, 

ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως, θα επιτρέψει την απεικόνιση της 

πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας. Και οι δημότες ακόμα θα 

είναι σε θέση να γνωρίζουν έγκαιρα, ανά πάσα στιγμή, τα πάγια στοιχεία, τα 

δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, το ανά μονάδα χρόνου 

αποτέλεσμα που πέτυχαν από τις οικονομικές τους δραστηριότητες και τέλος 

το ανά τμήμα - υπηρεσία κόστος λειτουργίας τους και το αποτέλεσμα που 

πέτυχαν.  

 Ο καλύτερος δυνατός οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός έλεγχος 

της διοίκησης του Δήμου. 

 Με την παράθεση των πραγματικών οικονομικών δεδομένων του πρώην 

Δήμου Ωρωπίων, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος, μέσα από τα επίσημα βιβλία του Δήμου, χωρίς την 

απόκρυψή τους, αποκαθίσταται η διαφάνεια και το αίσθημα δικαίου απέναντι 

στους δημότες.  

 Θέλω να ευχαριστήσω την Οικονομική Υπηρεσία για τον αγώνα που 

κάνει, τον άνισο θα έλεγα αγώνα που ξεκίνησε να κάνει σε αυτό τον τεράστιο 

Δήμο.  

 Θέλω να ευχαριστήσω τους ορκωτούς λογιστές για τη συνεργασία τους 

και την εμπιστοσύηνη που έχω στο πρόσωπό τους και έχουν σε εμάς και η 

αμοιβαία συνεργασία αυτή αποδίδει καρπούς. Η εντολή μας, η σύσταση μας, 

όπως θέλετε πέστε το, στους ορκωτούς λογιστές είναι να κάνουν το έργο τους, 

χωρίς καμία - καμία παρέμβαση από κανέναν. Ο,τι έχουν φέρει, όπως το 

έφεραν, παραμένει και πλέον είναι θέμα των ορκωτών ο έλεγχος της 
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αποτύπωσης του Δήμου μας, παρελθόντων οικονομικών ετών βέβαια, που 

εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με τη διοίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. 

 Ο κ. Χρήστου έχει το λόγο. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Γεια σας και από εμένα. 

 Το 1ο μας θέμα είναι η έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2005 

και ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2005 1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 

Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) Δήμου Ωρωπίων. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 2 του νόμου 3466/2006,  υποβάλλουμε 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Δήμο Ωρωπίων τον απολογισμό έτους 

2005, καθώς και τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2005 1ης Διαχειριστικής 

Χρήσης (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005), την κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χρήση 2005, στοιχεία τα οποία το 

Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 του νόμου 3463, 

πρέπει να ελέγξει και να αποφασίσει με πράξη του για την έγκριση ή μη του 

απολογισμού οικ. έτους 2005, καθώς και του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2005 1ης Διαχειριστικής Χρήσης  και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, 

σχετικά με αυτόν. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε συνημμένα - απευθύνεται προς 

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: 

1. Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

-κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2005 1ης 

Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005) 
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-τον ισολογισμό 31ης Δεκεμβρίου 2005 της 1ης Διαχειριστικής 

Χρήσης  

-την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 31ης 

Δεκεμβρίου 2005 της 1ης Διαχειριστικής Χρήσης 

-καθώς και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. 

2. Προσάρτημα ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2005. 

3. Απόφαση 123/15-5-2012 της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 

απολογισμού οικ. έτους 2005. 

4. Απόφαση 105/2-5-2012 της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 

ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2005 της 1ης Διαχειριστικής Χρήσης και 

των αποτελεσμάτων χρήσης 2005, με τη συνταχθείσα έκθεση της για τη 

χρήση 2005 προς το Δημοτικό  Συμβούλιο. 

5. Απολογισμός οικ. έτους 2005. 

6. Εκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

7. Λοιπά - τεκμηριωτικό υλικό.  

 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από το λογιστή του Δήμου 

Ωρωπού κ. Κελεσίδη Κων/νο, έχουν συνυπογραφεί από τον κ. Δήμαρχο 

Ωρωπού, τον κ. Οικονομάκο Γιάννη και το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ωρωπού Χρήστου Σπυρίδωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέματος; 

 Ο κ. Βελτανιώτης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω κάτι διαδικαστικό. Επειδή τα θέματα αυτά είναι να 

έρθουν κάθε έτος σε μοναδική συνεδρίαση, εμείς να μην ακολουθήσουμε το 

χρονοδιάγραμμα. Αν θέλετε, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα μαζί και να 

καταγραφεί ότι έγινε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση θέλει να υποβάλει ο κ. Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν συζητηθούν όλα μαζί, το 2006 βλέπω εδώ ένα δάνειο του 

Δήμου Ωρωπίων 268.795,06. Θα ήθελα να ήξερα τι αφορά αυτό το δάνειο, 

γιατί μην ξεχνάτε, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή την αίθουσα είχαμε δεχθεί και 

είχα δεχθεί και εγώ προσωπικά το χαρακτηρισμό της όχι σωστής ενέργειας από 

την πλευρά της Κοινότητας Καπανδριτίου, να πάρει δάνειο για να  αγοράσει 

ακίνητο στο κέντρο του Καπανδριτίου. Γι αυτό, λοιπόν, θα ήθελα, μια και ήταν 

και ο Δήμαρχος τότε Δημ. Σύμβουλος, αν ξέρει τι αφορά αυτό το δάνειο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ τώρα να πάρω πρωτοβουλία, να πω ένα νούμερο το 

2006. Πρέπει να το δω, δεν μπορώ να ξέρω. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι ένα νούμερο. Είναι 268.000, που τα 

οφείλει ο Δήμος. Το δάνειο μια φορά το παίρνουμε. Στο σπίτι μας μία φορά 

παίρνουμε δάνειο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Να απαντήσω εγώ, χωρίς όμως να είμαι απόλυτα σίγουρα. Εμείς, 

ο Δήμος Ωρωπίων δεν έχει πάρει δάνειο. Ενα μοναδικό δάνειο που υπήρχε ήταν 

από την Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού, που πρέπει να είχε πάρει ο Παναγιώτης ο 

Χονδρός. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αυτό είναι παλαιό δάνειο. Δεν είναι στην ... του Δήμου 

Ωρωπού. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Ναι. Επί Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού, το οποίο αυτό 

ισοσκελιζόταν μέσα στα χρόνια.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κελεσίδης θέλει να πει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι παλαιό δάνειο της Σκάλας Ωρωπού, από την Κοινότητα 

Σκάλας Ωρωπού, επί Παναγιώτη Χονδρού.  

.......: Για λειτουργικές δαπάνες νομίζω ήταν. Ηταν για λειτουργικές δαπάνες.  
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.......: Ποια χρονολογία ήταν, κύριε Κελεσίδη, το δάνειο; 

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ: Ακριβώς δεν έχω στοιχεία πρόχειρα. Είναι παλαιό πάντως το 

δάνειο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: 1997-1998 πρέπει να είναι το δάνειο αυτό, επί Παναγιώτη 

Χονδρού. Το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω ποια χρονολογία ακριβώς.  

.......: Είναι για λειτουργικές δαπάνες; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό δεν το ξέρω. 

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ: Το 1997 είναι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Υπήρχε ένα μεγάλο χρέος της Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού τότε, 

γιατί δεν ήμουν και στα πράγματα και ήξερα ότι είχε μεγάλη δυσκολία, ακόμα 

και για να πληρώσει μισθοδοσία και μάλλον γι αυτό το πράγμα είχε πάρει το 

δάνειο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα αυτό, κύριε Βελτανιώτη, χρωστάγανε και πολύ ΙΚΑ τότε, 

από ό,τι ξέρω και πήρανε για να λειτουργήσει η Κοινότητα Σκάλας - Ωρωπού, 

το 1997. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, η κάθε διοίκηση παίρνει τις αποφάσεις της, οι 

οποίες κρίνονται και εκεί είναι ο σχολιασμός μου. Υπάρχει ένα δάνειο για την 

αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων. Υπάρχει ένα δάνειο για επένδυση, που  θα 

αποδώσει στον τόπο και στην ποιότητα ζωής και οι δημότες και εμείς σαν 

δημότες κρίνουμε. Αυτή είναι η ερώτηση μου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Απλά η παρατήρηση θα είναι να ξέρουμε, ότι το δάνειο αυτό 

πάρθηκε τότε και να ξέρει ο κόσμος πότε πάρθηκε. Καλή η αντιδιαστολή που 

βάζεις, αλλά να γνωρίζουμε και πότε μπήκε. Το δάνειο αυτό πάρθηκε το '97. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γενικά για τα δάνεια εμείς σαν Δήμος Ωρωπίων, από ό,τι θυμάται 

και ο Γιασημάκης και ο Ηλιάσκος, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν είχαμε πάρει 
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εμείς δάνειο. Ενα leasing είχε, κάποια αυτοκίνηητα ίσως κάναμε, επί Γαβριήλ. 

Αλλά δάνειο δεν είχαμε πάρει, με την έννοια του δανείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα αυτά μας φαίνονται κάπως παράξενα των νεότερων.  

 Να γραφτεί στα πρακτικά, ότι στην αίθουσα προσήλθε και η κ. Μαργέτα 

Ελένη. 

 Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα, να το δηλώσουν 

στο προεδρείο. 

 Ο κ. Λίτσας. 

 Ο κ. Βελτανιώτης. 

 Ο κ. Οικονόμου. 

 Ο κ. Κιούσης. 

 Αλλος συνάδελφος; Οχι. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

 Τώρα συζητούνται και τα τρία θέματα. Μη γίνει παρεξήγηση. Ο χρόνος 

θα είναι... 

ΛΙΤΣΑΣ: Τελικά συζητούνται και τα τρία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηδη ο κ. Βελτανιώτης το έβαλε το θέμα.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση από τους συναδέλφους; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε θα διαφωνήσουμε. Απλώς θέλω να πω ότι είναι θέματα τα οποία 

θα θέλανε επί της ουσίας, για να πάρουμε εμείς μία θέση, μία πλήρη ανάλυση. 

Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει τόσο από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, 

γνωρίζουν σίγουρα καλύτερα όσοι προέρχονται από τον πρώην Δήμο Ωρωπού 

και θέλω να πω ότι με τον τρόπο που γίνεται,  εμείς δεν έχουμε μία σαφή 

εικόνα πώς ακριβώς  έχουν τα πράγματα. Εγώ και μη ειδικός, δεν είμαι 
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λογιστής, είδα ότι σε ένα χρόνο μέσα, ας πούμε, υπήρχε μία αρνητική 

απόδοση, ας πούμε, δεν ήταν ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός και δεν ήταν 

στις αρχές βέβαια που είχε γίνει η ένωση, ήταν αργότερα. Νομίζω στο 2006.

  

 Διαδικαστικά θέλω να πω ότι  τέτοια θέματα ίσως είναι καλύτερα να 

υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται μία συνεδρίαση, στην οποία να έρχονται 

αυτοί που έχουν έρθει σήμερα εδώ οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι να μας το 

εξηγήσουν, αλλά με μία προϋπόθεση, όμως, ότι δε θα βιαζόμαστε τόσο πολύ. 

Θα υπάρχει ο χρόνος να κάνουμε ερωτήσεις και για τα επόμενα χρόνια να 

ξέρουμε λίγο τι γινόταν. Νομίζω ότι ειδικά ποιοι είναι αναρμόδιοι στο να  

αποφασίσουν ένα τέτοιο θέμα και ότι σεβόμαστε βέβαια αυτά που λένε οι 

υπάλληλοι του Δήμου, όμως καλύτερη ανάλυση  και περισσότερη ενημέρωση 

θα βοηθούσε να έχουμε και εμείς μία άποψη πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω, κύριε Λίτσα. Σωστή η τοποθέτησή σας. Θεωρώ 

υποχρέωσή μας εδώ να πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος του 2008, του 

2009, του 2010. Δεσμεύομαι την επόμενη φορά να έχουμε όσο χρόνο 

θέλουμε, να συζητήσουμε για τους ισολογισμούς του 2008, του 2009 και του 

2010, πράγματα τα οποία αποτυπώνουν και την κατάσταση των προηγούμενων 

τριών ετών, γιατί μεταφέρεται το ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να 

μη λάβουμε υπόψη.  

 Ετσι δεν είναι, κύριε Τσουκαλά; Δεν αποτυπώνεται στον ισολογισμό του 

2008 τα παρελθόντα οικονομικά έτη, κατά κάποιο τρόπο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Λίτσα; Χρόνο έχετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι. Απλώς θέλω να πω το εξής.  Αν και προσπάθησα, σας λέω, δεν 

έκανα λεπτομερή έλεγχο, γιατί πήρα και τελευταία μέρα την εισήγηση αυτή,  

δεν είδα πουθενά και αναλυτικά καθόλου  τη ΔΕΑΔΩ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με, κύριε Δήμαρχε. Το ότι δεν έχει εκκαθαριστεί η ΔΕΑΔΩ, 

δεν είναι δυνατόν με κάτι που έχει να κάνει με το Δήμο, εφ' όσον ήταν ένα 

νομικό πρόσωπο του Δήμου, να μην υπάρχει μέσα. Δεν υπάρχει, λες και δεν 

υπήρξε ποτέ και μάλιστα επί της ουσίας, αν θέλετε, το χρονοδιάγραμμα για να 

μας φέρετε στο Συμβούλιο τελικά τι έχει γίνει με αυτή τη ΔΕΑΔΩ, είναι ίσως 

την επόμενη τετραετία. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πότε τώρα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει τελειώσει η εκκαθάριση, σας διαβεβαιώ. Μπαίνουμε στη 

διαδικασία να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να μην το φέρετε με αυτό τον τρόπο. Να μας δώσετε το χρόνο, να 

μας δώσετε στοιχεία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οσο θέλετε. Ξέρετε ότι δεν ήμασταν εμείς διοίκηση για να 

αποκρύψουμε κάτι. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, η ΔΕΑΔΩ είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο και 

έχει ισολογισμό δικό της, μέχρι και το 2010. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπε ο Δήμαρχος πριν, 

σχετικά με τη μηχανοργάνωση και το διπλογραφικό σύστημα. Αυτό τελείωσε 

και ενεργοποιήθηκε στα μέσα του 2005 για το Δήμο Ωρωπίων και η 

μηχανοργάνωση και το διπλογραφικό. Το αν δεν έγιναν οι ισολογισμοί... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον Ωρωπό σήμερα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ μιλάω για των Ωρωπίων. Γι αυτό λέγατε πριν ότι από το 

2000 μπορούσαν να το κάνουν και έγινε το 2011. Στο Δήμο Ωρωπίων... 
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(παρέμβαση) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Των Ωρωπίων εξετάζουμε και σωστά τοποθετούμαι γι αυτό.  

 Στο Δήμο Ωρωπίων η μηχανοργάνωση και το διπλογραφικό άρχισε να 

λειτουργεί στα μέσα του 2005. Δεν έγινε το 2011. Οι απολογισμοί είχαν γίνει 

και είχαν περάσει και Δημαρχιακή Επιτροπή και του '05 και του '06 και του '07. 

Οι ισολογισμοί δεν έγιναν, διότι δεν υπήρχε απογραφή. Η απογραφή του 

Δήμου Ωρωπίων τελείωσε το 2010. Καθυστέρησε να γίνει απογραφή και γι 

αυτό δεν περάσανε οι ισολογισμοί. 

.......: Των περιουσιακών στοιχείων.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Των περιουσιακών στοιχείων, γιατί από τη συνένωση των 

πρώην Κοινοτήτων, αν σκεφτούμε ότι ακόμα και το πιστοποιητικό γραφόταν 

στο χέρι, όχι περιουσίες δεν μπορούσαμε να δούμε τι υπήρχε, έπρεπε να πάει η 

Υπηρεσία στο Υποθηκοφυλακείο, να κάνει έρευνα, να δει τι περιουσία υπήρχε. 

Υπήρχε περιουσία η οποία δεν ήταν γραμμένη και όλα αυτά ήταν χρονοβόρα. 

Και ας μην ξεχνάμε, ότι ο Δήμος Ωρωπίων τότε, μέχρι το 2010, είχε μόνο έναν 

υπάλληλο στην Οικονομική Υπηρεσία. Δεν είχε οκτώ που έχουμε σήμερα. Αυτά 

τα πράγματα θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γιασημάκη. 

 Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αναρωτιέμαι, αν για το 2005 ενός μικρού Δήμου ισολογισμούς 

και απολογισμούς, πρέπει να φτάνουμε το 2012, γιατί αναρωτιόμαστε γιατί 

βρισκόμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση στη χώρα. Για ένα μικρό Δήμο. 

Δηλαδή ο Δήμος Ωρωπίων είναι μέγεθος καρφίτσας σε μία τεράστια έκταση 

προβλημάτων και θεμάτων. Ενδεικτική των αδυναμιών και των ανεπαρκειών 

που προηγήθηκαν.  Εμείς σαν Δημοτική Συνεννόηση για τον Ωρωπό, 
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καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, δεν  μπορούμε να δεχθούμε ότι μετά από επτά 

χρόνια θα εγκρίνουμε. Βέβαια είναι τυπικό το θέμα, σε σχέση με το να 

προχωρήσουν τώρα, αλλά καταλαβαίνετε βέβαια ότι υπάρχουν, πέραν των 

τυπικών θεμάτων και ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Επειδήμου 

δώσατε πολλές ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την επανεκλογή μου στην 

Ελληνική Βουλή, σας λέω ότι η διαδικασία προϋπολογισμού και απολογισμού - 

ισολογισμού είναι κορυφαία διαδικασία για τη χώρα και για τη Βουλή. Δηλαδή 

εδώ πάει να περάσει, εν όψει κρίσιμου  αγώνα Γερμανίας - Ελλάδας, στα 

πεταχτά. Προσέξτε. Δεν είναι τυπικό το θέμα. Τυπικό είναι στο ένα του σημείο.  

 Στο δεύτερο σημείο είναι: Τι λέει εδώ μέσα; Εμείς το πήραμε χθες. Η κ. 

Βαρνάβα κατέβαλε ηρωικές προσπάθειες. Εχει σημειώσει διάφορες 

παρατηρήσεις. Περιμένω από τους ορκωτούς να μας δώσουν μία εικόνα, τι λέει 

εδώ αυτό το πράγμα ή περιμένουν τώρα εγώ, μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν 

24ωρα, να ψηφίσω ναι για ολόκληρη χαρτούρα  ισολογισμών - απολογισμών 

εκατομμυρίων ευρώ; Μα είναι δυνατόν; Και ποιος θα ψηφίσει δηλαδή; δεν  

καταλαβαίνω. Δηλαδή όποιος ψηφίσει ναι, σημαίνει ότι εγκρίνεται, ότι είναι όλα 

 εντάξει. Εγκρίνεται μάλλον ότι υπάρχει ισολογισμός - απολογισμός. Από τη 

στιγμή που υπάρχει αυτός, εκ των πραγμάτων όλα βαίνουν καλώς. Δεν 

μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα, κύριε Δήμαρχε, ούτε μία στο 

δισεκατομμύριο. Ελεος δηλαδή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ισολογισμός, αυτό που έχετε εκεί πέρα ήταν στη διάθεσή σας 

από τη Δευτέρα που εστάλη η πρόσκληση, έτοιμος.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι. Οχι. Εμείς το πήραμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από Δευτέρα μεσημέρι μπορούσατε να το πάρετε ή Τρίτη πρωί, 

μπορούσατε να το πάρετε.  Πέντε μέρες, να φέρετε τις απόψεις σας, να το 

μελετήσετε. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εχουμε κάνει κάποιες παρατηρήσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε. 

Εγώ θα προτιμούσα, νομίζω είναι ο εκπρόσωπος εδώ του γραφείου που έχει 

κάνει έναν έλεγχο, να αποτυπώσει. Εχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Βλέπω 

κάποιες παρατηρήσεις υπάρχουν εδώ. Τέλος πάντων, διαφωτιστικά σε όλους 

μας, ας υπάρχει μία ενημέρωση, τι καλούμεθα να ψηφίσουμε, πέραν του 

τυπικού του γεγονότος, δηλαδή επί της ουσίας. Αν μπορεί να γίνει αυτό μέσα 

σε μία συνοπτική παρουσίαση, επί της ουσίας όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον κ. Τσουκαλά. 

 Κύριε Τσουκαλά. 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εμείς ήμασταν αρμόδιοι, έτσι ώστε να ελέγξουμε αυτές τις 

οικονομικές καταστάσεις  και να εκφέρουμε μία γνώμη, αν αυτές απεικονίζουν 

με σαφήνεια την περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα αυτών των 

τριών χρήσεων. Από εκεί και πέρα, έχουμε συντάξει έκθεση ελέγχου, που 

αναφέρουμε τις παρατηρήσεις μας. Είναι ακριβώς κάτω από τον ισολογισμό και 

έχουμε δώσει και αναλυτική έκθεση που περιγράφουμε αυτό ακριβώς το 

πράγμα που ζητάτε. Είμαι αναρμόδιος να σας πω εγώ με δύο λογια, να σας 

μεταφράσω αυτά τα νούμερα, να σας τα ερμηνευσω, με την έννοια να κάνω 

ερμηνεία. Εγώ απλά είμαι αρμόδιος να σας πω, αν αυτά είναι αληθή ή όχι. Το 

να ερμηνεύσουμε νούμερα, είναι μία  μεγάλη διαδικασία. Δεν είναι κάτι απλό. 

Να σας πω δηλαδή τι; Οτι έχουμε πάγια περιουσιακά στοιχεία 16.000.000; 

Εντάξει. Τι να λέει αυτό; Να σας πω έχουμε αυτές τις απαιτήσεις; Αν θέλετε να 

ρωτήσετε επί των παρατηρήσεων μας, εκεί που διαφωνούμε δηαλδή για τα 

νούμερα, με μεγάλη μου χαρά, να σας δώσω διευκρινίσεις. Αλλά η ανάλυση 

των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα άλλο αντικείμενο και δεν έχουμε 

επιφορτιστεί εμείς με αυτό το αντικείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε κάτι άλλο, κύριε Οικονόμου; 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

36 

 Ο κ. Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Είπε ο κ. Δήμαρχος για το μεγάλο βήμα που κάνουμε, που 

ανακαλύψαμε σήμερα τους ισολογισμούς, τους απολογισμούς, το διπλογραφικό 

σύστημα, με καθυστέρηση ετών. Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα στοιχεία είχε 

υποχρέωση ο Δήμος να τα είχε. Πέρυσι, όταν συνενώθηκαν οι πρώην ΟΤΑ σε 

αυτό τον "Καλλικρατικό" Δήμο, θυμάστε πάρα πολύ καλά και θυμούνται όλοι οι 

συνάδελφοι, ότι ο Δήμος Αυλώνα τα είχε, τα είχε όλα αυτά. Αρα κάτι φταίει. 

Φταίει η πολιτική ηγεσία; Φταίνε οι Διοικητικές Υπηρεσίες; Φταίει η οργάνωση 

του Δήμου; Κάτι φταίει, όμως. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα πω την άποψη μου. Εγώ 

λέω για το ότι όχι μόνο το 2005, αλλά και το 2010 ο πρώην Δήμος Ωρωπίων 

δεν είχε ισολογισμούς, δεν είχε απογραφές, κάτι φταίει και αυτό δεν ξέρω αν 

εσείς, που είσαστε Δημ. Σύμβουλος τότε, ο κ. Ηλιάσκος, ο κ. Γιασημάκης, ο κ. 

Γιαννάς, αν έχετε τη δυνατότητα να απολογηθείτε  ή να τοποθετηθείτε ή να 

ψηφίσετε. Εγώ δυστυχώς δεν την έχω και δεν την έχω γιατί - είναι τυπικό 

θέμα, εγώ δε λέω ότι υπάρχουν ατασθαλίες ή υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ένα 

τυπικό θέμα, αλλά το τυπικό θέμα, όμως, για να ξεπεραστεί και να είμαστε  

ουσιαστικοί, θα έπρεπε και σας συστήνω στα επόμενα το κάνετε, να  είχε 

συσταθεί μία διακομματική επιτροπή, να έρθει σε συνεργασία με την Επιτροπή 

που έκανε την απογραφή, με τους ορκωτούς λογιστές, με την Οικονομική 

Υπηρεσία και να είχε έρθει εδώ μία εισήγηση πλέον της διακομματικής 

επιτροπής, να την ψηφίζαμε και να τελείωνε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εμένα 

μου είναι πάρα πολύ δύσκολο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, ισολογισμό κάνουμε, δεν κάνουμε 

διαχειριστικό έλεγχο εμείς εδώ σήμερα. Την οικονομική και περιουσιακή 

κατάσταση του Δήμου εξετάζουμε εδώ. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εσείς αν θέλετε, ψηφίστε το, αλλά αφήστε 

με να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Εγώ δε σταματάω στον ισολογισμό. Μένω 
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σε αυτό που έχω πει επανειλημμενως, ότι τρεις Δήμοι που ενώθηκαν μέσα σε 

αυτό τον "Καλλικρατικό" Δήμο, ο ένας Δήμος τα είχε όλα και οι άλλοι δύο δεν 

είχαν τίποτα. Να μην το πω;  

(παρέμβαση) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, είναι πρόβλημα, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν οκτώ 

χρόνια. 

.......: Ο Δήμος Ωρωπίων έχει προέλθει από συνένωση τριών Κοινοτήτων και οι 

άλλοι Δήμοι ήταν ανεξάρτητοι, μόνοι τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι αναφέρθηκαν οι αδυναμίες. Μπορεί να μην τις 

θεωρείτε επαρκείς τις εξηγήσεις, πάντως αναφέρθηκαν κάποιες αδυναμίες. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ, όμως, δε νομίζω ότι μπορώ. Είπα υπό ποίες 

προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε συναινετικά αυτό το πρόβλημα. 

Δεν έγιναν αυτές οι συναινετικές διαδικασίες που συστήνω στο Δήμαρχο να τις 

ακολουθήσει σε επόμενους απολογισμούς. Δε θα δηλώσω όχι, αλλά θα δηλώσω 

παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Βελτανιώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη, η πολιτική μας θέση, σήμερα η Ελλάδα 

καίγεται, μεγάλα τα προβλήματα, καρφίτσα μέσα στο χάος, όπως είπε ο κ. 

Οικονόμου, είναι τα προβλήματα αυτά, αλλά τέλος πάντων, με διαφάνεια, με 

αποτελεσματικότητα, θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να αλλάξουμε. 

Τι με ενδιαφέρει εμένα σαν Δήμαρχο; Να τελειώνω με το παρελθόν, να κάνω 

τον ισολογισμό του Δήμου Ωρωπού του 2011. Και εμείς έχουμε κάνει 

καθυστερήσεις. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε τις τρίμηνες 

κλπ. Εχουμε καθυστερήσει και εμείς, αλλά κοιτάμε να το μαζέψουμε λίγο το 

χρόνο, όσο μπορούμε πιο γρήγορα για να είμαστε ο σωστός Δήμος στην 

πορεία του χρόνου. Δεν  μπορούμε να τα κάνουμε από τη μία μέρα στην άλλη 
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ούτε εμείς ούτε θα μπω στη διαδικασία. Βέβαια σαν εικόνα, ισολογισμός δέκα 

χρόνια να μην έχει γίνει σε ένα Δήμο μεγάλο, είναι πρόβλημα. Εντάξει, το 

καταλαβαίνω.  Να μπω στην ευθεία, στη διαδικασία της κριτικής τότε, δεν έχει 

κανένα νόημα σήμερα ιδιαίτερο, φαντάζομαι. Ομως, αυτό σημαίνει ότι 

οτιδήποτε παρατηρήσεις κάνει ο ορκωτός από κάτω, θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία αρμοδίως. Τι να κάνουμε; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εγώ, Δήμαρχε, δεν έριξα καμία μομφή. Εκανα μία πρόταση 

και ίσως μέχρι σήμερα να είχατε ένα λάθος χειρισμό, στους επόμενους 

απολογισμούς που θα έρθουν, να γίνει μία επιτροπή από Συμβούλους, να έρθει 

μία εισήγηση εδώ, να την ψηφίσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη. Δεν απάντησα σε αυτό. 

 Ο Κώδικας λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει τον 

ισολογισμό του 2005, του 2006, του 2007, του 2008, του 2009, του 2010, 

ξεχωριστά το καθένα, να το ψηφίσουμε. Δε λέει να ψηφίσουμε το χαρτί της 

Επιτροπής, που λες να φέρουμε εδώ. Πρέπει να ψηφίσουμε ισολογισμό 

ξεχωριστά. Πώς θα ψηφίσουμε την πρόταση της Επιτροπής της διακομματικής; 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε μιλάω καλά τα ελληνικά, δε με καταλαβαίνετε. Εγώ έκανα 

μία πρόταση και αν θέλετε, την ακούτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη διακόψουμε λιγάκι τη διαδικασία. Κύριε Ηλιάσκο, θέλετε 

να προσθέσετε κάτι σε αυτό; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δύο πράγματα να προσθέσω. 

 Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του Μίμη του Βελτανιώτη και μπορεί να 

με βρίσκει και σύμφωνο. Ενα πράγμα μόνο θέλω να πω για να διευκολύνω και 

τη διαδικασία. 

 Δυστυχώς, η διοίκηση έχει μία συνέχεια και δεν κοιτάζει ποιος ήταν πριν, 

ποιος ήταν παραπριν και ποιος είναι μετά και δυστυχώς όλοι μας έχουμε 
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λουστεί τη διοίκηση την προηγούμενη, αυτή που παραλαμβάνουμε. Δηλαδή το 

2003, όταν συνενώθηκε ο Δήμος Ωρωπίων  από τρεις Κοινότητες, δύο μεγάλες 

και μία μικρή, δυστυχώς, αυτό που είπε και ο Γιώργος ο Γιασημάκης, μετά την 

εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος που έγινε το 2005, από το 2003 

στο 2005, συστάθηκε επιτροπή για να απογράψει  τη δημοτική περιουσία. 

Αυτή η επιτροπή κατέληξε να καταγράψει τη δημοτική περιουσία το 2010 και 

μάλιστα και με σοβαρή παρέμβαση δική μου τότε, γιατί υπήρχαν και λάθη 

μέσα. Ο Κώστας ο Κελεσίδης τα θυμάται. Τώρα το θυμήθηκα και εγώ και το 

επιβεβαίωσα με τον Κώστα. Θέλω να σου πω ότι όλοι μας λουζόμαστε, να το 

πω έτσι λαϊκά, κάποιες χρήσεις προηγούμενων διοικήσεων ή ετών και 

αναγκαζόμαστε να ψηφίζουμε πράγματα, όπως πολύ σωστά το λες, τα οποία 

δεν μπορούμε και να τα γνωρίζουμε ίσως. Συμφωνώ. Δε διαφωνώ καθόλου. 

Εγώ απλά αυτό θέλω να διαπιστώσω, γιατί πραγματικά αναλαμβάνουμε 

ευθύνες, όπως το λες και εσύ, αναλαμβάνουμε ευθύνες πεπραγμένων, τα οποία 

δε φταίμε. Δεν έχουμε και καμία σχέση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Λιάσκο. Επειδή ο κ. Οικονόμου θέλει να 

θέσει κάποια ερωτήματα, ας διακόψουμε τη διαδικασία, γιατί μπορεί να 

προσδιορίσουν και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. 

 Κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο κ. Τσουκαλάς είπε το θέμα των πιο συγκεκριμένων 

ζητημάτων. Αμα διαβάσουμε τις παρατηρήσεις που θέτουν οι ορκωτοί, βέβαια 

καταλαβαίνετε τώρα, τα κείμενα, όπως  διατυπώνονται, είναι κομψά και είναι 

κείμενα τα οποία βρίθουν αγάπης και συμπάθειας. Παρά ταύτα εδώ κρύβεται ο 

μισός Ποινικός Κώδικας από πίσω. Συγγνώμη, εγώ ως δικηγόρος μιλάω. Πολύ 

ωραία και κομψά τίθενται τα θέματα, αλλά εδώ, όμως, λέτε, κύριε Τσουκαλά, 

ότι:  
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Η μη ύπαρξη ... για την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων, δημιουργεί 

τραγικές καθυστερήσεις στην είσπραξη αυτών και μη ρεαλιστική εικόνα 

των πραγματικών εσόδων κάθε χρήσης. Για παράδειγμα, έσοδα που 

αφορούσαν τη χρήση του 2005, βεβαιώνονται σε μεταγενέστερη  

χρονική περίοδο. 

 Τεράστιο ζήτημα αυτό. Δηλαδή θέλω να θυμήσω ένα άλλο ζήτημα. 

Λέτε: 

Η μη ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας συμφωνίας καθυστερηματικών 

καταλόγων  και της γενικής λογιστικής οδηγεί σε δύο ανεξάρτητα 

συστήματα, τα οποία οδηγούν σε σύγχυση, όσον αφορά τα πραγματικά 

υπόλοιπα των απαιτήσεων.  

Η μη ενημέρωση και η μη παρακολούθηση παλαιών απαιτήσεων του 

Δήμου αυξάνει τις πιθανότητες μη είσπραξης και συνεπώς επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

 Υπενθυμίζω απλά, απλά υπενθυμίζω - δηλαδή λέτε εδώ σε άλλο σημείο: 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για τη διαπίστωση τυχόν 

οφειλετών απέναντι στο Δήμο, ελλείψει ενημερώσεως, ας πούμε, π.χ. 

 Θέλω να πω δηλαδή, ότι όταν δεν μπορεί να καταγραφεί και να υπάρξει 

συγκεκριμένη εικόνα των οφειλετών, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι 

λάθος της διοικήσεως; Ναι, αλλά ξέρετε τι είναι να χρωστάω εγώ στο Δήμο 

10.000 ευρώ από τάδε και να μη μου τα παίρνετε και να μην τα πληρώνω; 

Δηλαδή αυτό ακούγεται καλά μεταξύ συγγενών και φίλων: "Σου χαρίζω τις 

οφειλές σου και τα δάνεια σου", αλλά μεταξύ ενός δημοσίου δικαίου 

προσώπου, μεταξύ ενός ιδιώτη, ενός οποιουδήποτε, αυτό είναι τουλάχιστον 

κλασική περίπτωση απιστίας να πω, χίλια δύο μπορώ να πω. Δηλαδή υπήρχε 

ένας Περιφερειάρχης, ο οποίος δεν εισέπραξε τις οφειλές συγκεκριμένων 
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παραβατών και καθαιρέθηκε. Γνωρίζετε για ποιον μιλάω. Π.χ. Είναι θέματα τα 

οποία αυτά όλα έχουν αντανάκλαση σε πειθαρχικές, ποινικές ευθύνες κλπ. Γι 

αυτό ρωτάω, ας πούμε. Εμείς μπορούμε έτσι, ελαφρά τη καρδία, να πούμε ναι; 

Ναι σε τι να πούμε;  

 Εδώ έχετε μία σωρεία παρατηρήσεων και προτάσεων και καλά κάνετε 

και τις προτάσεις, γιατί πρέπει να προτείνετε κάτι, αλλά οι παρατηρήσεις σας 

είναι όλες ιδιαίτερα, παρά τον κομψό τρόπο διατύπωσης, ιδιαίτερα αιχμηρές.  

 Κύριε Δήμαρχε, το δικό σας σχόλιο περί των παρατηρήσεων ποιο είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας απαντήσει πρώτα ο κ. Τσουκαλάς, αν και ο κ. Οικονόμου 

έδωσε και μόνος του τις απαντήσεις. Κάποιο σχόλιο σε αυτά.  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Κάποια ερώτηση δε διατυπώθηκε. Σχολιασμός των 

παρατηρήσεων μου ήταν βασικά. Τώρα το αν τις γράφω κομψά, εγώ νομικός 

δεν είμαι. Οφείλω, όμως, ό,τι διαπιστώνω, όσον αφορά τα νούμερα και τις 

διαδικασίες, να τα αποτυπώνω και έχω γράψει τις παρατηρήσεις μου. Ερμηνεία 

να κάνω τώρα επ' αυτών, επί της νομικής διάστασης, δεν είναι και δουλειά μου 

να το κάνω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εμείς σαν παράταξη, κύριε Δήμαρχε, δεν ψηφίζουμε αυτά τα 

πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου. 

 Ο κ. Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Από όσα γνωρίζω από την προηγούμενη θητεία μου στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, απολογισμός γίνεται κάθε χρόνο, Μάιο - Ιούνιο, κατά τον Κώδικα 

και αν κάνω λάθος, θα ήθελα να με διορθώσει κάποιος, αφορά το πολιτικό 

σκέλος των διοικούντων, τι έπραξαν κατά το προηγούμενο έτος. Ο ισολογισμός 
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είναι τα οικονομικά της διοίκησης, της διαχείρισης, τα παραστατικά αν 

εισπράχθηκαν, τι εισπράχθηκαν, τι έγιναν και αν αυτό είναι νόμιμο και όχι αν 

αυτό είναι νόμιμο. Το νόμιμο είναι άλλη ιστορία.  

 Κάνω αυτή την εισήγηση για να αιτιολογήσω και την απόφαση μου να 

ψηφίσω, γιατί αν θα πρέπει να ανατρέξουμε στις παρατηρήσεις που 

αναφέρθηκαν από τον κ. Οικονόμου και από την Επιτροπή, η οποία έκανε τον 

έλεγχο από τους ελεγκτές, είναι θέμα οικονομικού - διαχειριστικού ελέγχου  

των τότε διοικήσεων γι αυτές τις παρατηρήσεις, πράγμα που δε μας αφορά. 

Εμείς ψηφίζουμε τα νούμερα. Αυτό ειπώθηκε από την αρχή του έτους και από 

τον κ. Οικονόμου και από εμάς, ως προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, να γίνει διαχειριστικός έλεγχος για το τι παραλάβαμε, για όλα αυτά 

που σημειώνουμε σήμερα ως παρατηρήσεις. Για να μην το συνεχίζω, θα 

ψηφίσω ναι, με τις επιφυλάξεις και την προϋπόθεση της Επιτροπής Ελέγχου 

των ορκωτών λογιστών. Το αν από εκεί και πέρα πάμε σε αυτά που αφήνουμε 

να εννοηθούν, αν έγιναν σωστά ή όχι, είναι αλλουνού και άλλη διαδικασία να 

την προωθήσει. Οσον αφορά τον απολογισμό, οι προηγούμενοι Δήμαρχοι και 

Κοινοτάρχες κρίθηκαν πολιτικά για το τι έπραξαν και γιατί το έπραξαν. Είναι 

πολιτικές οι αποφάσεις. Για τα οικονομικά κρίνονται και μπορούν να κριθούν 

όσο κάποιος θα καταγγείλει στα αρμόδια όργανα, να γίνει αυτός ο 

διαχειριστικός έλεγχος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ευχαριστούμε, κύριε Αρμυριώτη. 

 Ο κ. Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Πρώτα από όλα θέλω να κάνω μία ερώτηση, που μάλλον θα μου 

την απαντήσετε εσείς, κύριε Τσουκαλά. 
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 Λένε εδώ ότι δεν μπορούσαν να γίνουν, γιατί θέλανε μία απογραφή. Οι 

ισολογισμοί του 2003 και του 2004 πώς γίνανε; Δε γίνανε;  

(απάντρηση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν έγιναν καν.  Αρα ο Δήμος Ωρωπίων δεν έχει κάνει καν 

ισολογισμό. Τα λέω καλά; Δεν έχει γίνει κανένας ισολογισμός. 

 Εγώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσω 

πολιτικά και όπως ξέρετε, επειδή ανήκω στους Ανεξάρτητους Ελληνες, πλήρως 

ανεξάρτητα.  

 Θεωρώ ότι ένας Δήμαρχος και ένα... 

.......: (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ... και δεν υποχρεούται να κάνει ισολογισμό. Εχεις υποχρέωση να κάνεις 

ισολογισμό, από τη στιγμή που έχεις διπλογραφικό σύστημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ορίστε, κύριε Κιούση.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θα μιλήσω πολιτικά. Κατ' αρχήν δε θεωρώ ότι πρέπει να 

κρίνουμε τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο πολιτικά. Δεν έχει 

μόνο πολιτική ευθύνη ο Δήμαρχος, έχει και οικονομική ευθύνη.  Δεν είναι ένα 

πολιτικό σκάνδαλο. Δε θα μας πει τώρα ο Τσοχατζόπουλος, ότι έκανε ένα 

πολιτικό λάθος. Κύριε Τσοχατζόπουλε, κλέψατε την ελληνική κοινωνία. Αρα δεν 

υπάρχει πια για εμένα αυτό το πολιτικό, πρώτον. 

 Δεύτερον, θεωρώ ότι αυτό εδώ "δεν έχουμε τους ισολογισμούς", 

τουλάχιστον εμείς της Οικονομικής Επιτροπής, κυρία Βαρναβα, τους έχουμε 

εδώ και ένα μήνα, γιατί τους περάσαμε Οικονομική Επιτροπή. Πρέπει να σας 

πω, εγώ που έχω τελειώσει Ανωτάτη Εμπορική και έχω γνώσεις και Λογιστικής 

και Οικονομικών, δεν μπόρεσα να καταλάβω και πολλά πράγματα. Δεν  είμαι 

επαγγελματίας λογιστής, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω και πολλά πράγματα. 
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Πώς θα μπορέσει ένας άλλος άνθρωπος να καταλάβει; Κρίνω ότι αυτό εδώ το 

Συμβούλιο είναι αναρμόδιο. Και αναρμόδιο να κρίνει τι έγινε το 2005 και να 

ψηφίσει το 2005 και αναρμόδιο να μπορέσει να κρίνει μία τέτοια έκθεση, που 

είχε και αρκετές παρατηρήσεις. 

 Κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, γιατί δεν έχω 

στοιχεία. Εγώ κατηγορώ μόνο όταν έχω ένα στοιχείο, αλλά θεωρώ ότι αυτές οι 

πρακτικές, το να κάνουμε ισολογισμό του 2005, φέρανε την Ελλάδα εκεί που 

είναι και να μην αναλαμβάνουμε πολιτικές ευθύνες, όταν πρόκειται για 

ισολογισμούς. Να αναλαμβάνουμε και τις οικονομικές ευθύνες, όποιες και αν 

είναι αυτές. Δε λέω ότι φταίει ο Δήμαρχος. Υπάρχουν Υπηρεσίες, υπάρχουν οι 

Αντιδήμαρχοι, υπάρχουν οι Δημ. Σύμβουλοι, υπάρχει και η αντιπολίτευση. Εγώ 

προσωπικά για το Δήμο, για τον 1,5 χρόνο που είμαι εδώ, νιώθω πολύ μεγάλη 

ευθύνη, μια και είμαι και στην Οικονομική Επιτροπή, να αναδείξει κάποια 

θέματα και να τα προχωρήσει. Θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος να γίνεται αυτό. 

 Οταν θα έρθει η ώρα, θα ψηφίσουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Κιούση. 

 Να αναφερθεί ότι στην αίθουσα προσήλθε και ο συνάδελφος ο κ. 

Πάντος. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

 Εχει άλλος συνάδελφος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να σας πω ότι έχω καλέσει τον κ. Γαβριήλ εγώ επίσημα και 

αν θέλει να μιλήσει... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Μέξη γιατί να τον καλέσω; Ηταν και το 2005, ναι. Δεν τον 

κάλεσα, όχι, δεν τον κάλεσα το Μέξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Ορίστε, κύριε Γαβριήλ, έχετε το λόγο. 

ΓΑΒΡΙΗΛ: Επειδή η κατάθεση του ισολογισμού συγχέεται με τη σωστή 

λειτουργία ή όχι των οικονομικών του Δήμου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το 

κάθε Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέρα και κάθε φορά που υπήρχε, αλλά και 

κάθε χρόνο εξέταζε τα οικονομικά του Δήμου, τη διαχείριση των οικονομικών 

και τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί. Το τυπικό ζήτημα της κατάθεσης του 

ισολογισμού είχε σχέση πάντα με την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων. 

Μόνο αυτό το ζήτημα έμενε κενό για να μπορέσει να ισοσκελιστεί ο 

ισολογισμός, σύμφωνα με αυτά που έλεγαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του 

Δήμου. Βεβαίως, είναι μία καθυστέρηση και η οποία πρέπει να κριθεί. Δεν 

υπάρχει, όμως, δεν υποκρύπτει τίποτα αυτό. Δεν υποκρύπτει δηλαδή ενοχικές 

διαδικασίες ή ιστορίες. Αυτές αν υπήρχαν, θα είχαν κριθεί από τον Επίτροπο, 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, 

που κάθε τόσο επιλαμβάνονταν τέτοια ζητήματα. 

 Οι ορκωτοί λογιστές βεβαίως και κάνουν σχόλια και πάντα κάνουν 

σχόλια, διότι εντοπίζουν και το ξέρετε καλά, κύριε Οικονόμου, διότι είστε μέσα 

στα πράγματα και εντοπίζουν τις αδυναμίες, όχι για κάποιο λόγο ή ότι αφήνουν 

υπαινιγμούς... 

(παρέμβαση) 

 Οχι. Εγώ το λέω.  

 Αλλά εντοπίζουν, θα έλεγα, τις πλημμέλειες ή αν θέλετε τις ανεπάρκειες 

στη σύνταξη αυτών των πραγμάτων, ώστε στο μέλλον να γίνονται στον 

κατάλληλο χρόνο, με τις κατάλληλες διαδικασίες, με την ορθότητα η οποία 

απαιτεί κάθε μέρα. 
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 Θέλω, λοιπόν, να σας πω, ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου 

θητεία και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Δήμαρχο και φαντάζομαι όλοι οι 

άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν κοντά μας, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε ένα 

Δήμο ο οποίος στερείτο εξειδικευμένου προσωπικού. Μετά από πολύ καιρό 

αποκτήσαμε κάποιον άνθρωπο, να έχει τελειώσει Πανεπιστήμιο. Ενας 

άνθρωπος είχε τελειώσει Πανεπιστήμιο σε ολόκληρο Δήμο. Προϊστάμενος των 

Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν μία κυρία, η οποία είχε τελειώσει το Λύκειο. 

Βεβαίως ήταν εξαιρετική στη δουλειά της. Δεν έχει σημασία, όμως, αυτό. Ολα, 

λοιπόν, θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε, όπως πρέπει να συνυπολογίσουμε 

ότι παρ' όλα αυτά, παρ' όλες τις μικρές πλημμέλειες ή αν θέλετε, τις μικρές 

καθυστερήσεις, δεν παύει ο Δήμος Ωρωπού να είναι ένας από τους καλύτερους 

Δήμους, αν όχι της Αττικής, γενικότερα και δεν υπήρξαν σκάνδαλα και δεν 

υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, διότι αν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα, 

ο πρώτος ο οποίος θα τα είχε  καταγγείλει για πολιτικούς λόγους θα ήμουν εγώ 

και δεύτερος ο κ. Οικονομάκος για να μπορέσει έτσι να με νικήσει στις 

επόμενες εκλογές, πράγμα το οποίο δεν το βλέπω δηλαδή, αλλά απλώς το 

σχολιάζω.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπω ότι κάνετε και ανακοίνωση υποψηφιότητας από τώρα, 

κύριε Γαβριήλ. 

 Κύριε Κιούση. 

(διάλογος εκτός διαδικασίας) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη γράφεται τίποτα στα πρακτικά από αυτά.  

 Κύριε Κιούση. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, να πω μόνο μία κουβέντα. Δε θεωρώ τυπική 

διαδικασία την κατάθεση του ισολογισμού. Αν ρωτήσετε τους λογιστές μας 

εδώ, μία επιχείρηση, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε το Δήμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, επανερχόμαστε τώρα. Την ίδια τοποθέτηση 

κάνετε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Μία επιχείρηση που δεν έχει ισολογισμό, δεν υπάρχει αύριο. Δεν 

μπορεί να πάει πουθενά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αυτή είναι η αλήθεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αρμυριώτης έθεσε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μία επισήμανση. Υποθετικά μιλάω, δεν ψηφίζουμε τους  

ισολογισμούς. Ξέρετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε ισολογισμό του 2011; Δε 

λειτουργεί ο Δήμος. Μόνο αυτό.  

.......: Είναι λογική αυτή; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οχι. Αν έχετε υπόνοια και στοιχεία για κάτι, στα αρμόδια 

όργανα. Είπαμε ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά ψηφίζω με τις επιφυλάξεις της 

Επιτροπής των ορκωτών. Απλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω ότι συγχαρητήρια εγώ δε ντρέπομαι να δίνω πάντα, 

στον κ. Αρμυριώτη.  Η τοποθέτησή του είναι ακριβώς έτσι, όπως το λέει.  

(παρέμβαση) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε σε έκαψα. 

 Πρέπει να λέγεται όπου λέγεται η αλήθεια. Είναι ακριβώς. Δε 

δεσμευόμαστε. Εδώ καταθέτουν οι οι ορκωτοί σήμερα τις απόψεις τους, αυτές 
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καταγράφονται επίσημα στα βιβλία του Δήμου και υπάρχουν. Δεν 

παραγράφουμε, ούτε προχωράμε σε τίποτα που δεν πρέπει. Αρμοδίως όλα 

αυτά θα έρχονται στο μέλλον και θα ελεγχθούν. Δεν αφαιρούμε τίποτα.  Αλλά 

μία διαδικασία, παρών ή όχι, σε έναν ισολογισμό που κάνανε επιστήμονες, εμείς 

λέμε ουσιαστικά δεν προχωράμε το Δήμο; Δεν το καταλαβαίνει ποτέ κανείς. 

Αυτό που λέει ο Αρμυριώτης. Δεν έχει κανένα νόημα. Δε συνυπογράφουμε κάτι 

διαφορετικό. Λέμε ότι αποδεχόμαστε τον ισολογισμό των ορκωτών, των 

ειδικών, που επιβάλλει ο νόμος να το κάνουμε. Τι να πούμε δηλαδή, όχι σε μία 

επιστημονική έκθεση; Αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Και ότι εμείς δεν 

πρόκειται να προχωρήσουμε σε καμία παρέμβαση αυτών που παραλάβαμε, 

εκτός από δύο λάθη που μας έβαλαν 40 Συμβούλους, είμαστε 41 και τον 

πληθυσμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με διέγραψε εμένα.  

 Επί της ψηφοφορίας, κύριοι συνάδελφοι. Θα γίνει ονομαστική 

ψηφοφορία. Να αναγνωστεί ο κατάλογος για τους ισολογισμούς και του 2005 

και του 2006.  

(παρέμβαση) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ανεφέρθη. Θα αναφερθεί και τώρα. Προέκυψε προσωπικό 

ζήτημα επείγον των συναδέλφων και αποχώρησαν.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ναι. 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 

ΓΙΑΝΝΑΣ: Ναι. 

ΜΑΚΡΗΣ: Ναι. 
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ναι. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ναι. 

ΔΑΒΡΗΣ: Οχι. 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Ναι. 

ΛΕΚΚΑΣ: Ναι. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ναι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι. 

ΜΙΧΑ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Με τις επιφυλάξεις. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι, με τις επιφυλάξεις των ορκωτών. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Ναι, με τις επιφυλάξεις των ορκωτών. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Ναι. 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ: Ναι. 

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οικονόμου - Απουσιάζει. 

 Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Παρών. 
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Παρών. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Παρών. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, με τις επιφυλάξεις των ορκωτών. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το ίδιο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι. 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Παρών. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Παρούσα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον ισολογισμό του 

2005, ομοίως τον ισολογισμό του 2006 και του 2007. Κατά πλειοψηφία, 

λοιπόν, εγκρίνει και για τις τρεις συνεδριάσεις. 

 Κύριοι συνάδελφοι, τα θέματα του Συμβουλίου εξαντλήθηκαν. 

 Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

 --------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

 -------------------------- 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ 
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ΜΙΧΑ-ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (απών)  ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (απών) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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