
  

 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 

 

 

       ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ 

 

 ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 

 
 ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η         27.6.2012 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561  ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 

FAX  2106533534 

Ε.Π.Ε. 
 





  

 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ 

 

 

       ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 

        2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ 

 

 ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

 

 
 ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η         27.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Φούρναρη Μ.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Λαζάρου Μαρία 

ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη 

ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:  Ε.Π.Ε. 



 



 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η       20η 

 Της 27ης Ιουνίου 2012 

 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

 

 

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Ηλιάσκος Ευάγγελος 

    Φοργιάρης Βασίλειος 

    Παπαγιάννης Γεώργιος 

    Γιαννάς Ιωάννης 

    Μακρής Αθανάσιος 

    Κοντογιάννη - Βουτσά Αλέκα 

    Τσεκρεζής Χρήστος 

    Λεμπούσης Ευάγγελος 

    Λέκκας Ανδρέας 

    Πέππας Παναγιώτης 

    Νικολάου Χρήστος 

    Ανυφαντής Κωνσταντίνος 

    Βλάχος Δημήτριος 

    Γιαμαρέλος Γεώργιος 

    Βασιλάκος Παναγιώτης 

    Πάντος Ευάγγελος 

    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

6 

    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού 

ανταποδοτικού χαρακτήρα 2012. 

2. Εγκριση άδειας τομής οδοστρώματος 

και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του 

οδικού άξονα Ε.Ο.81 για την εκτέλεση 

του έργου "Αντικατάσταση Βελτίωση 

Δικτύου Υδρευσης Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". 

3. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την 

προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. 

 

4. Εγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης του 

έργου "Ανέγερση Παιδικού - 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κάλαμο 

Δήμου Ωρωπού". 

5. Εγκριση τροποποίησης της σύμβασης 

της μελέτης: Εκπόνηση μελετών για 

την πολεοδόμηση (Ενταξη στο Σχέδιο) 

της περιοχής "Οικισμός Παραλίας 

Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της 

εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β' κατοικία) της 

Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

6. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 55/2007 

απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

7. Εγκριση υποβολής πρότασης για 

ένταξη της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της 

Κοινότητας Αφιδνών στο 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου για την 

ολοκλήρωση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού. 

8. Εγκριση παράτασης προθεσμίας 

ολοκλήρωσης της μελέτης 

"Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση - 

Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του 

Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα 

Αττικής. 

9. Εγκριση ένταξης της μελέτης 

"Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση - 

Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του 

Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα 

Αττικής στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. 

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή 

πρότασης στο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 

2012 - 2015 του Πράσινου Ταμείου 

του Υ.Π.Ε.Κ.Α." 

11. Εγκριση 4ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

12. Εγκριση μείωσης του μισθώματος του 

διαμερίσματος που μισθώνει ο Δήμος 

στον Ιωάννη Βλασταρά σύμφωνα με 

το Ν.4071/2012. 

13. Αποδοχή ή μη της δωρεάς του 

ακτινολογικού ιατρείου του 
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κ.Φασουλάκη Νικολάου προς το Δήμο 

Ωρωπού. 

14. Εγκριση της υπ' αριθμ. 51/2012 

απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας 

Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών 

του Δήμου Ωρωπού με θέμα "Εγκριση 

τροποποίησης ισχύοντος 

προϋπολογισμού." 

15. "Επιστροφή ποσού 361,00 ευρώ στην 

ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα". 

16. Εγκριση της υπ' αριθμ. 16/2012 

απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: 

"Εγκριση ισολογισμού οικονομικού 

έτους 2011 - έκθεση Ελεγκτών". 

17. Εγκριση της υπ' αριθμ. 13/2012 

απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: 

"Ορισμός συνδρομής για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα: "ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012". 

18. Επιχορήγηση των πολιτιστικών 

συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.  

19. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 12/2012 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για 

να παραστεί στις εργασίες της Γ.Σ. της 

Διαδημοτικής εταιρείας "ΑΤΤΙΚΟ 

ΑΕΡΙΟ Α.Ε.". 
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21. Εγκριση δαπάνης για την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου για τον εθελοντισμό. 

22. Εγκριση έκθεσης Α' τριμήνου έτους 

2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

23. Εγκριση έκθεσης Β' τριμήνου έτους 

2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού.  

24. Εγκριση έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 

2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού.  

25. Εγκριση έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 

2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού.  

26. Εγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της 

Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

27. Εγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της 

Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. συνεδρίαση και παρακαλώ την κα Μαναβέλη να προβεί στην 

ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων. 

  Ας ξεκινήσουμε κα Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ηλιάσκος Ευάγγελος. Φοργιάρης Βασίλειος. Παπαγιάννης 

Γεώργιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Γιαννάς Ιωάννης. Μακρής Αθανάσιος. Κοντογιάννη Αλέκα. 

Τσεκρεζής Χρήστος. Δάβρης Γεώργιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λεμπούσης Ευάγγελος. Λέκκας Ανδρέας. Πέππας Παναγιώτης. 

Νικολάου Χρήστος. Ανυφαντής Κων/νος. Βλάχος Δημήτριος. Γιαμαρέλος 

Γεώργιος. Βασιλάκος Παναγιώτης. Πάντος Ευάγγελος. Μίχα - Κολιαστάση. 

Λάμπρου Δημήτριος. Μπόρσης Βασίλειος. Σωτήρχος Δημήτριος. Τσάδαρης 

Σωτήριος. Μπατζάκας Στυλιανός. Οικονόμου Γρηγόριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Λίτσας Κωνσταντίνος. Ρούσσης Θωμάς. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Απών.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Βελτανιώτης Δημήτριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Δέδες Κωνσταντίνος. Καραγιάννης Βασίλειος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ζαχαρίας Ιωάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Γιασημάκης Γεώργιος. Αρμυριώτης. Καλύβας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Οικονόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Βαρνάβα. Λέκκας Βασίλειος. Τσάκωνας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Κιούσης παρών. Μαργέτα απούσα. Χασιώτης απών. Στεργίου 

παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών είναι ο κ.Βασιλάκος. 

 Ευχαριστούμε κα Μαναβέλη.  

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να προβούν σε 

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

κ.Λίτσας, ο κ.Δέδες, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Κιούσης, ο κ.Γιαμαρέλος και ο 

κ.Καλύβας. Να γίνει αρίθμηση. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους επειδή η 

θεματολογία, όπως ξέρετε, σήμερα είναι αρκετά εκτεταμένη, να τηρηθεί ο 

χρόνος των ανακοινώσεων όπως προβλέπεται.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει. Ο χρόνος των ανακοινώσεων να τηρηθεί. Με 

βάση τον Κανονισμό είναι 2 λεπτά. 

 Προσήλθε ο κ.Βλάχος και από τους Προέδρους των Τοπικών 

Συμβουλίων, ο κ.Ζαφείρης βλέπω εδώ των Νέων Παλατίων, του Αυλώνα, η κα 

Οικονόμου, ναι ..  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

 Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Χασιώτης. 

 Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Λόγω των πολλών θεμάτων δε θα αναπτύξω ιδιαίτερα θέματα από 

αρκετά, αλλά θέλω να απαφερθώ σε ότι αφορά τις προσλήψεις που προτίθεται 

να κάνει ο Δήμος μέσω της Μ.Κ.Ο. Είδαμε λοιπόν ξαφνικά ότι ο Δήμος θα 

προβεί σε προσλήψεις 5μηνων με συνεργασία με μια Μ.Κ.Ο. Και ρωτάω το 

εξής, και τους αγαπητούς συναδέλφους της συμπολίτευσης, αν αυτό 

αποφασίστηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν είναι ενήμεροι και αν έγινε 

ο διάλογος μεταξύ μας και η συνεννόηση στο τι ακριβώς θα χρειαστούμε, ποιες 

είναι οι ανάγκες μας, ποιος έκανε την καταγραφή και πως έγινε το αίτημα. 

Σαφώς μεν έχετε την πλειοψηφία και έχει το δικαίωμα η πλειοψηφία να 

αποφασίζει και να παίρνει αποφάσεις και να τις υλοποιεί, όμως το να μη 

σέβεται καν την ύπαρξη του Δημοτικού Συμβουλίου και να μη γνωρίζουμε 

εμείς το πως ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο μας και 

βέβαια αυτό ισχύει ίσως για κάποιους και για κάποιους δεν ισχύει, όμως 9 μέρες 

περιθώριο έχουν οι συμπολίτες μας να κάνουν αιτήσεις. 9 μέρες, από την Τρίτη 

μέχρι την Παρασκευή, 2 εβδομάδες. Νομίζω λοιπόν ότι οι εποχές που 

νοιαζόμαστε για τα δικά μας τα παιδιά, οι εποχές που δε δίνουμε τη 

δυνατότητα σε όλους τους πολίτες του Δήμου να έχουνε την ίση ευκαιρία να 

κάνουνε μια αίτηση για να μπούνε για 5 μήνες στη δουλειά, έχουν περάσει 

ανεπιστρεπτεί.  

 Και επίσης θα ήθελα απάντηση όμως και από τους Συμβούλους της 

συμπολίτευσης, αν γνωρίζουν το θέμα, πότε συζητήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και να ξέρετε ότι θα έπρεπε να, ότι πρέπει να έχει υπογραφή 

νομίζω, μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου με την Μ.Κ.Ο., που εκεί μέσα θα 

λέει, τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος και τι προτίθεται να κάνει η Μ.Κ.Ο. και εκεί 

θα έπρεπε να πιέζαμε την Μ.Κ.Ο. για παραπάνω πράγματα. Μ.Κ.Ο. δεν είναι 

κάποιος που θα έρθει και μας αγάπησε και θα μας προσφέρει αυτούς τους 

συμπολίτες, είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο και σίγουρα δεν χάνει 

κανένας από αυτούς που ασχολούνται. Αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ εμένα 
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προσωπικά είναι ότι παιχνιδάκια τέτοια εμείς σαν παράταξη δε θα αφήσουμε να 

γίνουνε και να το ανεβάζουμε απλώς πάνω στο site αυτό δε λέει τίποτα. 

Επρεπε να ήταν τοιχοκολλημένο, να είχε παρθεί απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου και να γνωρίζανε όλοι ότι θα γίνουνε προσλήψεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα σταθώ σήμερα σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε το πρωί 

και το οποίο φανερώνει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο διοίκησης της 

Δημοτικής Αρχής. Πηγαίνοντας λοιπόν το πρωί στο Δημαρχείο συνάντησα τον 

Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακατσανέων Αυλώνα, τον 

κ.Μακροδημήτρη, ο οποίος ήτανε φανέρα συγχισμένος και αρκετά 

εκνευρισμένος απ' όσο μπορούσα να διακρίνω. Τον ρώτησα λοιπόν τι 

συμβαίνει, πως και βρίσκεται εδώ. Μου απάντησε ότι είχε έρθει για να κάνει μια 

αίτηση για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρακατσανέων. Αφού 

λοιπόν έκανε την αίτηση, πήρε αριθμό πρωτοκόλλου, θεώρησε καλό να 

επισκεφτεί τον κ.Δήμαρχο. Βρήκε τον κ.Δήμαρχο, τον ενημέρωσε για το θέμα, 

του εξήγησε ότι ο Σύλλογος Σαρακατσανέων δεν έχει επιχορηγηθεί ποτε και 

ζήτησε τη βοήθεια του. Απ' όσα μου διηγήθηκε, ο Δήμαρχος στην αρχή έδειξε 

την έκπληξη του, δεν ξέρω για το αν επειδή ζήτησε ο Σύλλογος 

Σαρακατσανέων επιχορήγηση .. υπάρχει ο Σύλλογος, αυτό δεν μπορώ να το 

γνωρίζω, στη συνέχεια του απάντησε ότι αυτά τα χρήματα της επιχορήγησης 

είναι για Πολιτιστικούς Συλλόγους οι οποίοι έχουνε ήδη πάρει και όχι γι' αυτούς 

που έχουνε ξαναπάρει. Συνεχίζοντας του είπε το εξής αμίμητο και πρωτοφανές, 

ότι έχει γίνει προ-Συμβούλιο, έχουνε μοιραστεί τα χρήματα και ότι θα δει τι 

μπορεί να κάνει για να του βγάλει ένα πεντακοσάρικο.  

 Εδώ βέβαια γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί 

επιχορηγούνται μόνο Πολιτιστικοί Σύλλογοι οι οποίοι έχουνε ξαναεπιχορηγηθεί. 
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Το δεύτερο, θεμιτά βέβαια τα προ-Συμβούλια για ενημέρωση των Συμβούλων 

της συμπολίτευσης οι οποίοι και δεν έχουν όλοι το χρόνο να ενημερωθούν για 

τα θέματα και καλό θα είναι να ενημερώνονται όλοι μαζί. Το δεύτερο όμως που 

γεννάται είναι, ποιο λόγο ύπαρξης έχουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο όταν 

αυτές οι αποφάσεις παίρνονται στα προ-Συμβούλια, θεωρούνται δεδομένες και 

θεωρούνται ότι έχουνε μεγαλύτερη ισχύ από τις αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Εάν αυτά τα δύο ερωτήματα δεν δείχνουν τον τρόπο σκέψης και 

τον τρόπο διοίκησης της Δημοτικής Αρχής, τότε τι άλλο θα περιμένουμε να 

δούμε. Πιστεύω ότι τέτοιες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται 

Αριστοφανικά και έχω να προτείνω λοιπόν στο Σώμα να πάρουμε μια απόφαση 

και να εισηγηθούμε μια ειδική ρύθμιση νόμου για το Δήμο Ωρωπού να 

καταργηθούν τα Δημοτικά Συμβούλια, οι αποφάσεις να παίρνονται στα προ-

Συμβούλια, εκεί που κάποιοι αισθάνονται ασφαλείς και να είναι έγκυρες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Το λόγο έχει ο κ.Δέδες. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Την περασμένη Πέμπτη στον Κάλαμο έφτασαν 

στα αυτιά μου αρκετές καταγγελίες από κατοίκους, ότι ο Δήμος κατά κάποιον 

τρόπο σκορπίζει δεξιά και αριστέρα, ήταν οι καταγγελίες, μπετόν. Κάνοντας μια 

έρευνα και ξεκίνησα ιεραρχικά από τον Αντιδήμαρχο, από τον Πρόεδρο του 

Τοπικού, έφτασα μετά στην Τεχνική Υπηρεσία, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Εχω 

στα χέρια μου αυτήν τη στιγμή ένα δελτίο αποστολής το οποίο γράφει επάνω, 

τόπος παράδοσης, παραγγελίες Οικονομάκος, Αγιοι Απόστολοι. Δεν είναι και ο 

προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών εδώ να μας διαφωτίσει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Εδώ είναι. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω και να γνωρίζουν και οι 
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υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, όπως και ο 

λαός του Ωρωπού, με ποιον τρόπο η διοίκηση σας και το όραμα δημιουργίας 

διοικεί το Δήμο Ωρωπού. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Κύριε 

Οικονομάκο, έχετε, πριν γίνετε Δήμαρχος, έχετε υπάρξει επί 8 χρόνια 

Δημοτικός Σύμβουλος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε από Δήμο, ξέρετε από 

διοίκηση, ξέρετε από αντιπολίτευση, δεν μπορώ να διανοηθώ αυτά τα 

πράγματα που γίνονται. Δεν μπορεί σε έναν οργανωμένο Δήμο με πολυμελή 

Τεχνική Υπηρεσία να μη γνωρίζει κανείς τίποτα. Ο Αντιδήμαρχος του Καλάμου 

δεν μπορεί να μην ξέρει ότι διαστρώνονται κάποιοι δρόμοι και ποτίζουμε, 

ρίχνουμε το μπετό στη θάλασσα για να κάνουμε δήθεν κάποιες ράμπες και 

μετά από μια ώρα δεν υπάρχει ούτε ένα καρότσι μπετό. Χωρίς μελέτη; Ποιος 

παρέλαβε; Ποιος υπέγραψε; Ποιος έστρωσε το μπετό; Ποιος πλήρωσε τους 

εργάτες που ρίξανε το μπετό; Ο δημότης του Δήμου Ωρωπού αυτό περίμενε 

από σας και από μας; Αυτήν τη δουλειά δηλαδή θα κάνουμε; Τον Αστυφύλακα;  

 Εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα ποτέ. Μιλάμε για χρήματα, δε 

μιλάμε, είναι χρήματα του Ελληνικού λαού, έχουνε κρίση. Είναι ένας Κάλαμος, 

ντρέπομαι που το λέω, γιατί είμαι Καλαμιώτης, μέσα στη βρώμα, μέσα στην 

λακούβα και μέσα στο σκοτάδι και εμείς πάμε και πετάμε το μπετό δεξιά και 

αριστερά; Εδώ γράφει, παραγγελίες Οικονομάκος, Αγιοι Απόστοιλοι. Τα σχόλια 

και τα συμπεράσματα αγαπητοί φίλοι δικά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Το λόγο έχει η κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ δράττομαι της 

ευκαιρίας, επειδή ένα από τα θέματα που θα ακολουθήσουν είναι ο 

εθελοντισμός και θα γίνει κάποιο σεμινάριο γι' αυτό, να θυμίσω ότι ο 

εθελοντισμός εκφράζει τα ανιδιοτελή αισθήματα του ανθρώπου. Ο Δήμος μας 

είχε προκηρύξει έναν διαγωνισμό για το σήμα του, το οποίο τον εκπροσωπεί 
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νομίζω εδώ και 1 χρόνο επάξια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ.Γιαμαρέλος 

αλλά και τα μέλη τα οποία βρισκόμαστε σ' αυτήν την Επιτροπή, είχαμε πει ότι 

ήταν εθελοντική η συμμετοχή, δεν υπήρχε έπαθλο χρηματικό, αλλά ότι κάποια 

στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να τιμηθούνε γιατί έτσι τουλάχιστον και 

εμείς εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας τέλος πάντων και την εκτίμηση μας, 

τους τιμούμε και δίνουμε και ένα κίνητρο για τον εθελοντισμό. Μέχρι στιγμής 

όμως δεν έχει γίνει, παρά το γεγονός ότι είχαμε πει ότι πιθανόν να γινότανε 

στην περίοδο των Αμφιαραείων. Θα ήθελα λοιπόν να το υπενθυμίσω και να 

προβούμε σε κάποια ενέργεια στο εγγύς μέλλον, ώστε να είμαστε και εμείς 

συνεπείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σ' αυτά που λέμε και προς τον κόσμο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Κιούσης. 

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

Η δική μου ανακοίνωση κατ' αρχήν θα είναι πολιτική. Δε σημαίνει ότι ένας 

Δημοτικός Σύμβουλος, ένας άνθρωπος αποφασίζει να θέσει τον εαυτό του να 

εκλεγεί, ότι θα πάψει να είναι το ίδιο αγωνιστικός και το ίδιο, τουλάχιστον εμείς 

στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ κ.Δήμαρχε μαθαίνουμε να είμαστε 

ανεξάρτητοι, όσο κουτοί και αν είμαστε και να παλεύουμε για να δείχνουμε 

αυτά που πρέπει να γίνουν στο Δήμο. Το δεύτερο, θέλω να επισημάνω σε 

όλους τους συναδέλφους για άλλη μια φορά ότι η Οικονομική Επιτροπή δε 

λειτουργεί σωστά και υπάρχει ένα θέμα, που θα εκφράσω ακριβώς τις απόψεις 

μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το τρίτο, θέλω να πω ότι κ.Δήμαρχε, θεωρώ 

λάθος να κάνετε πολιτική με λεφτά που να δίνουμε στους Συλλόγους. Εγώ σαν 

μέλος του Νομικού Προσώπου πρότεινα και ήταν σχεδόν ομόφωνη η τέτοιο, 

να' ρθούν τα λεφτά στο Νομικό Πρόσωπο, να συνδεθούν όλοι οι Σύλλογοι με 

το Νομικό Πρόσωπο και να μην υπάρχει αυτό, αλλιώς κάνετε πολιτική μέσω 
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των χρημάτων γι' αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι σωστό. Υπάρχει το 

Νομικό Πρόσωπο που ασχολείται με τον πολιτισμό, δώστε τα χρήματα εκεί και 

από εκεί να χορηγηθούν στους Συλλόγους ανάλογα μ' αυτό που κάνουν, 

ανάλογα με τα έργα τους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

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

κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του 

σημερινού Συμβουλίου εκτιμώ ότι από το υπ' αριθμό 4 έως και το 10 θα έπρεπε 

να είχαν έρθει προς συζήτηση πρώτα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, διότι 

όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου 3852, του 

"Καλλικράτη" δηλαδή, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής είναι αποφασιστικό και 

εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, την 

χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος 

αρμοδιοτήτων του Δήμου. Με βάση τα ανωτέρω θα ήθελα να παρακαλέσω να 

μας εξηγήσετε με ποια κριτήρια παρακάμφθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο 

"Καλλικράτης", στα υπ' αριθμ. 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 θέματα και τι επιπτώσεις 

μπορεί να επισυμβούν όταν δεν ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Πρόταση μου 

είναι η παραπομπή των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Ενα 

άλλο θέμα είναι το θέμα της σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα, την 

Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου. Σας έχω δώσει 

κ.Δήμαρχε και κ.Πρόεδρε μια ημερήσια διάταξη με 5 θέματα, τα γνωρίζετε, δε 

θέλω να τα πω τώρα, να κερδίσουμε χρόνο, παρακαλώ να έχω την άποψη σας 

και θα ήθελα να συνηγορήσω με την πρόταση της κας Βαρνάβα, είναι 

παράληψη μας, που δεν έχουμε, έχουμε δεσμευτεί άλλωστε, δεν έχουμε 

τιμήσει αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την εκπόνηση του 
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ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος. Πρέπει να είναι μια ιδιαίτερα τιμητική 

εκδήλωση. Δεν ξέρω ποια θα είναι, η κοπή της πίτας του Δήμου, κάποια άλλη, 

θα δούμε. Πάντως πρέπει να γίνει. Είναι μια οφειλόμενη πράξη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Ο κ.Βλάχος έχει ζητήσει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Πρώτα μια μικρή υπενθύμιση σε όλο το 

Σώμα. 29 Φεβρουαρίου, 30 Ιουνίου, συγνώμη, όμως λόγω Σαββάτου είναι 29 

Φεβρουαρίου, είναι τελευταία μέρα, για τη δήλωση της περιουσιακής 

κατάστασης των αιρετών που αφορά το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά καθώς και της Επιτροπής Ποιότητα 

Ζωής και τους 2 Προέδρους των Νομικών Προσώπων. Από εκεί και πέρα θα 

ήθελα να απαντήσω κάτι στον κ.Δέδε για την ερώτηση, για το θέμα που έθεσε. 

Κατ' αρχήν δε δέχομαι και δε δέχονται και οι Σύμβουλοι του Καλάμου ότι ο 

Κάλαμος είναι μέσα στο σκουπίδι, ο Κάλαμος είναι μέσα στη λακούβα και ο 

Κάλαμος είναι μέσα σε πάρα πολλά πράγματα και μέσα στο σκοτάδι. Οι 

προσπάθειες που γίνονται από το προσωπικό και από τους συναδέλφους όλους 

είναι αξιομνημόνευτες. Υπάρχουνε συνεργασίες με τους Συλλόγους οι οποίες 

πάλι επίσης είναι και τόσο καλές όσο δεν υπήρξανε ποτέ, αλλά και με τη 

βοήθεια τους προσπαθούμε να λύσουμε και προβλήματα που υπάρχουνε στον 

Κάλαμο. Λοιπόν, μεγάλα λόγια και μεγάλες κουβέντες δε θα πρέπει να λέγονται 

και ειδικά πράγματα τα οποία δυσφημίζουνε τον τόπο μας. Η προσπάθεια μας 

σε καθημερινή βάση, μα σε καθημερινή βάση, μα 7 μέρες την εβδομάδα, δεν 

έχει μέτρο σύγκρισης με άλλες εποχές και με τις καταστάσεις που ζούμε αυτήν 

τη στιγμή.  

 Οσον αφορά ..  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Και αποτέλεσμα υπάρχει και αποτέλεσμα υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί 

να πετάμε κάθε φορά έτσι κάτι και να αφήνουμε να πλανάται στον αέρα και 

ειδικά να παίζετε με τις κουβέντες που λέτε, με τους ανθρώπους και δε μιλάω 

για τους αιρετούς, δε μιλάω για μένα, υπάρχει προσωπικό από πίσω. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΛΑΧΟΣ: Με το φιλότιμο του, που καταφέρνει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι διάλογος. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Ολοκληρώστε 

κ.Βλάχο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Που καταφέρνει αυτά που καταφέρνει μέσα από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που υπάρχουνε σήμερα. Είναι προσβολή γι' αυτούς. Οχι για μένα.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΕΔΕΣ: Εδώ μέσα να μη δημιουργούμε εντυπώσεις. Δε μίλησε κανείς για το 

προσωπικό. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Εληξε το θέμα. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει κ.Οικονομάκο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, κ.Δέδε.  

ΔΕΔΕΣ: Ναι αλλά δημιουργούνται εντυπώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τα κ.Οικονομάκο τώρα και εντάξει, εντάξει .. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να πάμε μια βόλτα τη Βλαστού παρέα μετά; Να 

δείτε άμα έχω άδικο ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, καλό είναι να .. Μέσα στις ανακοινώσεις δεν 

επιτρέπεται διάλογος. Καλό είναι να σέβεται ο ένας τη γνώμη του άλλου. Τέλος 
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πάντων.  

 Μια μικρή ας το πούμε έτσι, ανακοίνωση και από εμένα. Μου είχε στείλει 

μια επιστολή ο συνάδελφος ο κ.Βασίλης Λέκκας. Δε θα διαβάσω όλη την 

επιστολή. Οπως θυμάστε, στο προηγούμενο Συμβούλιο της Παρασκευής μου 

έφερε μια πρόσκληση από το σχολείο, από το Γυμνάσιο του Αυλώνα για την 

εκδήλωση την αποψινή που γίνεται στον Αυλώνα και διαβάζω εδώ πέρα ότι 

λέει ο κ.Λέκκας, ότι αν και γνωρίζατε την ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης, 

εσείς προγραμματίσατε Δημοτικό Συμβούλιο, με θέμα τα άνευ επείγουσας 

σημασίας και αυτή η επιστολή έχει διανεμηθεί και στον τύπο. Δε χρειάζεται να 

πω κάτι άλλο κύριοι συνάδελφοι. Είδατε ότι την επιστολή μου την έφερε ο 

κ.Παπαγιάννης, ακριβώς τη στιγμή πριν την έναρξη του Συμβουλίου. Δε 

γνώριζα εγώ, όπως και όλοι οι συνάδελφοι πιστεύω, για την εκδήλωση στον 

Αυλώνα. Δεν ήτανε σκόπιμο. Δηλαδή η πρόσκληση του σημερινού Συμβουλίου 

είχε δοθεί από την Παρασκευή το μεσημέρι. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή 

μας στην εκδήλωση του σχολείου ήρθε στις 7:00 το βράδι την ώρα του 

Συμβουλίου. Απλά πρέπει να επανορθωθεί αυτό τώρα γιατί τουλάχιστον μας 

αδικεί.  

 Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Καλύβας, ο οποίος είχε ζητήσει, είχατε 

ζητήσει κ.Καλύβα μια ανακοίνωση. Θεωρείται αναγκαία; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, συγνώμη που άργησα γιατί ήμουνα σε μια κηδεία, γι' αυτό και 

άργησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δεν άργησα για κάτι άλλο. Δυστυχώς. Η ανακοίνωση μου είναι 

σχετικά με την δημοτική συγκοινωνία. Η Δημοτική Κοινότητα του Αυλώνα, αν 

και είχε μπει στο πρόγραμμα, δοκιμαστικά από τα ΚΤΕΛ,   

σταμάτησε να υπάρχει, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε ανάλογη συμμετοχή 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

22 

των κατοίκων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: 1 μήνα. Στον Αυλώνα κράτησε 1 μήνα. Στον Αυλώνα κράτησε 1 

μήνα. Ο κόσμος δηλαδή δεν πρόλαβε καλά καλά να το μάθει και να το 

εμπεδώσει κιόλα, γιατί ο Αυλώνας δυστυχώς δεν είχε μάθει το λεωφορείο. 

Μέχρι να ξεκινήσει λοιπόν να το εμπεδώσει, σταμάτησε, με αποτέλεσμα να 

δέχομαι καθημερινά από τους κατοίκους του Αυλώνα παράπονα ότι είμαστε 

κάτοικοι β' ταχύτητας από τον Ωρωπό. Λοιπόν, εγώ προτείνω να το 

ξαναβάλουμε, να το δοκιμάσουμε. Κατ' αρχήν θα πρέπει να δούμε και γιατί δε 

λειτούργησε. Γιατί ο Δήμος είναι, ο Δήμος είναι για να προσφέρει στους 

κατοίκους πάνω απ' όλα και όχι να εξυπηρετούμε το ΚΤΕΛ. Η γραμμή που 

λειτουργεί αυτήν τη στιγμή, που ενώνει τα παράλια του Δήμου μας, αυτή η 

γραμμή υφίστατο και πριν. Δεν ήταν κάτι καινούργιο για το ΚΤΕΛ. Λοιπόν, θα 

πρέπει να το ξαναβάλουμε τουλάχιστον για 1 τρίμηνο, να το διαφημίσουμε 

αναλόγως. Εγώ ειλικρινά δεν πρόλαβα να μπω μέσα σ' αυτό το λεωφορείο, να 

έρθω στον Ωρωπό να δω σε πόση ώρα κατεβαίνω κάτω. Δηλαδή δεν ήθελε ο 

δημότης του Αυλώνα αυτή την εξυπηρέτηση να έρχεται με 1,20, με 1,10, πόσο 

είναι το εισιτήριο, στον Ωρωπό και να κάνει τις δουλειές του και να πληρώνει 

20 και 25 ευρώ ταξί;  

 Θα πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε, άμεσα, να υποχρεώσουμε το ΚΤΕΛ 

να ξαναβάλει το λεωφορείο και αν πράγματι σε 3 μήνες δοκιμαστικά πάλι 

υπάρχουνε να μπαίνει ένας κάτοικος μέσα στο λεωφορείο, τότε πραγματικά 

πάει να πει ότι δεν το θέλει ο Αυλώνας. Δεν το χρειάζεται δηλαδή και θα πρέπει 

να δούμε κιόλα εμείς την όλη απόσταση αυτή αν πράγματι εξυπηρετεί τον 

Αυλώνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες θα εξυπηρετεί πολύ περισσότερο από το 

χειμώνα. Θέλω να τα δούμε αυτά τα πράγματα και να το διαφημίσουμε σωστά.  

 Ευχαριστώ πολύ. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 

  23 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καλύβα. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους από μένα. Απαντώ στις ερωτήσεις, στις 

ανακοινώσεις και μετά έχω να κάνω και εγώ μια, δύο ανακοινώσεις. Κύριε 

Λίτσα, κάνετε λάθος, μεγάλο λάθος. Είστε εκτός θέματος και εκτός θέματος 

βγάζετε συμπεράσματα, μπαίνετε μέσα στο θέμα και δεν υπάρχετε τοπικα-

αυτοδιοικητικά μ' αυτό που είπατε. Πρώτον. Σας εξηγώ γιατί. Δεν απαιτείται 

καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που έπρεπε να πάρουμε και δεν 

πήραμε. Δεύτερον, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πήραμε για να κάνουμε 

αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα κλπ. Τρίτον, είναι μια μεγάλη επιτυχία του 

Δήμου Ωρωπού, που κατάφερε να μπει στο πρόγραμμα και να πάρει παιδιά τα 

οποία είναι άνεργα, για 5 μήνες. Μπήκε στο πρόγραμμα, αγωνίστηκε με τις 

ελλείψεις προσωπικού, διοικητικού και οικονομικο-τεχνικής υποδομής 

υπαλληλικής που έχει ο Δήμος μας και κατάφερε παρόλα αυτά, κυνηγώντας το 

πρόγραμμα, να μπει στο πρόγραμμα αυτό το οποίο το εφαρμοζει και τους 

προσλαμβάνει η Μ.Κ.Ο. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει απόφαση να προσλάβει 

ανθρώπους τους οποίους προσλαμβάνει το Μ.Κ.Ο. Το Μ.Κ.Ο. προσλαμβάνει, 

κάνει αίτημα, προκήρυξη κλπ. Εμείς βοηθάμε το Μ.Κ.Ο. που έχει αναλάβει το 

Δήμο Ωρωπού να πάρει τους ανθρώπους. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι γι' αυτά 

που λέτε να αποφασίσουμε και να πάρουμε ανθρώπους. Τρίτον, γίνεται 

αυστηρά μοριοδότηση μέσω του Υπουργείου.  

 Τέταρτον, γίνεται αυστηρά μέσω ΑΣΕΠ και γνωρίζετε .. Αν έρχεστε μετά 

από 12 χρόνια Πρόεδρος και αμφιβάλλετε για τη διαδικασία του Υπουργείου και 

του ΑΣΕΠ, ε, δεν μπορεί να συζητήσουμε από εκεί και πέρα και μιλάτε για 

φιλοσοφίες, για τρόπους διοίκησης, για καταδίκες του Δήμου, μέσω ΑΣΕΠ που 

θα έρθουν όλοι οι άνθρωποι, με μοριοδότηση. Ε, δεν είναι κατανοητά. Φτάνει 

πια η παραπλάνηση. Φτάνει, δεν αντέχει άλλο αυτός ο τόπος στη μικρότητα και 
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στην παραπλάνηση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε, όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς, πάρτους πίσω αλλιώς 

θα πάρω το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάρε πίσω τους χαρακτηρισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε, πάρε πίσω τους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπο μου, σε 

παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Συνεχίζεις να λες ψέματα. Πάρε πίσω τους χαρακτηρισμούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ 

κ.Λίτσα, ακούστηκαν οι απόψεις σας. Κύριε Λίτσα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι μικρότητες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε. Κύριε Φοργιάρη, παρακαλώ. Κύριε Λίτσα, αφήστε να 

προχωρήσει η διαδιακσία. Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μικρότητα η πολιτική .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, είναι κατάσταση αυτή τώρα; Κύριε Λάμπρου, 

παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, νόμιζα ότι εσείς δε θα φέρνατε τέτοιες 

ανακοινώσεις. Στο λόγο μου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε θα φέρνατε τέτοιες ανακοινώσεις. Σας είχα ..    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, αφήστε τώρα να απαντήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω και εγώ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκεφτείτε και εσείς τουλάχιστον λίγο Αριστοφανικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανακοινώσεις ότι βγήκε κάποιος από το Δήμο, μίλησε με τον 

έναν, μίλησε με τον άλλον, μίλησε σε σας, σας είπε και μετά αυτά που σας είπε 

στο δρόμο, έρχεστε και τα λέτε σε μένα σαν ανακοίνωση, δε νομίζω ότι είναι 

αυτό που περίμενα από σας. .. Το προ-Συμβούλιο γίνεται για δικιά μας χρήση, 

για να φέρουμε την εισήγηση που ζητάτε εσείς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το 

άλλο. Τι μπερδεύετε το προ-Συμβούλιο με το Συμβούλιο; Δεν πρέπει εγώ να 

κάνω προ-Συμβούλιο με 25 άτομα να αποφασίσω μόνος μου για το τι θα γίνει 

στην πορεία του τόπου και στο μέλλον του; Θα κάνω προ-Συμβούλιο, θα 

συζητήσω, με δημοκρατικές .. Αυτό λέει η δημοκρατία. Τι το καλύτερο; Να 

αποφασίσει όλη η Δημοτική Αρχή να κάνει εισήγηση στα θέματα την επόμενη 

μέρα από το να αποφασίζει κάποιος; Δεν μπέρδεψα εγώ κανένα Συμβούλιο με 

προ-Συμβούλιο. Εδώ στο Συμβούλιο την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, όλων 

δηλαδή των κυρίων, μπορούμε να την αλλάξουμε. Μπορείτε να μας πείσετε για 

κάτι άλλο και να αλλάξουμε, όπως έχουμε αλλάξει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ειπώθηκε κάτι τέτοιο στον Πρόεδρο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι, δεν έγινε κάτι το διαφορετικό. Προ-Συμβούλια γίνεται 

όλα τα χρόνια και μακάρι να γινόντουσαν σε όλες τις Δημοτικές Αρχές, όπως το 

κάνουμε εμείς με ευλάβεια κάθε φορά. Στον 1,5 χρόνο, σας διαβεβαιώ .., μια 

φορά δεν κάναμε και εκείνη κακώς. Ο Δέδες. Κύριε Δέδε, υπάρχει μια 

προμήθεια μπετό και δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Δεν κατάλαβα. Και 

υπάρχουν κάποιες ανάγκες στον τόπο. Σας το εξήγησα και άλλη φορά. Υπάρχει 

λακούβα, υπάρχει ο δρόμος με μπετό, υπάρχει ένα κομμάτι που δεν μπορεί να 

κατέβει στη θάλασσα κάποιος ανάπηρος. Υπάρχουνε κάποιες ανάγκες μπετού 

που ζητάνε στο μεγαλύτερο Δήμο του Ωρωπού, είναι 10.000, 12.000, δε 

θυμάμαι, 14.000 το μπετό, η προμήθεια για όλο το Δήμο, για όλο το χρόνο και 

όπου χρειαστεί μπετό και ζητηθεί στέλνουμε την μπετονιέρα με δελτίο 
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αποστολής να πάει να τη ρίξουνε οι εργάτες του Δήμου και να μπαλώσουν 

καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις για τους συμπολίτες μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δέδε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για μερεμέτια μιλάμε, για πράγματα που μπορεί να κάνει το 

εργατο-τεχνικό προσωπικό του Δήμου. 'Η μπορεί να ζητήσει και μια βοήθεια ή 

μπορεί να ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δέδε. Σας παρακαλώ. Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το παραλαμβάνει μηχανικός μετά. Πάει και μετράει. Ο 

μηχανικός. Βρε άσε την ώρα και την ώρα μωρέ τώρα. Το καταγράφει, υπάρχει 

δελτίο αποστολής που φεύγει, που πάει. Τι να παραλάβει; Ο μεγαλύτερος 

Δήμος για 12.000 μπετό βρίσκεις να κάνεις αντιπολίτευση. Μακάρι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε ακουστήκατε με ευλάβεια. Σταματήστε να μιλάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε .. Δημήτρη, κ.Κιούση, νομίζω ότι δεν έχουμε, πολύ σωστά 

και εγώ το είχα πει στην αρχή εδώ να έδινα τους Συλλόγους στην Αλέκα. Δε 

νομίζω ότι μπορούμε. Είναι υποχρεωτικά με τον Κώδικα, ότι οι επιχορηγήσεις 

γίνονται μέσω Δημοτικού Συμβουλίου. Εχω την εντύπωση αυτή. Υποχρεωτικά. 

Υποχρεωτικά το κάνουμε, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Μακάρι να 

αποκεντρωνόμαστε και άλλο.  

Με το 202 άρθρο.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Δήμαρχε, αυτό που είπε, αν κατάλαβα καλά, ο 

κ.Κιούσης, που το έχουμε συζητήσει και στο Νομικό Πρόσωπο, είναι να 

υπάρχει μια συζήτηση από μας και οι προτάσεις μας να έρθουν προς εσάς, προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο και με βάση τις προσωπικές μας απόψεις να δίνονται 

και τα ανάλογα χρήματα στους Πολιτιστικούς Συλλόγους, οι οποίοι θα 

συμμετέχουν και στις εκδηλώσεις του Νομικού Προσώπου να είναι και πιο 

πλούσιο το πρόγραμμα μας.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Αλέκα, εμείς έχουμε χαράξει μια πολιτική όμως που είναι 

υποχρεωμένο το Νομικό Πρόσωπο να ακούει και είναι πιο κάτω από τη 

Δημοτική Αρχή συνολικά, να ακούει την εισήγηση της φιλοσοφίας και της 

πολιτικής του Δήμου, η οποία λέμε, όλοι οι Σύλλογοι θα πάρουνε κάποια 

χρήματα, εκτός και αν συμβεί κάτι το ιδιαίτερο, με λιγότερο ποσόν είπαμε, από 

το 10 στο 11, 30%, τώρα από αυτό που πήραν ακόμη πιο κάτω γιατί 

μειωθήκαν τα τακτικά έσοδα και μειώθηκε δραματικά το ποσοστό που μπορούν 

να πάρουνε οι Σύλλογοι. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ακολουθώντας 

αυτή τη φιλοσοφία του Δήμου που αφορά για όλους τους Συλλόγους, τι μας 

ενδιαφέρει εμάς ποιος θα το αποφασίσει. Αυτά θα πάρουνε. Είναι 

ξεκαθαρισμένα τα πράγματα στη Δημοτική Αρχή. Τα έχει βάλει σε μια σειρά.  

 Κύριε Καλύβα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, δεν έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σπόντες μπορούμε να πετάμε. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί σε 

κάποια απ' όλα αυτά, το πιλοτικό πρόγραμμα κάπου να αδικήθηκε ή να μην 

έγινε, ήταν το κατάλληλο ποσόν του πιλοτικού προγράμματος να απαντήσει 

συγκεκριμένα και επ' ακριβώς για τις ανάγκες ενός τόπου της δημοτικής 

συγκοινωνίας. Δεν έχω καμία αντίρρηση, είναι στη σύμβαση μας, στην 

υποχρέωση μας, να μπορούμε να βάλουμε νέα δρομολόγια  ή να το 

κοιτάξουμε. Ομως θα έρθετε από τον Αυλώνα, θα καθίσουμε κάτω, θα 

φωνάξουμε και το ΚΤΕΛ να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε για να το 

ξεκινήσουμε. Δεν έχω καμία διαφωνία. Δεν έχω καμία διαφωνία. Θα κάτσουμε 

κάτω να το βρούμε πότε θα πάει και να δοκιμάσουμε .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δήμαρχε, όρισε μέρα και να μαζευτούμε ο κ.Λέκκας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να πάρουμε και το ΚΤΕΛ .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Από Αυλώνα και να το δούμε να μπει ξανά το λεωφορείο. Τώρα 
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όμως που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες. Τώρα να δούμε αν πράγματι θα γεμίσει 

το λεωφορείο με 1 άτομο ή με 50 άτομα. Περιμένω ειδοποίηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος μου είπε ότι θα βάλουμε ένα πρόγραμμα για μπάνια, έτσι; 

Με τα λεωφορεία του Δήμου το καλοκαίρι. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ορίστε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω αν εμπεριέχει τον Αυλώνα. Ποιος μου είπε ότι θα 

βάλουμε λεωφορεία για μπάνιο; Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ω. Θα βάλει λεωφορεία 

για μπάνια το καλοκαίρι. Θα είναι και Αυλώνα κ.Φοργιάρη; Από Αυλώνα; Ναι, 

θα το δούμε συνολικά το πρόγραμμα.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ωραία. Εγώ περιμένω από σας ειδοποίηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και με τα λεωφορεία της Κ.Ε.Δ.Ω., του Δήμου μέσω της 

Κ.Ε.Δ.Ω., που θα βάλει λέει για μπάνια, να πηγαίνουν από Καπανδρίτι και 

Αυλώνα, θα κατεβαίνουμε κάθε μέρα, θα έχουμε θαλάσσια μπάνια.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ περιμένω από σας να με ειδοποιήσετε πλέον.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγινε. Εχω δύο ανακοινώσεις, μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη. 

Η ευχάριστη είναι ότι σήμερα το μεσημέρι 3:00 η ώρα ο υποφαινόμενος, μαζί 

με τον κ.Λέκκα, τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο 

το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράψαμε τη σύμβαση που πήρε απόφαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο προ 1, 2 μήνες για τα χρέη του Δήμου. Επαναλαμβάνω τι 

λέει η σύμβαση. 5.000.000 ευρώ με τις προσαυξήσεις μπαίνουνε σε 

διακανονισμό 2.000.000 να πληρώσουμε 100.000 περίπου μαζί με το ΦΠΑ, 

2.100.000 σε 48 δόσεις, 200.000 προκαταβολή. Τα 5.000.000, επαναλαμβάνω, 

γίνονται 2.100.000, σε 48 δόσεις και 200.000 προκαταβολή. Αυτό είναι από τη 

Μαυροσουβάλα το χρέος. Το 1.100 περίπου χρέος των πρώην Κοινοτήτων του 

Δήμου μας που έπαιρναν απευθείας νερό από την ΕΥΔΑΠ, Καπανδρίτι, 

Πολυδένδρι και Κιούρκα και Αφίδνες, 1.100.000 χρέος, μπήκε και αυτό στον 
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διακανονισμό τον 4ετή 48 δόσεων. Είναι μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία του 

Δήμου Ωρωπού. Συγχαρητήρια στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγχαρητήρια στους 

Συμβούλους της Υδρευσης, συγχαρητήρια στους Νομικούς Συμβούλους του 

Δήμου, έγινε ένας γολγοθάς για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα το μεσημέρι 

στην υπογραφή αυτών των συμβάσεων. Το θέμα τελείωσε, έληξε, 

υπογράψαμε, ξεκινάμε και πληρώνουμε κάποια χρήματα το χρόνο εφικτά και ο 

Δήμος προχωράει.  

 Το δυσάρεστο είναι ότι είδαμε όχι με πολύ έκπληξη μου, 

περιτρυγιριζότανε κάτι τέτοιο να γραφτεί στην εφημερίδα και στα site, 

ανακοίνωση της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Είναι η παράταξη του 

κ.Λίτσα, η οποία μεταξύ των άλλων λέει, τίτλος: επιπλέουν αυλικοί, πάρτι και 

φακελάκια. Να μη σας το διαβάζω όλο. Δεν αξίζει. Σας διαβάζω αυτό όμως το 

οποίον αφορά την ανακοίνωση που θα κάνω. Ομως υπάρχει και κάτι νέο λέει, 

νέο. Για πρώτη φορά δηλαδή, που φαίνεται. Βέβαια αυτός ο τρόπος γραφής 

είναι γνωστός, αλλά δεν έχει σημασία ποιος το γράφει, ποιος το υπογράφει. 

Ομως υπάρχει και κάτι νέο που φαίνεται να έχει καθιερωθεί από τη Δημοτική 

Αρχή. Δημοτική Αρχή, όλη τη Δημοτική Αρχή. Πάρτι δεν μπορεί να κάνει ένας, 

κάνει όλη η Δημοτική Αρχή. Ομως υπάρχει και κάτι νέο, που φαίνεται να έχει 

καθιερωθεί από τη Δημοτική Αρχή. Το διαβάζω αργά γιατί θα έχουμε εξελίξεις. 

Το γνωστό σε όλους μας φακελάκι, που δυστυχώς έρχεται σε μια πολύ 

δύσκολη στιγμή να καθορίσει το βαθμό που του αναλογεί το μέλλον του 

Δήμου μας. Δε θα πω πολλά πάνω για τα φακελάκια και για την ιστορία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι ήτανε και πως και γιατί. 

Δεν θα πω τίποτα.  ΛΙΤΣΑΣ: Βρε Δήμαρχε, δεν ντρέπεσαι λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ντρέπεσαι λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρτε τον χαρακτηρισμό, θα σας αποβάλλω από την αίθουσα.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ντρέπεσαι; Εσύ θα αποβάλλεις εμένα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τον Δήμαρχο να αποβάλλεις μ' αυτά που κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρτε τον χαρακτηρισμό πίσω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αντί να εξηγήσει στους Συμβούλους του .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Αφήστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τις μαϊμουδιές που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Λίτσα. Δεν αντέχετε. Το τι γράφετε σας διάβασε. 

Εάν αυτό εδώ είναι δικό σας κ.Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να σου πω εγώ τι έλεγε αυτός για μένα προεκλογικά; Αντε σε 

παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δικό σας είναι αυτό κ.Λίτσα. Προσέθεσε κάτι ο κύριος ..; Καθίστε 

κ.Δέδε τώρα, εντάξει. Παρακαλώ τώρα. Εάν εξεγείρεστε και εσείς γι' αυτά που 

λέτε, πείτε το.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τα πάρτι άλλοι τα είπανε, αλλά τα ξεχνάει. Αλλά είναι ξεκάθαρο, δεν 

μπόρεσε να απαντήσει ποτέ τα 24άρια τα ανύπαρκτα και κάθεται και λέει τώρα 

αυτά. Να πει στους δικούς του Συμβούλους για τα ανύπαρκτα έργα που δεν 

μπορούσαν να τα περάσουν οι ίδιοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να γυρίσει να το πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  

 Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Δεν είναι δυνατόν τώρα. 

Εντάξει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, την άλλη φορά που θα γίνει .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να με προστατέψετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Προσέξτε, γιατί αν δεν ήμασταν εμείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν ήμασταν εμείς δεν είχατε απαρτία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αφήστε τα αυτά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Απαρτία δεν έχετε. Δεν είχατε απαρτία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είχατε απαρτία Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε υποχρέωση να είστε εδώ και να πείτε την άποψη σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια ανακοίνωση που αναφέρεται σε συναδέλφους. Να μη 

γίνει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δηλαδή; Δηλαδή ο λαός σας έστειλε εδώ κατά υποχρέωση 

δική μας να είστε εδώ κατά το δοκούν κρυφοκοιτάζοντας από την πόρτα; Τι 

νομίζετε σας έστειλε ο λαός εδώ μέσα; Να σας ακούσει ..; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, όχι διάλογο παρακαλώ. Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. 

Παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για το ανύπαρκτο έργο; Το ανύπαρκτο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το έργο μπορείτε, κ.Λίτσα, για το έργο μπορείτε να το 

χαρακτηρίσετε όποτε θέλετε ανύπαρκτο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι 
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συμπολίτες μας. Εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη ανακοίνωση και πρέπει να 

αφήσετε να ακουστεί. Και μετά μπορείτε αν σας θίγει προσωπικά, να 

επανέλθετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή το φακελάκι και το πάρτι προφανώς είναι μια λέξη η 

οποία σημαίνει ότι τα παίρνουμε η Δημοτική Αρχή, κανείς από τους Δημοτικούς 

μου Συμβούλους ομόφωνα δε δέχεται αυτό το χαρακτηρισμό. Κανείς. Η 

Δημοτική Αρχή αποφάσισε να κάνει μήνυση στην ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και στον υπεύθυνο αυτό για το φακελάκι και το πάρτι. Πρώτον 

αυτό. Δεύτερον, να πείτε στα μέλη, τους Δημοτικούς Συμβούλους της 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που λείπουν σήμερα και δεν ξέρω για ποιον 

λόγο λείπουν σήμερα, κατά τύχη που ήθελα να κάνω και ανακοίνωση για τους 

κυρίους αυτούς, οι οποίοι συνυπογράφουν σαν ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

προφανώς το κείμενο αυτό και θα προσέλθουν στο Δήμο να πάρουν χρήματα 

για την ομάδα τους, σαν Πρόεδροι κλπ., ότι εάν συνυπογράφουν αυτό το 

κείμενο δεν τους .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αφήστε το .. Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα και κ.Δέδε, δεν 

αντέχετε τελικά να ακούσετε τίποτα. Ετσι; Εάν θίγεστε κ.Δέδε, να ξέρετε ότι 

θίγονται και άλλοι συνάδελφοι από την άλλη μεριά. Αφήστε κ.Λίτσα. Πείτε το 

μετά, πείτε το μετά. Ηρεμήστε κ.Δέδε. Κύριε Δέδε ηρεμήστε. Εσάς η λέξη 

πάρτι μπορεί να μη σας λέει τίποτα. Εντάξει; Κάποιους όμως ενοχλεί, απ' ότι 

φαίνεται.  

ΛΙΤΣΑΣ: Σας το είπανε 3 παρατάξεις. Με μένα έχεις πρόβλημα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ειλικρινά θα ζητήσω να αποχωρήσετε από την 
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αίθουσα. Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να αποδεχτούμε τα φακελάκια και τα πάρτι που λέτε; 

Δεν κατάλαβα. Γιατί αντιδράτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Κύριε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά κάνετε. Αυτό, αυτό εδώ τι είναι; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα παρακαλέσω να αποχωρήσετε από την αίθουσα 

μέχρι να γίνει η ανακοίνωση. Τώρα μισό λεπτό. Μισό λεπτό να τελειώσει η 

ανακοίνωση. Κύριε Δέδε. Παρακαλώ κ.Φοργιάρη, αφήστε. Κύριε Δέδε, κ.Δέδε, 

κ.Δέδε και κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα και κ.Φοργιάρη, κ.Λίτσα και κ.Φοργιάρη. 

Αφήστε κ.Λίτσα, έχετε αναλάβει ένα είδος δικαστή εδώ πέρα και φοβίζετε τους 

πάντες; Σε συναδέλφους λέτε, άμα σας κάνω εγώ καταγγελία και θα σας ρίξω 

μομφή. Τι είναι αυτά τώρα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτά τώρα; Τι είναι αυτά; Είναι συμπεριφορά τώρα αυτή 

συναδέλφου; Συναδέλφου; Αυτή είναι πεζοδρομιακή καθαρά συμπεριφορά. 

Λυπάμαι που το λέω. Τα κείμενα σας διαβάζω. Αφήστε κ.Δέδε. Εσείς έχετε πει 

πολύ χειρότερα.  

 Συνεχίστε κ.Δήμαρχε και ελπίζω να αντέξει ο κ.Λίτσας μέχρι το τέλος. 

Συνεχίζετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω ότι άνθρωποι που κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή με 

τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν μπορούν να συνεργαστούν μ' αυτήν τη Δημοτική 

Αρχή. Δε δέχομαι εγώ Πρόεδρο αθλητικής ομάδος να έρχεται στο Δήμαρχο που 

παίρνει φακελάκια και κάνει πάρτι να ζητάει λεφτά, γιατί κινδυνεύω να 
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χαρακτηριστώ ότι είμαι, μου έδωσε φακελάκι. Σε τέτοια συναλλαγή, με 

τέτοιους ανθρώπους επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία. 

Ενημερώστε τους ότι αν δεν μπουν με πρωτοσέλιδο και ζητήσουν συγνώμη 

από αυτήν τη Δημοτική Αρχή, πρωτοσέλιδο, να βγουν ότι δε συμμετέχουν σ' 

αυτήν την ανακοίνωση ή οποιοδήποτε ζητούν συνεργασία με μένα, δε θα την 

έχουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  

 Κύριοι συνάδελφοι συνεχίζουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Κανελλόπουλε, να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το θέμα.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είχα κάνει την πρόταση το 4 έως 10 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιώργο, κ.Γιαμαρέλο, συγνώμη, ρώτησα και τον Καρίνο και απ' 

ότι φαίνεται δεν είναι χωροταξικά τα θέματα, έχει γίνει .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ο κ.Καρίνος ό,τι έχει να πει να το πει από το μικρόφωνο και να 

καταγραφεί παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Οταν συζητηθούνε χωροταξικά, αυτά είναι 15 χρόνια τα 
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σχέδια, δεν συζητούνται τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, όταν συζητηθεί το θέμα κ.Γιαμαρέλο θα απαντήσει για 

κάθε θέμα ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Κύριε Κανελλόπουλε. Οχι τώρα κ.Καρίνο, όταν θα συζητηθούν τα 

θέματα.  

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σας. Το θέμα μας είναι: Καθορισμός 

ειδικοτήτων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2012. Οπως 

γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την 16/2012 

απόφαση του είχε ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εν συνεχεία 

να πάρει την έγκριση της .. για πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού 

χαρακτήρα για 8 μήνες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που 

προκύπτουν στο Δήμο μας. Υστερα από όλα αυτά και κατόπιν του αριθμού 

πρωτοκόλλου 23808/14-6-2012 έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών μας 

δώσανε έγκριση για πρόσληψη 27 ατόμων ανταποδοτικού χαρακτήρα, με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Επειδή η θέση που είχε 

ζητήσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο, σύμφωνα με την 16/2012 απόφαση, ήταν 

πολύ περισσότερες, σήμερα καλούμεθα να αποφασίσουμε για τις ειδικότητες 

των 27 ατόμων που πρόκειται να προσληφθούν. Η Υπηρεσία εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας 

έως και 8 μηνών και συγκεκριμένα τον εξής ανά ειδικότητα αριθμό ατόμων και 

αναφέρεται: Ειδικότητα ΔΕ24 ηλεκτρολόγων, για 8 μήνες σύμβαση, ζητούμε 

από τους 27 να προσφληθούν 2. ΔΕ29 οδηγών απορριμματοφόρων 

αυτοκινήτων, 8 μήνες διάρκεια σύμβασης, 6 άτομα. ΥΕ εργατών καθαριότητας, 

8 μήνες, 10 άτομα. ΥΕ εργατών ταφής - εκταφής για χρονική διάρκεια 

σύμβασης 8 μηνών, 3 άτομα και ΥΕ εργατών ύδρευσης για 8 μήνες, 6 άτομα.  
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 Οπως βλέπετε, η εισηγήση μας προσπαθεί να καλύψει υπαρκτά 

προβλήματα όπως είναι ο τομέας καθαριότητας σε μεγάλο βαθμό, η ύδρευση, 

ηλεκτροφωτισμός και τα νεκροταφεία μας. Σύνολο .. θα είναι 27. Παρακαλούμε 

για την έγκριση του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κανελλόπουλε. Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι 

συνάδελφοι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι αντιρρήσεις δεν έχω γι' αυτό, αλλά έχω να κάνω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Χασιώτης και η κα Στεργίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, η ανυπαρξία κάποιων ανθρώπων και η μη γνώση τους να 

διοικήσουν αυτόν το Δήμο έχει τα εξής αποτελέσματα. Από τη μια 

πανηγυρίζουμε για τις μεγάλες νίκες που κάναμε και από την άλλη βλέπουμε 

ότι με την παγία, με την παγία κάνουμε εργασίες τις οποίες θα έπρεπε να 

κάνουνε οι δημοτικοί υπάλληλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ελάτε σας παρακαλώ στο θέμα που αφορά την 

πρόσληψη του προσωπικού. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είμαι στο θέμα. Λυπάμαι κ.Πρόεδρε, λυπάμαι κ.Πρόεδρε αν δεν 

μπορείτε να αντιληφθείτε τι λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παγία δεν έχει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι λέω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παγία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λυπάμαι κ.Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, επί του θέματος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, επί του θέματος λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ και πιστεύω καταλαβαίνει και όλο το Σώμα τον ρόλο 
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τον οποίο παίζετε σ' αυτήν την αίθουσα τελικά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα μ' αφήσετε; Εσείς παίζετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ ευχαρίστως κ.Λίτσα, έχετε όλο το χρόνο, καλή 

διάθεση, αλλά στο θέμα σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν εσείς πέφτει μια πέτρα μέσα στο δρόμο και 

πληρώνετε από την παγία να την πάρετε, λέω το εξής: έναν χειριστή ρε παιδιά 

8μηνο γιατί δεν παίρνετε; Για την ανυπαρξία λοιπόν λέω της γνώσης διοίκησης, 

για παρανομίες που κάνει η Δημοτική Αρχή και μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

καλυφθούν κάποια πράγματα, αλλά έχω ζητήσει από το αγαπητό Σώμα να 

καταλάβει κάποια στιγμή τι του λέμε, ότι ο Δήμος είναι ένας ενιαίος, ότι ναι μεν 

σήμερα παίρνετε εργάτες ταφής αλλά σε μερικά χωριά υπάρχουνε κοροϊδα που 

πληρώνουνε και την άδεια ταφής και το σκάψιμο του λάκου. Το πληρώνουνε 

δύο φορές. Θα έπρεπε να είχατε πάρει μια απόφαση να μην το πληρώνουνε 

δύο φορές. Οπως οι υπόλοιποι του Δήμου. Επίσης όταν παίρνατε την ύδρευση, 

σας είπαμε, δεν έχετε διαβάσει καν αυτό που ψηφίζετε. Βάζετε άδειες λοιπόν, 

δίνετε άδειες, εσείς οι καθαροί, που είστε καθαροί σε μερικά πράγματα, αλλά 

σε μερικά δεν είστε ικανοί, κ.Δήμαρχε εσείς προσωπικά, να διαβάσετε αυτά που 

φτιάχνετε και λέτε το εξής: δεν δίνουμε λέει νερό εκεί που δεν έχει κτίσμα και 

εσείς δίνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέτε κ.Λίτσα τώρα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, όταν φέρνετε τέτοια θέματα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πρόταση για το θέμα; Για τους εργάτες; Κάτι πήγατε να 

πείτε για χειριστές κλπ. Πρόταση έχετε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, έχω να πω, έχω να πω. Θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερος 

σχεδιασμός .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε την πρόταση σας. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Οι εργάτες έπρεπε να είχαν έρθει πιο άμεσα στο Δήμο. Δυστυχώς δεν 

προλάβαμε, μας πρόλαβαν οι εκλογές, θα ήθελα να δω και μια θέση 

τουλάχιστον χειριστή, που νομίζω πονάει ο Δήμος, γιατί βλέπω από την παγία 

χειριστές, χειριστές, GCB, GCB, GCB.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

 ΛΙΤΣΑΣ: Ε, δεν είναι ανταποδοτικό το GCB; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρινιστική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Γιαμαρέλο. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να ενημερώσω το Σώμα, να μη θεωρηθεί 

αντιπολιτευτικό, ότι ο χειριστής είναι υπάλληλος έργου, δεν είναι 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εχουμε ζητήσει για μη ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Δε μας έχουνε δώσει ακόμη την έγκριση. Θα έρθει και αυτή η έγκριση, αλλά 

είναι στο μετέπειτα στάδιο. Ετσι; Προς ενημέρωση του Σώματος. Εχουμε 

ζητήσει χειριστές αλλά όχι σ' αυτήν τη φάση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε μετά κ.Λίτσα. Κάτι διαδικαστικό θέλει ο 

κ.Γιαμαρέλος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρινιστική. Ηθελα να ρωτήσω τον 

κ.Κανελλόπουλο πόσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούν σήμερα ανά 

ειδικότητα στο Δήμο.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλετε επαναλάβετε την ερώτηση γιατί δεν την 

κατάλαβα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ζητάμε κάποιο προσωπικό ανά ειδικότητα να στελεχώσει τις 

Υπηρεσίες αυτές. Πέραν αυτού που ζητάμε σήμερα για τις ανάγκες του Δήμου 

τι προσωπικό έχουμε ανά ειδικότητα.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτήν τη στιγμή δεν έχω πρόχειρο ακριβώς το 
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προσωπικό που υπηρετεί ανά Υπηρεσία, έχω όμως να σας πω, ότι σύμφωνα με 

τον Οργανισμό που έχει φτιάξει ο Δήμος έχουμε, 30 εργάτες καθαριότητας 

μείον, 17 οδηγούς μείον, εργάτες ταφής μείον 10, εργάτες ύδρευσης μείον 14. 

Απ' ότι προβλέπει στον Οργανισμό. Ξέρω αυτούς που δεν έχουμε, που 

υπολοίπονται για να συμπληρωθεί το οργανόγραμμα του Δήμου. Αυτοί όλοι, το 

προσωπικό αυτό εδρεύει εδώ στο Δήμο ή είναι και σε κάποιες άλλες Δημοτικές 

Κοινότητες; Δηλαδή, έχουμε ηλεκτρολόγους που βρίσκονται ας πούμε στον 

Αυλώνα ή είναι όλοι εδώ στον Ωρωπό;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατανέμεται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και υπάρχουνε .. ; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή ο Αυλώνας έχει ηλεκτρολόγο. Οι Αφίδνες έχουνε 

ηλεκτρολόγο, ο Κάλαμος έχει ηλεκτρολόγο. Η Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων δεν 

έχει ηλεκτρολόγο. Αναφέρω ένα παράδειγμα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Και για τους οδηγούς απορριμματοφόρων; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο σε όλους. Κατανέμονται σε όλες τις Δημοτικές 

Ενότητες που έχουν ανάγκες. Και οι 3 εργάτες, όπως καταλαβαίνετε, εκταφής 

και ταφής δεν επαρκούν για τα 11 νεκροταφεία που διαθέτουμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, αυτήν την ώρα δεν έχουμε κανέναν; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εχουμε μόνο έναν υπάλληλο μόνιμο. Εναν μόνο μόνιμο 

για όλα τα νεκροταφεία μας.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και αναγνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει έλλειψη από 

προσωπικό και χρειάζονται εργάτες για να στελεχώσουνε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για να στελεχώσουνε τις Υπηρεσίες έτσι ώστε άρτια να μπορούν 

να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των δημοτών μας. Ομως από την πρώτη στιγμή 

είχαμε πει ότι οι προσλήψεις αυτές θέλουμε να είναι μόνιμες, να στελεχώνονται 

αυτές οι θέσεις με μόνιμο προσωπικό, να έχουνε εργασιακά δικαιώματα πλήρη, 

ασφαλιστικά δικαιώματα πλήρη, αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι όμηροι της 

8μηνης σύμβασης και βεβαίως να γίνεται και αν θέλετε και ο σχεδιασμός του 

Δήμου με μόνιμο προσωπικό, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε 

ανάγκη και το χειμώνα και το καλοκαίρι κάθε στιγμή.  

 Θα καταψηφίσω μ' αυτήν τη λογική. Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη 

πρόσληψης εργαζομένων στο Δήμο, αλλά εμείς διεκδικούμε να είναι μόνιμο 

αυτό το προσωπικό και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις ανάγκες του 

Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, με το ίδιο σκεπτικό, ότι οι ανάγκες του Δήμου είναι πολύ 

περισσότερες από αυτό το προσωπικό που εγκρίνεται τώρα, έστω με 8μηνες 

και 6μηνες συμβάσεις, καλά λέω, η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να είναι μόνιμο 

προσωπικό το οποίο θα απασχολείται με πλήρη απασχόληση. Αυτός πρέπει να 

είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να βγαίνει μέσα από τα 

Δημοτικά Συμβούλια για να μπορούμε κάποια στιγμή να το πετύχουμε. Αμα 

κάθε φορά υποκύπτουμε στους εκβιασμούς που δε μας δίνουν προσωπικό και 

μας αναγκάζουν να πάρουμε 2μηνες, 3μηνες κλπ. κλπ., αυτό θα συνεχίζεται. 

Είναι ένα αίτημα που πρέπει να το διεκδικούμε και να ξαναγυρίσω λίγο στο 

προηγούμενο, με τις προσλήψεις μέσω Μ.Κ.Ο. Δεν έχετε διαβάσει, δεν έχετε 

δει τι είναι αυτές οι Μ.Κ.Ο.; Η μεγαλύτερη απάτη των τελευταίων χρόνων είναι, 
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που την εφηύρε η προγούμενη κυβέρνηση για να εισπράξουν τα κονδύλια τα 

Κοινοτικά και εμείς δεχόμαστε να κάνουμε προσλήψεις μέσω της Μ.Κ.Ο.  

 Και μόνο αυτό αρκεί να πούμε ότι είμαστε ενάντια και φυσικά θα 

ψηφίσω κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα. Θέλει να προσθέσει κάτι ο κ.Λίτσας. Εχει το δικαίωμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Διαδικαστικά κ.Δ/ντα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: ο χειριστής, 

εφόσον το μηχάνημα είναι στην Υπηρεσία Υδρευσης, τα μηχανήματα δεν είναι 

χρεωμένα στην Υπηρεσία Υδρευσης; Δηλαδή στον προϋπολογισμό το 

μηχάνημα, τα κόστη, δεν ανήκουν στην Υπηρεσία Υδρευσης; Κάνω κάποιο 

λάθος; Τουλάχιστον κάποια από τα μηχανήματα; Γιατί όταν θέλουμε να 

παρουσιάσουμε έξοδα σ' αυτές τις Υπηρεσίες τα χρεώνουμε κάπου. Εκτός αν 

στο Δήμο Ωρωπού είναι όλα χρεωμένα στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Ξέρετε 

να μου απαντήσετε; Μπορείτε; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ καλά ξέρω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Ρωτάω. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Περιμένω να τελειώσετε κ.Λίτσα. Εντάξει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ καλά ξέρω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας ρώτησα κάτι απλό. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θυμάμαι ξανά και το '11 μου κάνατε επίθεση ότι δεν 

ήξερα τι συμβαίνει με τους χειριστές μηχανημάτων έργων. Σας το ξαναλέω και 

τώρα, έχετε αποφασίσει και εσείς ο ίδιος, στη 16/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και λέμε, προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα οι 

κάτωθι. Πρώτον. Δεύτερον, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, που μέσα εκεί 
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αναφέρονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργων. Με εγκύκλιο του 

Υπουργείου οι χειριστές μηχανημάτων έργων είναι μη ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. Αυτό και μόνο είπα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, στην Υδρευση δηλαδή δεν μπορεί να περάσει; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι κ.Λίτσα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχετε κάνει 

Κοινοτάρχης, ο κωδ.30 είναι μη ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία.  

ΛΙΤΣΑΣ: Μου επιτρέπετε; Εχω την εντύπωση ότι έχουμε πάρει 8μηνο στην 

Υπηρεσία Υδρευσης. Γι' αυτό σας το αναφέρω. Θα προσπαθήσω να βρω τα 

πρακτικά .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η 16 απόφαση του 2012 το λέει ρητά. Μόνο η κα 

Στεργίου και ο κ.Χασιώτης είχανε μειοψηφήσει για τους λόγους που ανάφεραν 

και τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ούτε εμείς μειοψηφούμε, απλώς λέμε τη δυνατότητα που θα 

μπορούσαμε να είχαμε να έχουμε και κάποιους γιατί είναι αναγκαίοι, 

καταλάβατε; Αν δε μας δώσουνε συμβάσεις τους χρειαζόμαστε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αναγκαίοι είναι όλοι, άπαντες. Εγώ δε διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επί της ψηφοφορίας.  

 Οχι ο κ.Χασιώτης και η κα Στεργίου.  

 Αναφέρω ότι στο Σώμα προσήλθαν ο κ.Ανυφαντής και ο κ.Μπόρσης. 

 Ορίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεωρώ χρέος μου να ενημερώσω το Σώμα πάνω στο θέμα αυτό 

των προσλήψεων, μήπως κάποιος δεν το έχει συνειδητοποιήσει ή δεν το 

γνωρίζει. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που κάναμε αίτημα 

να προσλάβουμε τους 8μηνήτες. Βέβαια δεν το κάναμε λόγω του ότι είμαστε 

καλύτεροι σε οργάνωση, βέβαια γιατί έχουμε την μεγαλύτερη ανάγκη πιθανώς 
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από πολλούς, από τους περισσότερους Δήμους στην Ελλάδα για προσωπικό και 

από τον Ιανουάριο μήνα εκκρεμεί το αίτημα μας για να μας εγκρίνουνε το 

προσωπικό που παίρνουμε τώρα. Πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε και αν άκουσα και 

πάλι μας είπανε ότι αργήσαμε. Θα πρέπει να σου εγκριθεί για να προχωρήσεις 

το αίτημα σου αυτό από την .. και μετά να προχωρήσεις σε προκήρυξη. Δεν 

καθυστερήσαμε ούτε μέρα. Από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, 

τώρα με το που ήρθε η έγκριση στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται να 

προχωρήσει το θέμα να προσλάβουμε 8μηνήτες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν 

διορθώνει τα πράγματα. Για να προσλάβεις 8μηνήτες μπαίνουμε στη διαδικασία 

σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει, να στελεί η κατάσταση 

στον ΑΣΕΠ, να εγκρίνει ο ΑΣΕΠ, να μας στείλει την έγκριση, να βγούμε στην 

προκήρυξη 15 μέρες, δε θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς, να γίνει η προκήρυξη, να 

γίνει η αξιολόγηση, να γίνει η καταγραφή και μετά να προσληφθούνε.  

 Δηλαδή το καλοκαίρι έφυγε που χρειαζόμαστε τους 8μηνήτες κυρίως. 

Αυτό δυστυχώς είναι ο πολέμιος μας, ο εχθρός μας. Η καθυστέρηση 

λειτουργίας του κράτους για διάφορους λόγους και πάμε να πάρουμε 50 

2μηνήτες που έχουμε δηλώσει και μας δίνουν 8 και όμως υπάρχουμε, 

λειτουργούμε, παλεύουμε στην καθαριότητα και παντού και παλεύουν ακόμη, 

να ακούνε μερικοί που λέγανε ποιος το ρίχνει το μπετό και ποιος σκαλίζει την 

πέτρα και ο Δημοτικός Σύμβουλος γίνεται εργάτης σ' αυτόν το Δήμο. Εχουμε 

κάνει τη διαφορά σε όλους τους Δήμους. Το πιστεύω αυτή η ιστορία θα 

γραφτεί με μεγάλα γράμματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνω κύριοι συνάδελφοι. Το Σώμα κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει τον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού, μειοψηφούντων των 

κυρίων Χασιώτη και της κας Στεργίου για τους λόγους που ανέφεραν οι κύριοι 

συνάδελφοι.  
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 ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εγκριση άδειας τομής οδοστρώματος και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

του οδικού άξονα Ε.Ο.81 για την εκτέλεση του έργου "Αντικατάσταση 

Βελτίωση Δικτύου Υδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο, έχετε το λόγο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 

Εθνικής Οδού 81, .. Καπανδρίτι, Κάλαμος, Αμφιάρειο, για την εκτέλεση του 

έργου "Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Υδρευσης Κοινότητας 

Πολυδενδρίου". Στην ουσία οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι κάτι αντίστοιχο 

με αυτό που γίνεται και στην λεωφ. Μαρκοπούλου. Δηλαδή στην άκρη του 

δρόμου θα εκτελείται το έργο και απλώς θα λειτουργούν και τα δύο ρεύματα 

σε μικρότερο πλάτος.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν εισηγείστε μόνο αυτό. Μόνο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 

άδεια για τομή. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι, όχι, όχι. Μια στιγμή. Η ΔΕΣΕ με απόφαση της χορήγησε την 

άδεια τομής και η .. προκειμένου να χορηγήσει την ανωτέρω άδεια, πρέπει να 

έχει την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης. Δηλαδή ζητάει τη σύμφωνη 

γνώμη, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης της αδείας, ζητάει την 

έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για τις ρυθμίσεις. 

Μετέπειτα θα είναι η έγκριση για την τομή. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εντάξει, τώρα επειδή είχαμε πάρει και τις προηγούμενες αποφάσεις 
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έτσι, γι' αυτό το έχουμε γράψει σαν τίτλο έτσι. Πρόκειται για τομή στην άκρη 

του οδοστρώματος, γι' αυτό έφερα για παράδειγμα και το Μαρκόπουλο. Κάπως 

σαν το Μαρκόπουλο. Δηλαδή στο ακριανό μέτρο θα εκτελείται το έργο και 

απλώς θα στενέψει ο δρόμος 1 μέτρο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, θέλετε να .. ; 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Αν θέλετε λίγο για κάποια διευκρίνιση, ο κ.Σωτήρχος είμαι, 

μπορώ να διευκρινίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Σωτήρχο. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Με τον εργολάβο που μίλησα είναι για 5, 6 μέρες το πολύ. Δεν 

είναι παραπάνω δηλαδή η διαδικασία, η χρονοβόρα διαδικασία όλου του έργου 

και δεν πρόκειται και δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει διακοπή κυκλοφορίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια περιοχή είναι αυτό; 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Είναι στα φανάρια του Ζούρα που λέμε, στη διασταύρωση 

Καπανδριτίου για Εθνική Οδό, λίγο προς τα Χρυσά Αυγά, προς την 

κατασκήνωση Golden Horse και προς το .. στον Μυλωνά περίπου, στα 

γιαούρτια Μυλωνάς. Αυτή είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, για το χρονικό διάστημα, λόγω του ότι είναι 

καλοκαιρινή περίοδος και υπάρχει τεράστια κυκλοφορία σ' αυτό το δρόμο, καλό 

θα είναι να γίνουνε σύντομα οι εργασίες και όσο το δυνατόν να λάβουμε τα 

περισσότερα και τα καλύτερα μέτρα ασφάλειας για τους διερχόμενους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρινιστική αν μου επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.Καρίνο ποιος έχει συντάξει 
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την κυκλοφοριακή μελέτη. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εσείς την έχετε παραλάβει, την έχετε .. ; Και την έχετε 

ελέγξει και δε βρίσκετε κάτι δηλαδή, γιατί συνέταξε μια μελέτη και ζητάει τη 

δική μας έγκριση, γι' αυτό το ρωτάω. Πρέπει να έχει γίνει ο έλεγχος ο 

κατάλληλος γιατί αποφασίζει το Συμβούλιο και έχει κάποια ευθύνη νομίζω.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Γι 'αυτό και έφερα .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχετε λοιπόν την ευθύνη για την καλή, έτσι, εκτέλεση της 

μελέτης και την εκτέλεση του έργου.  

 Ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήθελα μόνο να σταθώ στην αποκατάσταση του 

οδοστρώματος μετά το πέρας του έργου. Οσες φορές έχουνε γίνει τέτοιες 

τομές στο δρόμο, αυτό που μας παραδίνουν οι εργολάβοι είναι ένα χάλι. Είτε 

θα κάθεται η αποκατάσταση, είτε θα είναι πάρα πολύ ψηλά και θα δημιουργεί 

σαμαράκια. Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να επιβλέψουμε αυτό το πράγμα και 

να μη μας παραδίνουν αυτό το χάλι μετά σε δρόμους οι οποίοι είναι καλοί. Δεν 

ξέρω κ.Καρίνο πως μπορεί να γίνει αυτό. Ισως θα πρέπει να το κοιτάξετε σαν 

Δ/ντης Υπηρεσίας πως μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα. 

Καταστρέφουνε τους δρόμους του Ωρωπού οι οποίοι δεν ξαναφτιάχνονται 

εύκολα.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μαρκόπουλο που το βλέπω τώρα που γίνεται αποκατάσταση, έχω 

την εντύπωση ότι γίνεται σωστά. Τώρα περιμένω να δω και την τελευταία 

στρώση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήθελα να δείτε και την αποκατάσταση στο έργο του 
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δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ωρωπίων. Μιλάμε για χάλι, έτσι; Μιλάμε για χάλι. 

Και κακώς .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, θα πρέπει όμως, θα πρέπει όμως και εμείς σαν Υπηρεσία, 

ας κάνουμε κάποιο χαρτί, κάποιο έγγραφο να διαμαρτυρηθούμε. Δεν μπορεί να 

έρχονται να καταστρέφουνε το οδικό δίκτυο του Δήμου μας και να μη μιλάμε.  

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω δύο λόγια μια και μιλάμε για το μεγάλο έργο του 

Πολυδενδρίου, ύψους πάνω από 1.000.000 ευρώ. Ετσι; Ναι, περίπου τόσο. 

Αυτό το έργο είχε δοθεί σε μια Κοινότητα άλλη, σε έναν Δήμο, στο Δήμο 

Κρωπίας, το είχε δώσει το Πολυδένδρι, ημερομηνίες, η παραλαβή όλων αυτών 

των έργων στο "Καλλικρατικό" Δήμο ήτανε μια δοκιμασία τεράστια για το Δήμο 

μας. Είχε απενταχθεί, παρεβρέθηκα εγώ με τον κ.Καρίνο μια, δύο φορές στην 

Περιφέρεια, στο άρθρο 152, το κερδίσαμε το έργο. Είμαι πολύ χαρούμενος, 

αυτό συντελεί βέβαια πάντα και στην ΕΥΔΑΠ προηγουμένως που είπα και ο 

Αντιδήμαρχος ο κ.Λάμπρου είναι συνεχώς στα προβλήματα της ύδρευσης και ο 

Τσεκρεζής ο Χρήστος υπεύθυνος ύδρευσης Ωρωπίων, μαζί αυτή η ομάδα 

ύδρευσης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, προχωρεί σε μεγάλα έργα, σε 

προβλήματα τα οποία στο μεγάλο, είναι τεράστια η έκταση μας, είναι πολλές οι 

ζημιές των έργων που υφιστάμεθα και είναι μεγάλο το έργο που έχουν να 

κάνουνε. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Συγνώμη, ομόφωνα εγκρίνει 

την άδεια τομής .. τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του οδικού άξονα. 

 

 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

48 

 ΘΕΜΑ 3ο 

 

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Τα μέλη της Επιτροπής κα Μαναβέλη. Η εισήγηση έχει δοθεί στους 

συναδέλφους. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις; Κύριε Κιούση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι. Ποιο έργο είναι αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια και πήρε το λόγο ο κ.Κιούσης. Ορίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό το έργο, γιατί στην εισήγηση μας 

αναφέρετε την 114 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 149. Η 114 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που εγώ προσωπικά πιστεύω κ.Δήμαρχε 

υφαρπάξατε την ψήφο μου, στην κυριολεξία υφαρπάξατε την ψήφο μου, γιατί 

και θα σας εξηγήσω το γιατί. Τα πρακτικά, ευτυχώς λόγω του κ.Καλύβα έχουμε 

πρακτικά στην Οικονομική Επιτροπή, τα πρακτικά στην Οικονομική Επιτροπή 

λένε το εξής: έγινε μια δοκιμή και είναι ευρεσιτεχνία του ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ, παγκοσμίως. Αυτά λέει ο κ.Δήμαρχος σε μας. 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας ηλεκτρισμού μέσα στην λάμπα και αυτό είναι η 

προϋπόθεση για να διεκδικήσουμε 500, 600.000 ευρώ λάμπες. Υπήρχαν λέει 3 

καθηγητές του Πολυτεχνείου. Ζητάω από τις 15.5., έστω ένα όνομα καθηγητή 

Πολυτεχνείου. Με παραπέμψατε στον κ.Καρίνο. Ο κ.Καρίνος στον κ.Λάτσα και 

στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή στον κ.Μωράκη. Να δω που αλλού θα με 
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παραπέμψετε σήμερα. Δεν υπάρχει καθηγητής του Πολυτεχνείου.  

 Οταν απευθύνθηκα στον κ.Λάτσα και λέω, τι σχέση έχει αυτό με το 

Πολυτεχνείο; Μου έδωσε μόνο ένα χαρτί και είναι πολύ σοβαρό κ.Φοργιάρη, το 

θέμα είναι πολύ σοβαρό, γιατί μιλήσατε για φακελάκια πριν και είναι σοβαρό να 

με παρακολουθήσετε. Τη μόνη σχέση που έχει η εταιρεία με το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

είναι στις 28 Μαίου να πάει να κάνει μια φωτομέτρηση το τι σημαίνουν αυτά. 

Μας είπατε ότι είναι τεχνολογία, πατέντα καινούργια, με ανθρώπους του 

Πολυτεχνείου μας είπαν ότι αυτή είναι τεχνολογία του '80 και την εκπροσωπεί 

μόνο μια εταιρεία, όπως και στο διαγωνισμό ήρθε μόνο μια εταιρεία. Επίσης 

πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Να σας διαβάσω τι μας λέει ο κ.Καρίνος. Ναι, 

πρόκειται για φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας με επαγωγές. Είναι 

πολιτικό αυτό. Κάναμε μια μελέτη 58.250 ευρώ συν ΦΠΑ, για να γίνουν 

μετρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και να υποβάλλουμε μετά συνολική 

πρόταση στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Εχασα 2 ώρες από τη ζωή μου να 

πάω να βρω το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που 

ισχύει δεν έχει μελέτη τέτοια. Δε δέχεται για φωτισμό δημοτικό κ.Καρίνο. Αν 

θέλετε μπορείτε να με διαψεύσετε. Οταν σας ρώτησα στην Οικονομική 

Επιτροπή, μου είπατε, πιστεύετε στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙΙ.  

 Δίνουμε δηλαδή 71.000 σε έναν τύπο να στήσει εδώ μια τέτοιο του '80, 

που δεν τον έχουν εμπιστευτεί ιδιαίτερα άλλοι Δήμοι, που είναι αμφιβόλλου 

ποιότητας τα υλικά που χρησιμοποιεί και θα σας πω τι εννοώ, δεν ξέρουμε αν 

τα υλικά που χρησιμοποιεί διαθέτουν μέσα υδρογόνο, υδράργυρο ή οτιδήποτε 

άλλο, που σημαίνει ότι από τον 17 αποσύρονται σαν καρκινογόνα, δεν το 

ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε μια τέτοια μελέτη και έρχεστε τώρα να μας πείτε, 

κάνατε εξπρές τα πάντα, εξπρές τον διαγωνισμό, εξπρές την ανάθεση, εξπρές 

να μπουν τα πάντα και έρχεστε τώρα να τα παραλάβουμε. Είναι ο πρώτος 

διαγωνισμός που τελειώνει σε λιγότερο από 1 μήνα, είναι εντελώς 
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φωτογραφικός, το καταγγέλω δημόσια ότι είναι εντελώς φωτογραφικός. Μόνο 

μια εταιρεία, η .. CONSTRUCTION έχει κ.Δήμαρχε αυτό το φωτισμό και αν 

κάνετε και το λάθος να πάρετε και το υπόλοιπο, γιατί μας μιλάτε για περίπου 

1.000.000, θα είμαστε έρμαια μιας εταιρείας. Απευθύνθηκα στον Αντιδήμαρχο, 

δεν ήξερε το θέμα, παρόλο που βλέπω εγώ ότι τον ενημερώνω, αλλά μάλλον 

δεν το ήξερε και θέλω να σας πω το εξής, δεν υπάρχει πιλοτικό πρόγραμμα 

71.000. Τα πιλοτικά προγράμματα στην Ελλάδα γίνονται δωρεάν. Να μας φέρει 

5 λάμπες, να τις βάλουμε, να τις μετρήσουμε και να δούμε το τι γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, περιμένω την απάντηση σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η τοποθέτηση σας, συγνώμη κ.Δήμαρχε, ήτανε όλη εκτός 

θέματος. Μπορούσατε να διαμαρτυρηθείτε για την εξαπάτηση σας στην 

Οικονομική Επιτροπή, να κάνετε ανακοίνωση στο Συμβούλιο. Εχει πάρει εδώ 

δύο αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή, εξαπατηθήκατε και στις δύο, αλλά εδώ 

είναι, εδώ είναι θέμα να εκλέξουμε την Επιτροπή τώρα πλέον και όχι να 

κάνουμε αξιολόγηση της προμήθειας. Αυτό θα μπορούσατε να το είχατε κάνει 

κάποια άλλη στιγμή. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι καθαρά, είσαστε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Είναι υποχρεωμένος, για ρωτήστε τους Συμβούλους που ξέρουν το 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας διέκοψα για να μη θεωρήσετε ότι θέλω να αποκρύψω 

κάτι ή να σας σταματήσω, αλλά σας αναφέρω, απλά είσαστε εκτός θέματος. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν λες ότι έχασες 2 ώρες από τη ζωή σου για το 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, εγώ σε διαβεβαιώ, ναι, σε διαβεβαιώ ότι θα χάσω και εγώ 2 

ώρες, θα καλέσω τους καθηγητές να ξανάρθουνε, να κάνουνε παρουσίαση σε 

σένα μπροστά, αναλαμβάνει και ο υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού, ο κ.Μακρής .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι σε πειράζει τώρα; Σε πείραξε κάτι απ' αυτό που είπα; Θα 

έρθουνε οι καθηγητές, θα έρθουνε οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, θα 

εξαντλήσουμε όση ώρα θέλεις, όχι 2 και 5 ώρες, να ερμηνεύσουνε κάθε απορία 

σου. Υπάρχουν, είναι υπαρκτοί, είναι καθηγητές πραγματικοί Πανεπιστημίου, 

εγώ λίγο το έχω ζήσει αυτό το, αυτή την ιδιότητα του φοιτητή σε καθηγητές 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, πραγματικά ήτανε εντυπωσιακοί. Αν η Δημοτική Αρχή 

παρασύρθηκε πολιτικά να δώσει 50, 60.000 ευρώ σε μια καινοτόμο μας την 

παρουσιάσανε, θα στα πούνε και σένα, δράση η οποία κατά 99%, κατά τη 

γνώμη τους, θα μας επιφέρει 500.000 ηλεκτροφωτισμό δωρεάν στο Δήμο μας, 

λάμπες τέτοιες οι οποίες θα χαλάνε σε 50 χρόνια, τέτοια ζωή έχουνε, τέτοια 

απίστευτη διάρκεια έχουνε και πάνω από 80% κατανάλωση ρεύματος. Αν 

έχουμε κάνει λάθος, το κάναμε, δεν πειράζει. Προσπαθήσαμε όμως το όφελος 

του Δήμου μας να είναι τεράστιο. Τίποτε άλλο. Σε παρακαλώ πολύ μη 

χρησιμοποιείς εδώ σε μένα τη λέξη, το φακελάκι και το φακελάκι έτσι, για να 

αιωρείται. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτή είναι η άποψη μας, γι' αυτό 

πήγαμε. Για καινοτόμο δράση και για συμφέρον του Δήμου. Δύο πράγματα 

εκπροσωπήσαμε, αυτά που μας έστειλε ο κόσμος εδώ και μόνο. Φωτογραφικά 

και φακελάκια στον αέρα, δεν παίζουνε σε μας. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, εγώ δε μίλησα, συγνώμη κ.Πρόεδρε, δε μίλησα για 

φακελάκι. Μίλησα για φωτογραφικό διαγωνισμό και θα σας πω το εξής: όταν 

εγώ θα έχω φακελάκι δε θα απευθυνθώ σε σας, θα απευθυνθώ στον 

Εισαγγελέα. Ετσι. Εγώ δε μίλησα για φακελάκι, μίλησα για φωτογραφικό 

διαγωνισμό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφέρατε και τη λέξη φακελάκι κ.Κιούση. Ολοι την ακούσαμε. 

Εντάξει. Λοιπόν .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μια ερώτηση .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, μάλλον παρανοείτε το τι λέω. Είπα στον κ.Φοργιάρη να 

προσέξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε το θέμα. Εντάξει κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια διευκρινιστική ήθελα. Αυτές οι λάμπες που πήραμε, έχουνε 

χρησιμοποιηθεί από άλλους Δήμους; Αλλοι Δήμοι έχουνε κάνει χρήση αυτών 

των λαμπών; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι ρωτάω αν άλλοι Δήμοι έχουνε κάνει χρήση. Δεν τους 

ρωτήσατε τους κυρίους αυτούς που .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Μακρή. 

ΜΑΚΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχουνε χρησιμοποιηθεί στο .. μπροστά αυτήν τη 

στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτήν τη στιγμή; 

ΜΑΚΡΗΣ: Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως η πρώτη εντύπωση που κάνανε μια μικρή δοκιμή στο 

Δήμο, παρουσία του ηλεκτρολόγου και υπογραφή του ηλεκτρολόγου του 

Δήμου μας, η εξοικονόμηση ενέργειας την αφήσανε 10 μέρες κάποιες λάμπες, 

2 εδώ, 5 εκεί, δεν ξέρω, με υπογραφή του ηλεκτρολόγου μας πάνω από 85% 

μείωση του κόστους ρεύματος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σε απόδοση τι έχουνε οι λάμπες .. ; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν το αμφισβητώ αλλά ήθελα να ξέρω αν αυτή η μέθοδος 
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έχει εφαρμοστεί και αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Για τα δύο θέματα που ακούστηκαν. Πρώτον, η συγκεκριμένη 

τεχνολογία γιατί το έψαξα και εγώ ξανά, όσον αφορά το αν είναι οικολογικά ή 

όχι, δεν είμαι ειδικός στο θέμα, έτσι; γιατί είναι εντελώς μηχανολογικό, εκείνο 

που κατάλαβα, είναι ότι αυτού του τύπου οι λάμπες όλες κάνουνε διέγερση 

μέσα του αερίου με κάποιον τρόπο. Αυτές λοιπόν οι λάμπες οι οποίες έχουνε 

μέσα υδράργυρο σε αέρια μορφή είναι λάμπες που με οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης σταδιακά αποσύρονται. Δηλαδή σας λέω τώρα απ' ότι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μπράβο. Η συγκεκριμένη λάμπα δεν έχει υδράργυρο σε αέρια 

μορφή. Εχει εξωτερικά από τη λάμπα ένα σημείο στο οποίο έχει ένα στερεό 

κομμάτι υδραργύρου που κάνει την διέγερση και επομένως ό,τι και να συμβεί, 

δεν θεωρείται ότι είναι βλαβερή. Αυτό το κομμάτι το έψαξα γιατί το άκουσα. 

Ηρθαν και μου είπανε στην Τεχνική Υπηρεσία από δύο, τρεις μεριές ότι οι 

λάμπες αυτές αν είναι βλαβερές κλπ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή δεν υπάρχουν ατμοί υδραργύρου. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν υπάρχουν ατμοί υδραργύρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Η υγρό υδράργυρος να χρησιμοποιηθεί, να δηλητηριάσει 

κάποιον.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι, δεν είναι, αυτό δεν έχει. Δεν είναι το μίγμα, μην το 

μπλέκετε με το θερμόμετρο. Το θερμόμετρο είναι κράμα. Ναι, καμία σχέση. 

Εκείνο είναι πολύ τοξικό το θέμα που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρκαλώ κύριοι συνάδελφοι. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Και το δεύτερο που ξέρω γιατί το είδα και το μετρήσανε, είναι ότι 

έχουνε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Οσον αφορά για το όνομα του 

προγράμματος, εγώ θα το κοιτάξω. Ξέρω ότι ανοίγουνε πολλά προγράμματα 

τώρα που αφορούν αντικαταστάσεις φωτισμού. Μπορεί να μην ονομάζεται 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και να ονομάζεται κάπως αλλιώς, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. 

Να μην πάω σ' αυτά που είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία, τύπου ΤΖΕΣΙΚΑ κλπ., 

που σίγουρα υπάρχουνε εκεί πέρα τεράστια προγράμματα για αλλαγές 

φωτισμού. Θα το κοιτάξω και θα σας πω.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ανοίγει πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ξέρω ότι επίκειται να ανοίξει, το 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙΙ, το οποίο όμως το έχω ακούσει και εγώ. Δηλαδή όταν μου το 

αμφισβητείτε θα κοιτάξω και εγώ να το βρω και την επόμενη θα σας πω. Ξέρω 

ότι θα ανοίξει πρόγραμμα σύντομα από το ΕΣΠΑ για αλλαγή δημοτικών 

φωτισμών για λάμπες οικονομίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καρίνο. 

 Ο κ.Αρμυριώτης θέλει να .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα το τεχνικό. Ακουσα όμως 

τον συνάδελφο τον κ.Κιούση και το Δήμαρχο και τους υπόλοιπους. Ενα πράγμα 

με κεντρίζει και με βάζει σε σκέψεις. Η μοναδικότητα της εταιρείας και όχι ως 

προς την αγορά και τη λειτουργία, αλλά όταν κάνεις μια επένδυση 1.000.000 

σε μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ετσι άκουσα. 70.000 με προοπτική αν αποδώσει το έργο, 

Δήμαρχε εγώ δεν είπα ότι .. και καλά θα κάνετε αν .. Αλλο πράγμα. Ακουσε με, 

να ολοκληρώσω. Εγώ, εγώ μιλάω για το εξής: ζούμε, σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρηματοδοτούμενο. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μια μοναδική εταιρεία που διαθέτει αυτό το υλικό, όποια 

επένδυση και να κάνουμε, αύριο το πρωί άμα θα κλείσει θα μας μείνουν 

αμανάτι. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί σε κανέναν άλλο Δήμο. Αυτό το ζούμε με 

τις εταιρείες ενέργειας της ΔΕΗ που δώσανε τσάμπζα ρεύμα στον κόσμο, 

πήραν τα λεφτά και φύγανε και απλά το θέτω σαν σκέψη για τη μοναδικότητα 

της εταιρείας. Αύριο το πρωί δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη εταιρεία να μας 

δώσει ανταλλακτικά γιατί χαλάσανε. Το θέτω στην προσοχή τη δική σας που 

θα αποφασίσετε να κάνετε αυτή την επένδυση, γιατί είναι σοβαρή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η παράταξη μας δεν εκπροσωπείται στην Οικονομική Επιτροπή και γι' 

αυτό δεν έχουμε άμεση ενημέρωση των θεμάτων. Επανειλημμένως έχουμε 

ζητήσει να μας δίνουνε τις εισηγήσεις των θεμάτων, αλλά με εντολή του 

κ.Δημάρχου δε μας δίνονται. Οπότε εμείς πρέπει να πάμε να παρακαλάμε τους 

συναδέλφους που είναι στην Οικονομική Επιτροπή να μας δώσουνε τις 

εισηγήσεις ή να τις παίρνουμε κατόπιν εορτής. Είναι μια αδυναμία της 

παράταξης να μη θέλει ο κ.Δήμαρχος να μας δίνονται οι εισηγήσεις. 

Ακούγοντας πάρα πολύ καλά τον κ.Κιούση, αλλά και ήτανε, είχε σημασία που 

μίλησε πριν από μένα ο κ.Αρμυριώτης, έπιασε πολύ καλά το θέμα ο 

κ.Αρμυριώτης. Ο φωτογραφικός διαγωνισμός σε συνδυασμό με τη 

μοναδικότητα της εταιρείας είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την όλη 

διαδικασία. Ούτε υπονοούμενα αφήνουμε, ούτε λέμε κάτι διαφορετικό. Αυτό 

όμως που τονίζουμε είναι ότι ο Δήμος του Ωρωπού είχε να κάνει την 

πεπατημένη, να κάνει έναν διαγωνισμό με διαδικασίες τέτοιες και με προκήρυξη 

η οποία να μπορούν να έρθουνε εταιρείες να δώσουνε χαμηλές τιμές σ' αυτά 

που χρησιμοποιούν όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, να μην πάμε σε μια 
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μοναδικότητα και να ψαχνόμαστε. Μήπως δημιουργεί και πρόβλημα άλλο; 

Μήπως έχει και κάτι διαφορετικό;  

 Και επίσης όταν μια εταιρεία θα πουλήσει εμπόρευμα 500.000 και 

ξεκινάει μια διαδικασία με ένα Δήμο, αυτός είναι αθέμιτος ανταγωνισμός για τις 

υπόλοιπες εταιρείες. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν, που ανέφερε και ο 

κ.Αρμυριώτης εμείς θεωρούμε δεν είναι ότι πιο σωστό. Εμείς θα θελήσουμε σε 

αυτήν τη διαδικασία, απλώς θα ψηφίσουμε παρών, λέγοντας μόνο το εξής: ότι 

οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής και αν είναι προσωπικές του κ.Δημάρχου, δε 

θα μπορούν να υποχρεώνουν τους υπαλλήλους να μπαίνουνε σε διαδικασίες οι 

οποίες είναι μονόδρομος, δεν έχει γυρισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν προτρέξατε κ.Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

πείτε ότι ο κ.Κιούσης ήταν εκτός θέματος. Εκτός θέματος αλλά ουσιαστικός και 

όπως βλέπετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι, ακόμα επιμένω, ορισμός μιας Επιτροπής. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη και όπως βλέπετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσε να είχε γίνει η συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και όπως βλέπετε, ότι και ο κ.Καρίνος απάντησε και μπήκε θέμα 

να γίνει ουσιαστική συζήτηση επί του θέματος, γιατί στην Οικονομική Επιτροπή 

δε συμμετέχουν όλοι οι Σύμβουλοι, ούτε καν εμείς που είμαστε επικεφαλείς 

παρατάξεων. Λοιπόν, είναι ουσιαστική η καταγγελία του και πολύ σοβαρή και 

πρέπει να τη λάβουμε όλοι υπ' όψη και θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναδούμε το 

θέμα. Να το ξαναδούμε το θέμα και είναι ουσιαστική και ο κ.Κιούσης δεν κάνει 

εύκολα καταγγελίες αν δεν το έχει ψάξει. Νομίζω ότι τουλάχιστον απ' αυτήν 

την άποψη θα πρέπει να είμαστε λιγότερο, έτσι, να προτρέχουμε σ' αυτά που 
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λέμε. Επειδή το θέμα είναι τυπικό, όσον αφορά την Επιτροπή Παραλαβής, αλλά 

ουσιαστικό ταυτόχρονα γιατί αφορά μια προμήθεια για την οποία υπάρχει μια 

αμφισβήτηση, προσωπικά δε θα την ψηφίσουμε, δε θα την ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ερώτηση κ.Δέδε; Σας ακούμε. 

ΔΕΔΕΣ: Η συγκεκριμένη ας το πούμε πατέντα, είναι πιστοποιημένη; Και αν 

πιστοποιημένη από που είναι πιστοποιημένη;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Πως; Για την πιστοποίηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δέδε το έχω εγώ, αν θέλετε. Αντικείμενο φωτομέτρησης, 

έκθεση φωτομέτρησης, 28 Μαίου '12.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τον ορισμό της 

Επιτροπής. Παρών ο κ.Γιασημάκης και η παράταξη του.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω προσωπική, ονομαστική ψηφοφορία. 

Θέλω να ψηφίσουμε προσωπικά όλοι οι συνάδελφοι.  

 Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος ναι. Φοργιάρης ναι. Παπαγιάννης, συγνώμη, Γιαννάς 

ναι. Μακρής ναι. Κοντογιάννη ναι. Τσεκρεζής ναι. Λεμπούσης ναι. Λέκκας ναι. 

Νικολάου ναι. Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών. Βλάχος ναι. Γιαμαρέλος παρών. Βασιλάκος 

Παναγιώτης, Βασιλάκος. Λοιπόν, άμα δεν είναι συνεχίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Τώρα, εντάξει έχει ανάγκη προσωπική. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πάντος ναι. Μίχα ναι. Λάμπρου ναι. Μπόρσης. Σωτήρχος ναι. 

Τσάδαρης ναι. Μπατζάκας ναι. Λίτσας παρών. Δέδες παρών. Γιασημάκης 

παρών. Αρμυριώτης παρών. Καλύβας παρών. Βαρνάβα παρούσα. Κιούσης κατά. 

Χασιώτης παρών. Στεργίου κατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσει ο κ.Μπόρσης. Ναι. Ο κ.Βασιλάκος λείπει. Το 

αποτέλεσμα κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, 18 ναι, 9 παρών και 2 κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κύριοι συνάδελφοι κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου "Ανέγερση Παιδικού - 

Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κάλαμο Δήμου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Να πω και γι' αυτό που ρώτησε ο κ.Γιαμαρέλος. Οσον αφορά τα 

πολεοδομικά και τα χωροταξικά επειδή έχουμε θέματα που θα έρθουν για 

ανάρτηση, όπως είναι το σχέδιο του Αυλώνα, αυτά πράγματι πρέπει να πάνε 

στην Ποιότητα Ζωής. Οταν θα αναρτήσουμε ένα σχέδιο που έχει ρυμοτομίες, 
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που έχει πραγματικά πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα αυτά πράγματι 

πρέπει να προηγηθεί η Ποιότητα Ζωής. Τα συγκεκριμένα θέματα εδώ είναι 

θέματα διαδικαστικά που προέρχονται από παλιές αποφάσεις. Δηλαδή η 

έγκριση της μελέτης γεωτεχνικής καταλληλότητας είναι για να συγκροτηθεί 

ένας φάκελος για τον Βρεφονηπιακό και τον Παιδικό του Καλάμου, 

προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για να υποβάλλουμε για ένταξη σε πρόγραμμα. 

Δε νομίζω ότι εμπίπτει σε θέματα. Τα άλλα ναι μεν αφορούν πολεοδομικά και 

χωροταξικά, αλλά σήμερα δεν παίρνουμε αποφάσεις επί πολεοδομικών και 

χωροταξικών. Είναι δηλαδή διαδικαστικά θέματα που είναι καθαρά αρμοδιότητα 

Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή το ότι κάποιοι μελετητές αλλάξανε τα ονόματα 

και πρέπει να τα αλλάξουμε σήμερα ή μας ζητάνε από το Συμβούλιο της .. 

επειδή εκκρεμούσε το ΚΑΣ να επικαιροποιήσουμε μια παλιά απόφαση, νομίζω 

ότι δεν χρειάζεται Ποιότητα Ζωής.  

 Οταν θα γίνει ανάρτηση όμως, που πράγματι τις επόμενες, στο επόμενο 

διάστημα θα γίνει ανάρτηση του σχεδίου του Αυλώνα ας πούμε για 

παράδειγμα, αυτό ναι, πρέπει να περάσει πρώτα να εγκριθεί από την Ποιότητα 

Ζωής.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχω την άποψη κ.Καρίνο ότι ο νόμος δεν περιορίζει τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ολα τα θέματα πρέπει να 

περάσουνε από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οποία άλλωστε έχει εισηγητικό 

χαρακτήρα. Δεν αποφασίζει. Θα παρακαλούσα λοιπόν τα θέματα αυτά να 

περάσουνε από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Αυτή είναι η θέση μου και 

παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κ.Γιαμαρέλο. 

 Ορίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Για το θέμα που λέει ο κ.Γιαμαρέλος, έχω μπροστά μου το νόμο. 
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Για να ξέρουμε τι λέμε και τι ψηφίζουμε. Βέβαια διαφωνώ με τον κ.Γιαμαρέλο 

για το 4ο θέμα, αλλά για τα υπόλοιπα θέματα, νομίζω ότι πρέπει να περάσουνε 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Λέει, άρθρο 73: Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, 

Αρμοδιότητες. Είναι αρμόδια για κάποια πράγματα. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Διάβασε ακριβώς το νόμο; Δεν τον διάβασε. Θέματα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κύριε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Διάβασες το νόμο κ.Γιώργο; Ο νόμος, εγώ δεν τον άκουσα, λέει, 

ότι εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 

θέματα Ρυθμιστικών Σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής Ρυθμιστικών 

Σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, πολεοδομικών μελετών, αυτό που είναι τώρα, 

πολεοδομικών μελετών, ανάπλαση περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότηση προγράμματος ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, 

αποζημίωσωη ρυμοτομημένων πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφορές σε γη και 

χρήμα περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενες πολεοδόμησης ΠΕΡΠΟ και έγκρισης 

πολεοδομικών μελετών.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σημαντική η Ποιότητα Ζωής, αλλά απ' ότι διαβάζετε και η 

εξηγήση του νόμου αυτού, δείχνει ότι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν κάνουμε κάτι πολεοδομικό σήμερα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. πρέπει να κρίνει και να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

πολεοδομικές παρεμβάσεις, μελέτες κλπ. Δηλαδή κάτι που αλλάζει την 

ποιότητα ζωής. Αυτά εδώ είναι τυπικά θέματα του φακέλου. Δεν 

παρεμβαίνουμε, δεν παίρνουμε μια απόφαση, αυτό θα γίνει.. 
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ΚΙΟΥΣΗΣ: Για το 4 συμφωνούμε, για τα παρακάτω όμως .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. πολεοδομική παρέμβαση κάπου για να αποφασίσει η Επιτροπή 

Ποιότητα Ζωής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς αυτό διάβασες. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Λοιπόν, θέλω να πω δύο, να πω δύο πράγματα. Τα θέματα τα 

σημερινά, τα δύο που αφορούν τον Αυλώνα, το ένα είναι μια παράταση 

σύμβασης, τα δύο που αφορούν το Μαρκόπουλο, είναι θέματα μελετών 

πολεοδομικών για τα οποία εμείς δεν έχουμε να πάρουμε καμία ουσιαστικάη 

απόφαση επί της πολεοδομικής μελέτης. Τα άλλα δύο είναι προτάσεις 

χρηματοδότησης. Είναι προτάσεις χρηματοδότησης μελετών. Δεν αφορούνε 

θέματα δηλαδή επί της ουσίας της πολεοδομικής μελέτης. Αφού ξεκολλήσουμε 

αυτά τα δύο θέματα του Μαρκοπούλου, για της χρηματοδότησης, εγώ 

τουλάχιστον δεν έχω καμία αμφιβολία, είναι θέμα καθαρά κατάθεση πρότασης 

χρηματοδότησης για δύο συγκεκριμένα θέματα. Για τα υπόλοιπα του 

Μαρκοπούλου, πέρα από την τροποποίηση της σύμβασης η οποία θα γίνει, θα 

τα πούμε και στο θέμα το συγκεκριμένο, και την επικαιροποίηση μιας 

απόφασης, επικαιροποίηση απόφασης είναι, δεν παίρνουμε καμία εμείς θέση σε 

πολεοδομικά θέματα επί της ουσίας. Εμείς δηλαδή απλά σήμερα συνεχίζουμε 

τη διαδικασία χωρίς να παίρνουμε απόφαση σε θέμα ουσίας της πολεοδομικής 

μελέτης.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ακουσε με Δημήτρη, να τελειώσω. Θα σου πω, θα σας πω και 

κάτι άλλο. Θα σας πω και κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα θα σας πω ένα 

παράδειγμα που μου είπε τώρα και ο Φίλιππος ο Δημητριάδης, ο μελετητής που 

θα τον ακούσετε. Αλλοι Δήμοι έχουνε χωρίσει τελείως τα δικαιώματα τα 
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πολεοδομικά, όλα στην Ποιότητα Ζωής. Δεν περνάνε καθόλου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, πράγμα το οποίο δημιούργησε πρόβλημα στην Περιφέρεια.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αυτό είναι παράνομο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Οχι κ.Γιαμαρέλο, δεν είναι παράνομο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι παράνομο, ο νόμος είναι σαφής.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα τώρα δε θέλετε να μ' ακούσετε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής έχει εισηγητικό και μόνο 

χαρακτήρα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, δε θέλετε, σας φέρνω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο από το 

Δήμο Καλυβίων, το οποίο το έκανε και συμβαίνει έτσι όπως σας είπα ακριβώς. 

Δεν το λέω εγώ, ούτε προσπαθώ να πείσω κανέναν. Μπορείτε να το 

τσεκάρετε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι αντίθετο με το νόμο αυτό που λέτε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Σας το λέω, σας το λέω σαν παράδειγμα. Εμείς, ξαναλέω και πάλι, 

παίρνουμε σήμερα κάποιες αποφάσεις πέρα από τις δύο χρηματοδοτήσεις. Δεν 

έχουμε κανένα πρόβλημα να το περάσουμε από την Ποιότητα Ζωής, εμείς οι 

ίδιοι είμαστε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. να το μελετήσουμε καλύτερα και να κάνουμε εισήγηση στο 

Συμβούλλιο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Επί της ουσίας.. Μα εδώ θα ενημερωθούμε οι περισσότεροι 

κ.Γιώργο. Επί της ουσίας.. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εδώ τώρα τι να ενημερωθούμε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ορίστε; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τι θα ενημερωθούμε εδώ;  
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι θα ενημερωθούμε; Στο Συμβούλιο αυτό δεν κάνουμε; 

Ενημέρωση δεν κάνουμε; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ενημερωθούμε τώρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνεχίσουμε κύριε .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, για μένα είναι ένα θέμα διαδικαστικό, δεν 

υπάρχει πρόβλημα επί της ουσίας. Επί της ουσίας μιλάω τώρα. Δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα και ξαναεπαναλαμβάνω ότι είναι θέματα αποφάσεις για 

πολεοδομικές μελέτες παλιές, οι οποίες δεν μπαίνουνε στην ουσία της 

πολεοδομικής μελέτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εγώ προσωπικά, αλλά κρατάω τις επιφυλάξεις μου γιατί είναι 

προσωπική, η ερμηνεία που βλέπω από αυτό το άρθρο που διαβάζω, είναι ότι η 

Ποιότητα Ζωής έχει να κάνει με χωροταξία και πολεοδομία. Δηλαδή η 

αρμοδιότητα της είναι όταν αλλάζει πολεοδομικά και χωροταξικά κάτι σε μια 

περιοχή τότε πρέπει πριν προχωρήσει οτιδήποτε που σχετίζεται με 

κοινοχρήστους χώρους, παραλίες, χρήσεις κλπ., να περάσει Ποιότητα Ζωής. 

Εμείς δεν περνάμε τίποτα τέτοιο σήμερα. Πέραν από αυτό όμως, με αφορμή 

αυτήν τη συζήτηση, εγώ θα κάνω και ερώτημα αύριο στο Υπουργείο το οποίο 

να ζητάει να μας ερμηνεύσουν όταν αλλάζει ένας μελετητής, το όνομα ενός 

μελετητή μετά από 10 χρόνια, διότι αυτό είναι το θέμα της τροποποίησης της 

σύμβασης, αλλάζει η δομή μιας εταιρείας, αν αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της 

Ποιότητας Ζωής. Εγώ πιστεύω, με τη δικιά μου ερμηνεία, ότι δεν αποτελεί, 

αλλά άνθρωπος είμαι, μπορεί να κάνω και λάθος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα παρακαλούσα κ.Καρίνο να ρωτήσετε αν όλα αυτά τα 

θέματα που έχετε φέρει στο Συμβούλιο είναι αρμοδιότητα της Ποιότητας Ζωής 

ή όχι και να απαντήσει η αρμόδια Υπηρεσία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, επί της ψηφοφορίας υπάρχει κάποια 

αντίρρηση όσον αφορά την έγκριση της μελέτης για το Βρεφονηπιακό 

Καλάμου; Εχετε ένσταση; Δεν είναι καλή η μελέτη;  

 Ορίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Ενσταση δεν μπορώ να έχω σε μια μελέτη την οποία ούτε καν την 

έχω διαβάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, την έχει η Τεχνική Υπηρεσία. 

ΔΕΔΕΣ: Μπράβο. Λοιπόν, όταν πήγε εκεί πέρα το συνεργείο να κάνει τις 

γεωτρήσεις, για να πάρει τα δείγματα του εδάφους, να προχωρήσει στις 

αναλύσεις, γιατί έτσι γίνεται μια γεωτεχνική μελέτη, είχε κάτσει λοιπόν στο 

δρόμο επειδή είναι πολύ κοντά από το σπίτι μου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δίπλα. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, είχε κάτσει στο δρόμο μαζί με το γεωτρύπανο και κοίταζε ο ένας 

τον άλλον. Σταματάω λοιπόν, μιλάω εκεί πέρα με τον υπεύθυνο και θα πω που 

θα καταλήξω, θα το δείτε. Λέω, τι γίνεται; Μου λέει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. 

Λέω, τι συνέβη; Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο οικόπεδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίγετε άλλο θέμα. Ξέρω τώρα .. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν ανοίγω κανένα θέμα. Δεν ανοίγω κανένα θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα για τη μελέτη. Δε θα μιλήσουμε για το δρόμο, ούτε για να 

αγοράσουμε άλλο οικόπεδο. Μην πάτε εκεί.  

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό, προέχει .. Ακούστε, ακούστε κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη μελέτη θα μιλήσουμε. Σας προειδοποιώ. 

ΔΕΔΕΣ: Ακούστε, ακούστε. Ακούστε, είναι σημαντικό, διότι κάνουμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα θέμα που αφορά την άδεια λειτουργίας κ.Δέδε. Τώρα .. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 

  65 

ΔΕΔΕΣ: Κάνουμε βήματα, ακούστε Πρόεδρε, ήδη δηλαδή πριν καν φτάσουμε, 

ακόμα στο στάδιο της μελέτης, προέκυψε πρόβλημα για να κάνουμε και τη 

μελέτη και έρχομαι λοιπόν και σας λέω, τι κάνουμε γι' αυτό το θέμα; Ποιες 

είναι οι ενέργεις μας; Εμείς ψηφίσαμε τις προάλλες, όταν ήρθε το θέμα, με την 

προϋπόθεση ότι θα βρούμε δίοδο, διότι όπως είδατε, με απόδειξη, δεν μπορεί 

να φτάσουμε στο οικόπεδο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να βρούμε, να βρεθούν άνθρωποι να κάνουν 

προσφορά προς το Δήμο, κάποια μέτρα. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό. Τα μπορεί και με τα ευχολόγια δεν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά δεν είναι της παρούσης. 

ΔΕΔΕΣ: Πρόεδρε, είναι της παρούσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλωστε η θέση η προσωπική, ξέρετε, ότι είναι να αγοραστεί και 

οικόπεδο δίπλα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε κ.Δέδε μην πάμε τώρα στην ιστορία την παλιά.. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Οικονομάκο, ακούστε με και .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακουσε με και τελειώνεις. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, δε μ' αφήνετε να ολοκληρώσω όμως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιστεύω ότι θα ικανοποιηθείς. 

ΔΕΔΕΣ: Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση και δε μ' αφήνετε να την κάνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, για λόγους δημοσίου συμφέροντος κάνουμε και 

απαλλοτρίωση όταν χρειαστεί να κάνουμε το .. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι αλλά δεν κάνετε τίποτα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να το κάνουμε .. 

ΔΕΔΕΣ: Βρε δεν έχετε κάνει τίποτα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι η ώρα τώρα να γίνει αυτό. 

ΔΕΔΕΣ: Πως δεν είναι η ώρα. Εφτασε το γεωτρύπανο να μπει να πάρει το 

δείγμα και δεν μπορούσε. 

..: Βρε δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί ακόμα και θα πάρουμε και το οικόπεδο 

δίπλα; 

ΔΕΔΕΣ: Τι να χρηματοδοτηθεί ρε συ Δημήτρη τώρα; 

..: Μα για όνομα του Θεού. 

ΔΕΔΕΣ: Μα δεν μπορεί. Πως θα ..; Ξέρετε από που μπήκε; Με πατέντα μπήκε 

το γεωτρύπανο μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει κ.Δέδε, μπήκε .. 

..: Δεν μπήκε με πατέντα. Ράμπα πήγαμε και του κάναμε.  

ΔΕΔΕΣ: Βρε πως θα φτάσουμε να κάνουμε ..; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βγαίνει μελέτη με χρηματοδότηση που σου λέει. Θα κάνουμε 

απαλλοτρίωση; Ημαρτον. 

ΔΕΔΕΣ: Σας λέω ότι δεν έχετε κάνει τίποτα προς αυτόν τον τομέα. Στο να 

λύσετε το πρόβλημα της πρόσβασης στο οικόπεδο, πλήρωσε ο Ελληνικός λαός 

300 τόσες χιλιάδες ευρώ για την αγορά, πληρώνει για τη μελέτη και δεν ξέρει 

αύριο το πρωί αν θα μπορέσει να φτάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα φτάσει κ.Δέδε, μην ανησυχείτε.  

ΔΕΔΕΣ: Θα πέσουμε δηλαδή στα δικαστήρια μετά, έτσι; αν δεν μπορούμε να 

αγοράσουμε οικόπεδο και θα μείνουμε πίσω, πίσω, πίσω, παραπίσω, θα έχουμε 

ξοδέψει ένα σωρό λεφτά και δε θα έχουμε κάνει τίποτα. Γιατί; Σας λέμε για ένα 

πρόβλημα. Γιατί δε θέλετε να το δείτε κατάματα; Είναι ντροπή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γνωστό το πρόβλημα κ.Δέδε. Δεν το αγνοούμε. 
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ΔΕΔΕΣ: Τι πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το αγνοούμε, γιατί μιλάω και .. 

ΔΕΔΕΣ: Το αγνοείτε, όταν δεν έχετε κάνει τίποτα εδώ και τόσον καιρό. Τίποτα 

δεν έχετε κάνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Πως δεν πρέπει τώρα. Να σας πω κάτι; Αν είχε πάει εκεί το 

γεωτρύπανο και δεν είχε βρει τρόπο να μπει μέσα, τι θα κάνατε; Τι θα λέγατε 

σήμερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας αφήσουμε τα αν τώρα και ας έρθουμε στο θέμα. 

ΔΕΔΕΣ: Γιατί και εσείς με αν λειτουργείτε και με ευχολόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου. 

ΔΕΔΕΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει ..; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ένα σχόλιο θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό. 

 Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το σχόλιο μου είναι το εξής.. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Γιαμαρέλο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Γιαμαρέλο.  

 Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και συμφωνούμε με το έργο. Το έργο πρέπει να γίνει, 

είναι αναγκαιότητα, μιλάμε για έναν νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό που θα 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των παιδιών εδώ στην περιοχή, όμως διαφωνούμε με 
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τη λογική των απευθείας αναθέσεων, όπως έχει .. Εγινε ανάθεση μελέτης αντί 

του ποσού των 7.000 και κάτι ευρώ και είναι κρίμα, είναι κρίμα να μην 

ψηφίζουμε τέτοια έργα, να μην ψηφίζουμε τέτοιες μελέτες λόγω της απευθείας 

ανάθεσης που γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι έχουμε μια υπογραφή 

της σύμβασης ανάθεσης 25.4. του 2012 και μια παράδοση της μελέτης 6.6. 

Δηλαδή μέσα σε 1 μήνα περίπου έγινε αυτή η μελέτη και νομίζω η αμοιβή των 

7.626 ευρώ τη σημερινή εποχή είναι υπερβολική. Επρεπε.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν ξέρω τι είναι στάνταρ οι τιμές, είναι στάνταρ και η φτώχια 

που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας και έπρεπε να επιτύχουμε καλύτερες 

τιμές στις μελέτες αυτές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κάτι επ' αυτού; Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι 

συνάδελφοι, υπάρχουν αντιρρήσεις; Οχι ο κ.Χασιώτης, όχι η κα Στεργίου. Το 

Συμβούλιο ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί κ.Γιαμαρέλο. Οχι και ο κ.Γιαμαρέλος. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 5ο 

 

Εγκριση τροποποίησης της σύμβασης της μελέτης: Εκπόνηση μελετών 

για την πολεοδόμηση (Ενταξη στο Σχέδιο) της περιοχής "Οικισμός 

Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. 

(Β' κατοικία) της Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Πρωτού δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο, να αναφέρουμε ότι στην 

αίθουσα προσήλθε και ο κ.Παπαγιάννης. 

 Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είχα πει και πριν από 

μερικά Συμβούλια η πολεοδομική μελέτη της παραλίας Μαρκοπούλου η οποία 

έχει κολλήσει από 15 Οκτώβρη του '9, γιατί είχε χαρακτηριστεί αρχαιολογική 

περιοχή, μετά από μια διαδικασία αρκετών μηνών πέρασε από το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ξεπεράσαμε το πρόβλημα του αρχαιολογικού 

χώρου. Είμαστε λοιπόν στη θέση να ξεκινήσουμε την πολεοδομική μελέτη από 

την Α' φάση η οποία είναι, από την Α' Ενότητα η οποία είναι και πιο ώριμη και 

πρέπει να πάρουμε την απόφαση της τροποποίησης της σύμβασης μελέτης 

γιατί έχετε πάρει όλοι την εισήγηση, δε θα διαβάσω τα διαδικαστικά, τα δύο 

μελετητικά γραφεία τα οποία συμπράξανε στην αρχική σύμβαση το 1996, 

έχουν πλέον σήμερα αλλάξει επωνυμία και χρειάζεται για τη διαδικασία να 

πάρουμε την απόφαση για την τροποποίηση της σύμβασης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είναι τα ίδια πρόσωπα Βαγγέλη; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι τα ίδια πρόσωπα ακριβώς, είναι εδώ και ο κ.Δημητριάδης, ο 
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εκπρόσωπος της εταιρείας, ο εκπρόσωπος της σύμπραξης μάλλον, για να σας 

εξηγήσει ό,τι θέλετε. Δε θα διαβάσω την εισήγηση, έτσι; Την έχετε πάρει 

νομίζω όλοι. Αν θέλετε να ρωτήσετε μερικά πράγματα, είναι εδώ και ο Φίλιππας 

ο Δημητριάδης και ο προϊστάμενος για να, απλά θέλω να σας πω το εξής: Η Α' 

Ενότητα μετά την απόφαση αυτή και την απόφαση της επικαιροποίησης, μαζί 

με κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες τις έχουμε κάνει προς τη Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, σε λίγο καιρό θα πάει για Προεδρικό Διάταγμα και 

από εκεί και πέρα στο ΣτΕ, περίπου σε 1 χρόνο με 1,5 πιστεύουμε ότι θα έχει 

κυρωθεί και η πράξη, θα έχει περάσει και από το ΣτΕ. Στη συνέχεια θα 

ξεκινήσουμε με τη Β' και Γ' Ενότητα στην οποία έχουμε ενστάσεις και την Δ', 

έτσι; τις οποίες θα περάσουμε από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και θα προχωρήσει και η διαδικασία αυτή, όπως έχει 

προχωρήσει και η Α' Ενότητα.  

 Αυτό μόνο έχω να πω εγώ. Από εκεί και πέρα τώρα για το θέμα της 

σύμβασης ή ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε ή τον κ.Δημητριάδη ή τον 

κ.Καρίνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Θέλουν να υποβάλλουν ερωτήσεις ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, η κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, τις εισηγήσεις για το θέμα 5 και για το 

θέμα 6 τις υπογράφει ο κ.Καρίνος. Κύριε Ζώη τις έχετε κάνει εσείς τις 

εισηγήσεις;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κύριος; Τσαγκαράκης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο μηχανικός του Δήμου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω κάτι; Ο μηχανικός του Δήμου από τι στοιχεία προήλθε 
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στις εισηγήσεις; Από το ιστορικό; Από κάποιον φάκελο που του έδωσε ο 

μελετητής; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Από την αλληλογραφία με τον ανάδοχο, με την ανάδοχο εταιρεία 

τέλος πάντων, δεν συνέταξε τις εισηγήσεις; Από το ιστορικό. Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δύο ερωτήσεις ήθελα. Πρώτον να ρωτήσω αν 

νομιμοποιούμασατε να συνεχίσουμε με άλλες εταιρείες. Από που προβλέπεται 

αυτό, ποιος είναι ο νόμος που το προβλέπει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η άλλη ερώτηση; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η άλλη ερώτηση θα ήθελα βέβαια να πω, γιατί δεν 

τοποθετήθηκα πριν, ότι συμφωνώ με τον κ.Γιαμαρέλο ότι αυτά είναι θέματα 

που θα έπρεπε να έχουνε περάσει Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και καλό θα ήτανε 

η ερώτηση που θα κάνει ο κ.Καρίνος αύριο για να δει αν όντως έπρεπε ή δεν 

έπρεπε, να είχε γίνει πριν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου θέλει να ρωτήσει κάτι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω, η πρώτη μου ερώτηση που θέλω να υποβάλλω 

είναι το εξής: Απ' ότι είδα υπάρχει μια διαδρομή. Από τότε που ξεκινάει η 

μελέτη έχει έναν προϋπολογισμό 169.000.000 δρχ. τότε και φτάνει το '99 στα 

243.000.000 δρχ., είναι 713.000 περίπου ευρώ. Η ερώτηση μου είναι, είναι 

τιμή του '99 αυτή, σήμερα που εμείς μιλάμε για παράταση της σύμβασης, για 

ανανέωση της σύμβασης, θα υπάρξει αναπροσαρμογή της τιμής της μελέτης; 

Ενα. Το δεύτερο ερώτημα μου είναι, μέχρι τώρα έχει πληρωθεί, είχε πληρωθεί 

από την Κοινότητα Μαρκοπούλου κάποιο ποσόν που να και να ξέρουμε πόσο 

είναι το υπόλοιπο απ' αυτήν τη μελέτη τέλος πάντων που είχε, που είχε 

δρομολογηθεί να γίνει. Το τρίτο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι ότι αυτή η 
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μελέτη έχει γίνει, έχει ξεκινήσει από το, πότε ξεκίνησε; Από το '93; Ναι. Λογικά 

οι ανάγκες της περιοχής έχουν αλλάξει.  

 Αυτά τα δεδομένα τα καινούργια σήμερα, δηλαδή είχε γίνει Β' 

παραθεριστική κατοικία με κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό, σήμερα είναι Α' 

κατοικίας ένα μεγάλο μέρος της, έχει ληφθεί υπ' όψη η αλλαγή που έχει γίνει 

όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να τροποποιηθεί η μελέτη σύμφωνα με τα δημερινά 

δεδομένα; Και το τελευταίο είναι, το έβαλε και ο κ.Γιασημάκης και το βάζω και 

εγώ, ότι εδώ μιλάμε τώρα για ουσιαστικά μια απευθείας ανάθεση σε μια άλλη 

εταιρεία, είναι άλλη η μορφή εταιρείας αυτό που λέμε να γίνει, μπορεί να είναι 

τα ίδια Φυσικά Πρόσωπα, αλλά νομικά είναι εταιρείες, δεν είναι Φυσικά 

Πρόσωπα και ίσως θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το λύσετε από τη 

Νομική σας Υπηρεσία γιατί πιστεύω ότι και εμείς σαν Σύμβουλοι   αν 

ψηφίσουμε ναι ή όχι, δεν έχουμε αντίρρηση να το ψηφίσουμε δηλαδή, μην 

παρασυρθούμε σε αποφάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα θα κριθούν 

παράνομες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Η κα Βαρνάβα θέλει να ρωτήσει. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω συμπληρωματικά μ' αυτά που 

είπε η κα Στεργίου, πραγματικά είναι από το '96 ένα έργο, το οποίο φτάνουμε 

μέχρι σήμερα και δεν έχει ολοκληρωθεί και στα διάφορα στάδια που έχουνε 

γίνει, έχουνε γίνει και προσαυξήσεις στις τιμές. Προβλέπετε δηλαδή μέχρι να 

πάμε στο Β' και στο Γ' στάδιο, όπως αναφέρει ο κ.Ηλιάσκος, να έχουμε και 

άλλες αυξήσεις στην τιμή μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο και ποιες θα 

είναι αυτές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς ερώτηση κ.Αρμυριώτη ή τοποθέτηση; Ας απαντήσει ο 

κ.Δημητριάδης και .. Να προηγηθεί; Ορίστε, ορίστε κ.Αρμυριώτη. Κάποια 
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πράγματα, ναι, θα τα ξεκαθαρίσει. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Να πω κάποια πράγματα, να πω κάποια πράγματα θέλω στο 

Σώμα. Η μελέτη ξεκίνησε το 1993. Αναφέρεται το '96 γιατί διακόπηκε γιατί δεν 

έγινε, επειδή χρηματοδοτήθηκε με 350.000.000 δρχ. από το Γ.Π.Σ., έγινε 

καταγγελία γιατί δεν είχε γίνει διαγωνισμός Ευρωπαϊκός, έπρεπε να 

συμμετέχουνε και οι Ευρωπαϊκές και αυτό ήτανε θέμα της ΤΙΔΚ, η ΤΙΔΚ έκανε 

όλη τη διαδικασία όπως γνωρίζετε και όχι η Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού, 

δεν είχε τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις υποδομές, διακόπηκε και ξεκίνησε από 

το '96, γι' αυτό αναφέρεται από το '96. Αυτό για την ιστορία. Οι τιμές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εκεί στην είσοδο, παρακαλώ. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οι τιμές, οι μελέτες αυτές δεν μπαίνουνε σε διαγωνισμό 

οικονομικής προσφοράς, είναι καθορισμένες από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι στάνταρ οι 

τιμές μελετών από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το αν αναμορφώνονται οι τιμές με βάση τη 

χρονολογία και τη χρονική διάρκεια, είναι θέμα νόμου, δεν είναι θέμα Δήμου, 

μελετητή, εργοδότη ή εργολήπτη. Αυτά προς ενημέρωση. Ετσι; Τα γνωρίζω 

γιατί ασχολούμαι από το '86 μ' αυτές τις ιστορίες. Οσον αφορά την, πιστεύω 

ότι και νομικό πρόβλημα δεν υπάρχει όσον αφορά τα ίδια Φυσικά Πρόσωπα 

που αλλάζουν μορφή και συστήνουν εταιρεία, δεν ήταν ποτέ Φυσικά 

Πρόσωπα, ήτανε πάντα εταιρείες, γιατί δεν είχανε τα πτυχία, σαν εταιρείες 

είχανε πτυχία 5ης κατηγορίας για να πάρουνε τέτοιες μελέτες, αλλάζουνε τη 

σύσταση της εταιρείας στα ίδια Φυσικά Πρόσωπα με άλλη επωνυμία. Δεν 

νομίζω ότι, τουλάχιστον απ' όσο γνωρίζω, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν 

αυτό και στην Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού, δεν είχαμε θέμα νομικό 

αλλαγής. Είναι απλά επέκταση της σύμβασης στην ίδια, στα ίδια με άλλη 

επωνυμία. Αυτά ήθελα να πω, αυτά ξέρω. 

 Επίσης, για να μην ξαναπάρω το λόγο .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εμείς είχαμε πληρώσει, δε θυμάμαι ακριβώς το ποσόν, αλλά 

τουλάχιστον επί των ημερών μου γύρω στα 50.000.000 και είχε πληρώσει και 

ο κ.Ευσταθίου άλλα 100 σε δραχμές. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Για την 

κτηματογράφηση, υπ' όψιν ότι η παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού έχει 

κτηματολόγιο, οι διαδικασίες της κτηματογράφησης για να μπει στο Σχέδιο 

έγιναν με τις προδιαγραφές αυτού που λέμε Εθνικού Κτηματολογίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται ο κ.Αρμυριώτης κύριοι συνάδελφοι.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Η παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού είναι έτοιμη όσον αφορά τα 

στοιχεία και εδώ επικαλούμαι και τις γνώσεις του κ.Δημητριάδη, ο οποίος είναι 

παρών, έγιναν με επήγιες μεθόδους με όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται 

για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Μετά μπήκαμε στην 

πολεοδόμηση και στην Πράξη Εφαρμογής οι οποίες έχουνε έρθει κατά 

διαστήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε όσον αφορά τις ερωτήσεις 

κ.Καρίνο;  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οσον αφορά είναι γεγονός ότι ο νόμος 716, με τον οποίο έχει γίνει 

αυτή η ανάθεση δεν έχει εκπτώσεις και έχει και συγκεκριμένους συντελεστές 

τιμαριθμικής. Δεν μπορείς να παρέμβεις καθόλου. Δηλαδή ανάλογα με τους 

χρόνους του θα μπαίνουνε οι τιμαριρθμικές και θα πληρώνεται. Οσον αφορά το 

νομικό θέμα, εδώ δεν έχουμε, θα το πει και ο μελετητής, δεν έχουμε 

υποκατάσταση μελετητού, έχουμε από τα πολλά τα χρόνια, οι μελετητές στους 

οποίους είχε γίνει ανάθεση, έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς της εταιρείας 

τους. Επομένως είναι τυπικό το ζήτημα και .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, είναι και άλλοι εταίροι μέσα, δεν είναι οι δύο που 

συστήνουνε εταιρεία μόνοι τους, άρα οι ίδιοι. 
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, το ανάποδο. Αν είχαμε την εταιρεία, εάν είχαμε μια 

Κοινοπραξία και ας με διορθώσει εδώ ο μελετητής και αντικαθιστούσαμε στην 

Κοινοπραξία έναν, αυτό λέγεται υποκατάσταση μελετητού κα θέλει έγκριση 

Συμβουλίου Δημοσίων Εργων κλπ. Εδώ δεν τίθεται θέμα υποκατάσταση 

μελετητού, οι ίδιοι μελετητές είναι, που οι εταιρείες που έχουν, έχουν αλλάξει 

δομή. Αρα είναι τυπικό και όχι ουσιαστικό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, δεν απαντήσατε, εγώ είπα, αν σήμερα, είπα ότι πόσο θα 

είναι σήμερα το έργο εφόσον, ως ένα βαθμό απαντήθηκε ότι είναι με τις τιμές 

τις συγκεκριμένες που βγαίνει ας πούμε το κόστος της μελέτης, αλλά σήμερα 

μπορούμε να ξέρουμε, αυτή η μελέτη από 243 το '99, σήμερα είναι 500.000, 

λέω ένα παράδειγμα, ε, 500.000.000.  ΚΑΡΙΝΟΣ: Η τροποποιητική σύμβαση .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη. Συγνώμη να πω το .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. είναι 713.000. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό είναι του '99. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η σημερινή που θα υπογράψουμε, τροποποιητική σύμβαση που 

λέει, των υπ' αριθμ. τάδε και τάδε συμβάσεων, συνολικού ποσού 713.000 

συμπεριλαμβανομένου .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι το υπόλοιπο, αφού έχει αφαιρεθεί αυτό που έχει πληρωθεί 

από .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Το σύνολο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δημητριάδη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια τελευταία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ας τελειώσει με την κυρία .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ετσι και αλλιώς έχουμε κάνει και τις προηγούμενες ερωτήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην εισήγηση του θέματος σχετικά με το αν 

νομιμοποιούμαστε ή δεν νομιμοποιούμαστε να γίνει αυτό, στην παρ. 3 λέει, 

την αντικατάσταση εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ - ΡΩΡΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., από την εταιρεία ΡΩΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Λείπει, 

απουσιάζει το όνομα του κ.Δημητριάδη. Μιλάμε για άλλη εταιρεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, να πιάσω από το τελευταίο. Η εταιρεία είναι η ίδια. 

Εγώ είμαι μέτοχος κατά 94%. Για λόγους όμως Εθνικού Κτηματολογίου έφυγα 

από αυτήν την εταιρεία και τυπικά ας πούμε το πτυχίο μου το μελετητικό είναι 

σε μια άλλη, αλλά η εταιρεί αυτή υπάρχει, έχει τον ίδιο αριθμό μητρώου στο 

ΤΕΕ, τον ίδιο αριθμό εγγυητικών επιστολών, εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια 

εταιρεία. Δεν έχει αλλάξει, μονάχα η νομική μορφή, από Ο.Ε. έγινε Ε.Ε. Για την 

άλλη εταιρεία. Συμπράττοντες μηχανικοί ήτανε ο κ.Πανούδης, η γυναίκα του 

Γεωργία Σωτηρίου και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι δύο με κάποιον άλλο 

αρχιτέκτονα, τον κ.Αρωνίδη, έκαναν την εταιρεία ΠΟΛΙΣ Ο.Ε., που είναι, στην 

οποία μετάχουν οι ίδιοι όμως.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, τα δύο άτομα αυτά θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν και σε άλλες 10 εταιρείες και με όλες αυτές τις άλλες εταιρείες θα 

μπορούσε να συμπράξει; Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι άλλο Νομικό 

Πρόσωπο, με άλλο ΑΦΜ, με άλλη νομική υπόσταση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. 

Αυτά τα άτομα τα μεμονωμένα που είχαν αναλάβει τη μελέτη προφανώς έχουν 

και τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη μελέτη αυτή. Γιατί δεν το κάνουν σαν 

άτομα με την προσωπική τους δραστηριότητα; 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Γιατί από τη στιγμή που έχουν δεσμεύσει τα μελετητικά 

τους πτυχία σε μια άλλη εταιρεία, δεν μπορούν να συνεχίσουν σαν άτομα να 
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εκπονούν μελέτες. Τα έχουνε δεσμεύσει στην εταιρεία ΠΟΛΙΣ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η 

άλλη ερώτηση είναι μήπως πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός για τη συνέχιση 

του έργου; Ερώτηση. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Να σας πω κάτι; Εάν θεωρείτε ότι 300.000 ευρώ πρέπει να 

πεταχτούνε, μπορείτε πολύ ευχαρίστως να το κάνετε, διότι αν θα κάνετε νεό 

διαγωνισμό, οπωσδήποτε θα ξεκινήσουνε με καινούργια υπόβαθρα, με 

καινούργια δεδομένα, με καινούργιες μετρήσεις κλπ. κλπ. Δηλαδή δεν ξέρω 

κατά πόσο μπορεί να σας συμφέρει αυτό το πράγμα και βέβαια μιλάμε ότι μια 

διαδικασία που θα διαρκέσει ας πούμε 2 χρόνια μέχρι να αναδειχθεί ο νέος 

ανάδοχος. Δηλαδή θα καταλαβαίνω ποια θα είναι η πρακτική χρησιμότητα. Θα 

μου πείτε, τώρα εσύ, ότι ευλογάω εγώ τα γένια μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα. 

Εγώ σας λέω πράγματα τα οποία ζω σε όλους τους Δήμους. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Ετσι και προκυρήξετε έναν διαγωνισμό τώρα, θα κάνετε 2 

χρόνια να τον αναθέσετε. Από εκεί και πέρα το όφελος ποιο θα είναι δεν ξέρω 

και από εκεί και πέρα σας επαναλαμβάνω ότι επειδή το θέμα των πτυχίων, εγώ 

είχα πτυχίο Α, μετά απέκτησα πτυχίο Β, μετά απέκτησα πτύχιο Γ, μετά 

εντάχθηκα σα μια εταιρεία Δ τάξεως, μετά σε μια εταιρεία Ε τάξεως. Είναι κάτι 

που συμβαίνει σε όλους μας, δεν μπορεί να είμαστε ας πούμε μελετητές με 

πτυχίο Α μια ζωή. Οπότε αλλάζει και το πλαίσιο ας το πούμε έτσι, το νομικό, 

όπως το θέτετε ας το πούμε έτσι, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αλλάζει ο 

Φίλιππας ο Δημητριάδης. Ο Φίλιππας Δημητριάδης είναι αυτός. Τι να κάνουμε; 

Και είναι μελετητής με πτυχίο Α, με Γ, με Δ, με Ε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημητριάδη. Κύριοι συνάδελφοι, να 

τοποθετηθοήμε κύριοι συνάδελφοι.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είχα κάνει, έχω κάνει, συγνώμη, έχω κάνει και μια ερώτηση. Δε 

μου απαντήσατε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αννα, να σου απαντήσω εγώ. Η Μαναβέλη ήτανε λέει νιόπαντρη 
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στο Μαρκόπουλο και φτάσαμε τώρα εδώ και ακόμα συζητάμε για το Σχέδιο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι ρώτησα, με συγχωρείτε, ρώτησα αν υπάρχει επικαιροποίηση 

της μελέτης, γιατί από το '93 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει κάποια δεδεμένα. Θα 

υπάρξει κάτι τέτοιο; 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Να σας πω και σ' αυτό. Αυτή η περιοχή καθορίστηκε από 

τον συγχωρεμένο τον Τρίτση σαν περιοχή Β' κατοικίας, ζώνη οικιστικού 

ελέγχου Β' κατοικίας, όπως η Νέα Μάκρη, που ήταν ο κ.Καρίνος, Κάλαμος που 

έχει αποτελματωθεί και όλα αυτά κλπ. Πρακτικά δεν υπάρχει δυνατότητα να 

γίνει επικαιροποίηση, γιατί έχει θεσμοθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα σαν 

περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, η παραθεριστική κατοικία έχει ορισμένα 

πολεοδομικά στάνταρτς, δεν προβλέπει σχολεία, αυτό εδώ κακώς υπάρχει 

αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα ας πούμε με τα δεδομένα της παραθεριστικής 

κατοικίας, δεν προβλέπει Κ.Α.Π.Η., εκκλησίες κλπ., προβλέπει υποτίθεται 

στοιχειώδη πράγματα .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Πρέπει να κάνεις Γ.Π.Σ. για να αλλάξεις την περιοχή όλη. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ναι, πρέπει να αλλάξεις, ναι, να κάνεις Γ.Π.Σ. και .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. να πω και εγώ. Αυτό, Αννα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, σ' αυτό το θέμα, στην ερώτηση σου, εγώ θα σου πω με 

απλά λόγια το εξής: εάν θα έπρεπε να αλλάξουμε τη χρήση της περιοχής και τη 

βάζαμε Α' κατοικία, θα έπρεπε να σβήναμε αυτήν τη μελέτη, να τη σβήναμε, 

σαν να μην υπάρχει καθόλου και να κάναμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εκεί στην είσοδο, σας παρακαλώ. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πράγμα το οποίο δε μας το δίνει 

το δικαίωμα ο νόμος. Θα έπρεπε να είχαμε Γ.Π.Σ., που να προβλέπει ότι αυτή η 
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περιοχή είναι α' κατοικία και η μόνη περιοχή που δεν έχουμε Γ.Π.Σ. σε εξέλιξη 

στο Δήμο είναι το Μαρκόπουλο. Αρα λοιπόν είναι, με συγχωρείς για την 

έκφραση, άτοπο να συζητάμε. Μπορεί να έχεις δίκιο, όπως είπε και ο Φίλιππας, 

κακώς να μην προβλέπεται ένα σχολείο στη β' κατοικία, αλλά είναι άτοπο 

αυτήν τη στιγμή να μιλάμε για α' κατοικία στο Μαρκόπουλο, από τη στιγμή που 

δεν έχουμε καν Γ.Π.Σ. Θα έπρεπε λοιπόν, το ξαναλέω για να τελειώσουμε, θα 

έπρεπε να σβήσουμε αυτήν τη μελέτη, να την εξαφανίσουμε και να 

ξεκινήσουμε μια μελέτη από την αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα. Ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Αρμυριώτης, η κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα. Και ο κ.Ηλιάσκος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορούν κάποιοι να 

το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 

και σε όλες τις μελέτες. Ετσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την 

τοποθέτηση που κάνουμε και τι λέμε. Οσον αφορά για την τιμή, υπάρχει ένας 

περίεργος, Λάμδα νομίζω. Κάνω λάθος; Υπάρχει ένας Λάμδα, που κάθε τόσο 

ανεβαίνει. Δηλαδή, τα χρόνια περνάνε, στο Σχέδιο δεν μπαίνουμε, ο Λάμδα 

ανεβαίνει όμως. Δηλαδή, οι διαγωνισμοί έχουν ένα κακό και δεν έχει γίνει αυτό 

μόνο στο Μαρκόπουλο, γίνεται παντού, ότι είναι λίγο κομμένοι ή ραμμένοι στα 

μέτρα των μελετητών. Δηλαδή, αν σε μια άλλη δουλειά δεν κάνεις τη δουλειά 

σου καλά και δεν την παραδώσεις, δεν παίρνεις τα λεφτά σου ή παίρνεις αυτά 

που συμφώνησες. Εδώ και η δουλειά δεν ολοκληρώνεται, παίρνεις τα λεφτά 

σου, παίρνεις και παραπάνω, γιατί πέρασε καιρός και έχει ανέβει ο Λάμδα. 

Βέβαια η δουλειά δεν αλλάζει, η δουλειά είναι στάνταρ. Δηλαδή 500 στρέμματα 

να κάνεις μια εργασία, τα στρέμματα παραμένουν τα ίδια. Ο Λάμδα μεγαλώνει, 

παραπάνω χρήματα παίρνει ο μελετητής. Εγώ γνωρίζω, πιστεύω ότι πρέπει να 

συνεχίσει πάση θησεία εκεί που έχει φτάσει για να ολοκληρωθεί. Τώρα αν είναι 
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νόμιμο αυτές με τις εταιρείες, δεν είμαι λογιστής, δεν μπορώ να σας απαντήσω. 

 Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι όταν ολοκληρώνεται μια φάση, 

όταν ολοκληρώνεται μια φάση συγκεκριμένη, εγώ έχω εμπειρία από Γενικό 

Πολεοδομικό, μπορεί να σταματήσει και να συνεχίσει μια καινούργια διαδικασία 

και δεν ξέρω και δε νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σ' αυτό το σκεπτικό όσον 

αφορά τις αλλαγές χρήσης, γιατί νομίζω μόνο το Ρυθμιστικό μας έδινε ελπίδες 

ότι στην περιοχή μπορεί να αλλάξει, ότι περιοχές σαν τον Ωρωπό μπορεί να 

πάνε με άλλη χρήση. Το Ρυθμιστικό, όπως γνωρίζουμε όλοι, ναυάγησε, οπότε 

δεν μπορούμε και εμείς να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να πατήσουμε πάνω σ' 

αυτό. Ενημερώνω το Σώμα όμως ότι υπάρχουνε και περιπτώσεις και 

αναφέρομαι στη δική μου εμπειρία, ότι ολοκληρώνοντας την α' φάση στη 

Μαλακάσα υποχρέωσα τους μελετητές, ήτανε εταιρεία Ο.Ε., να κάνουνε δωρεά 

από 14.000 και να μην τα πάρουν από αυτά που τους όφειλε η Κοινότητα, γιατί 

αυτά ανεβαίνανε με το Λάμδα και το δέχτηκαν, πήραν αυτά που ήταν να 

πάρουν και ολοκληρώθηκε η α' φάση. Σημασία έχει να δώσουμε τα χρήματα, 

αλλά να έχουμε και αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα και σαφώς, ξέρουμε όλοι 

πολύ καλά, ότι δεν είναι υπόλογοι οι εργολάβοι, οι μηχανικοί, γιατί εξαρτάται 

από την Πολεοδομία, εξαρτάται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, εξαρτάται από 500 άλλες 

Υπηρεσίες να σου δώσουνε εγκρίσεις.  

 Ομως ότι τα χρόνια περνάνε, ο Λάμδα ανεβαίνει, κάποιος ήτανε νιός, 

γέρασε και ακόμα να μπει η περιοχή στο Σχέδιο, αλλά και εσείς κύριοι 

μελετητές θα πρέπει να κοιτάξετε να υπάρχει αποτέλεσμα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι μόνο .. Δυστυχώς όμως τον πληρώνουν οι πολίτες του Δήμου και 

αν μου επιτρέπετε, για μια δουλειά "α", που ήταν να κάνετε, που κόστιζε 

κάποτε 200.000.000 δρχ., θα πάρετε 500.000.000 δρχ. στο τέλος. Οχι, εντάξει, 

δεν το λέω, δε φταίτε εσείς, δε φταίτε εσείς, αλλά λίγο να δούμε επί της 
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ουσίας κάποιες στιγμές, ότι πρέπει και εσείς να βάλετε νερό στο κρασί σας και 

να προχωρήσετε διαδικασίες και πως να σας πω, να τελειώνετε πιο γρήγορα 

κάποιες, να ολοκληρώσετε με κάποιον τρόπο ας πούμε κάποια πράγματα, γιατί 

η περιοχή δεν έχει καμία ανάπτυξη. Εσείς όμως, πως να σας πω, τα λεφτά τα 

έχετε στον τόκο. Η περιοχή υποβαθμίζετε και δεν φταίτε εσείς.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Θα το πω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να το πείτε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κάθε επαγγελματίας, όπως εγώ, είτε εσείς, ξέρετε πως 

βγάζει λεφτά; Να κάνει τη δουλειά και να φεύγει. Το να έχει μια δουλειά 15 

χρόνια και να τη λιβανίζει, να διορθώνει, να έρχεται σε ενστάσεις, να 

κατεβαίνει στον Ωρωπό, τότε νομίζετε ότι βγάζει λεφτά; Οχι βέβαια, να μας 

λείπει το Λάμδα. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δημητριάδη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν θα ήθελα να πω αυτά που τελευταία είπε ο 

κ.Ηλιάσκος σχετικά με την παραθεριστική κατοικία. Είναι γεγονός, το γνωρίζω 

πολύ καλά, εφόσον έχει χαρακτηριστεί, δεν μπορεί να αλλάξει η μελέτη. Ομως 

από το '93 μέχρι σήμερα που εκκρεμεί, κοντεύουν 20 χρόνια μια μελέτη, που 

έχουν αλλάξει τα δεδομένα μιας ολόκληρης περιοχής, που έχει σταματήσει για 

διάφορους λόγους ανεξαρτήτως θέλησης μας ας πούμε των, εννοώ των 

Δημοτικών Αρχών, η μελέτη και δεν έχει προχωρήσει, δεν μπορούμε να πούμε 

ότι αυτό ίσχυε τότε, άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή 

κατά την άποψη μου .. Ναι, να πω την άποψη μου και λες. Κατά την άποψη 

μου θα έπρεπε να βλέπουμε συνολικά την ανάπτυξη της περιοχής με βάση τις 

ανάγκες της. Δηλαδή δεν μπορείς σήμερα μια τεράστια  περιοχή, όπως 

είναι η παραλία Μαρκοπούλου, να μην έχει ας πούμε κάποιες στοιχειώδεις 
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εμπορικές χρήσεις, που είναι απαραίτητες, που αντικειμενικά η πόλη μας αυτό 

που είναι στο Σχέδιο, ασφυκτιά πια. Χρειάζεται λοιπόν να επεκταθούν κάποιες 

δραστηριότητες. 

 Αρα λοιπόν, πριν να πούμε ότι προχωράμε άρον άρον να την κάνουμε 

γιατί άμα γίνει διαγωνισμός και άμα γίνει αλλαγή θα κάνουμε άλλο 1 χρόνο, ας 

κάνουμε άλλο 1 χρόνο σε τελική ανάλυση .. Με συγχωρείτε, να τελειώσω και 

μετά μου απαντάς, προκειμένου αυτό που θα κάνουμε να είναι σωστό. Αν 

λοιπόν εμείς τρέχουμε για να προλάβουμε να γίνει ό,τι γίνει και δεν πάει να 

κόψουμε το λαιμό μας τι θα γίνει τα επόμενο 20, 30 χρόνια, δεν είναι μια 

σωστή λογική. Ενα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να 

το δούμε και πιο συγκεκριμένα. Ετσι; Μας το φέρνετε σήμερα και εγώ θα 

συμφωνήσω τελικά με τον κ.Γιαμαρέλο, δεν είπα προηγουμένως τίποτα, ότι θα 

έπρεπε να γίνει μια πιο ευρεία συζήτηση. Δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι 

ουσιαστικό το θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά συνεχίζουμε ένα έργο που έχει 

ξεκινήσει από το '93, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να είχε και να μην πω 

προβλήματα, να πω ανάγκες της εποχής εκείνης. Αυτό να πω, όχι προβλήματα. 

Δε θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης και του Δημοτικού Συμβουλίου, 

αλλά αν θέλετε και ευρύτερου ας πούμε, ευρύτερου κόσμου, περισσότερο 

άλλων ανθρώπων, Συλλόγων ή φορέων που θα έχουνε μια άποψη γι' αυτό το 

θέμα; Ενα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα και ξαναεπανέρχομαι στο 

νομικό. Λέτε στη σελίδα, στην 3η σελίδα, που αναφέρετε το ιστορικό τι έγινε 

με τη μελέτη και μετά και λέτε στο 10, με την υπ' αριθμ. 39/2009 απόφαση 

του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου, εγκρίθηκε η σύμπραξη της 

εταιρείας μελετών Ι.ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Α.ΡΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε., 

είναι με το διακριτικό τίτλο ΠΟΛΙΣ Ο.Ε., με τους αναδόχους της μελέτης. Και 

στο 11, την με αριθμό 40/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Μαρκοπούλου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της 

μελέτης.  
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 Αφού λοιπόν με το Νο.10, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου είχε 

πάρει την απόφαση να πάει στην εταιρεία ΠΟΛΙΣ Ο.Ε. η μελέτη, γιατί το 

ξαναφέρνετε τώρα; Μήπως αυτή η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν 

ήταν σωστή; Μήπως ακυρώθηκε; Μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα; Γιατί το 

ξαναφέρνετε να πάρουμε εμείς την απόφαση αυτή; Γιατί δηλαδή να έχουμε 

εμείς την ευθύνη για κάποια πιθανόν, ερωτηματικό, γιατί νομικά δεν μπορεί 

αυτήν τη στιγμή να το λύσω, δεν το ξέρω, απόφαση για κάτι το οποίο έχει 

ξαναπάρει απόφαση το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μαρκοπούλου γιατί το 

ξαναφέρνετε; Στο 2 λοιπόν μιλάτε για την αντικατάσταση των μελετητών από 

την εταιρεία ΠΟΛΙΣ. Αφού έχει ξαναγίνει. Γιατί το ξαναφέρνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν και να καταλήξω, ότι θεωρώ ότι αυτή η μελέτη θα έπρεπε, 

μάλλον η απόφαση της συνέχισης της μελέτης να ήταν αντικείμενο 

διαβούλευσης με τους κατοίκους, με τους φορείς και όχι εδώ πέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε αυτό κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και φυσικά γι' αυτό το θέμα δε θα το ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή και τον κ.Λίτσα και 

την κα Στεργίου. Είναι εύλογα τα ερωτήματα τους, προφανώς όμως δεν έχουν 

ασχοληθεί με το θέμα όπως εμείς. Οσον αφορά για το Λάμδα κλπ., όσο ήμουνα 

Πρόεδρος αλλά και Κοινοτικός Σύμβουλος αντιπολίτευσης στην Κοινότητα 

Μαρκοπούλου Ωρωπού, οι μελετητές, οι τότε μελετητές με τη μορφή την 

εταιρική τους ήτανε πάντα εντός των προθεσμιών. Δεν καθυστέρησαν ποτέ 

υπαιτιότητα τους και δεν παρέβησαν ποτέ τους συμβατικούς χρόνους. Το αν 

καθυστέρησαν περαιτέρω οι εγκρίσεις των μελετητών και οι διαδικασίες δεν 

αφορούσε την Κοινότητα ή τους μελετητές αλλά τη λειτουργία του δημοσίου, 
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όπως τη γνωρίζουμε και τις επιμέρους τροποποιήσεις κάθε εξάμηνο του 5ου 

Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας και των καινούργιων αναθεωρήσεων 

του 1337, που μας έφερε μέχρι σήμερα. Οσον αφορά την πρόταση της 

αλλαγής της β' παραθεριστικής κατοικίας σε α', θα με βρείτε εντελώς κάθετα, 

αντίθετο και εμένα και όλο το Μαρκόπουλο. Τσιμεντοποίηση της παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού δεν δεχόμαστε. Είναι παραθεριστική κατοικία και θα 

μείνει παραθεριστική κατοικία. Πέραν του ότι δεν υπάρχει διαδικασία για να 

προβλεφθεί, ανά τετραώροφα τσιμεντοποιημένα στην παραλία Μαρκοπούλου 

Ωρωπού να γίνει ένα παραδοσιακό τετράγωνο των Κάτω Πετραλώνων, δεν το 

δεχόμαστε σαν τόπος.  

 Παραθεριστική κατοικία. Οσον αφορά τις χρήσεις τις εμπορικές της 

αναψυχής, όποιος ανοίξει τη μελέτη, θα δει ότι προβλέπονται και κατά μήκος 

της παραλίας και κατά μήκος των εγκάρσιων δρόμων των καινούργιων, όπως 

προβλέπονται από τις προδιαγραφές για μια β' παραθεριστική κατοικία. Μιλάμε 

για μια περιοχή για διόρωφα, με ανώτατο ύψος 9 μέτρων, με κεραμοσκεπές 

όπως προβλέπεται. Ρίχτε μια ματιά στη μελέτη, με κάποιους τεχνικούς, είμαι 

στη διάθεση σας, νομίζω και ο κ.Ηλιάσκος και η Δημοτική Αρχή για να 

καταλάβετε ότι είναι το καλύτερο αναπτυξιακό έργο που θα μπορούσε να έχει 

ποτέ ο Δήμος και πέρα από τις νομικές, που μπορεί να υπάρχουν και δεν τις 

γνωρίζω, αυτό είναι θέμα της Αρχής να τα διερευνήσει, εγώ θα πρότεινα το 

συντομότερο δυνατόν να έχουμε αποτέλεσμα και όχι στον 1,5 χρόνο που είπε 

ο κ.Ηλιάσκος, θα προτιμούσα χθες να είχαμε σχέδιο εγεκριμένο στην παραλία 

Μαρκοπούλου Ωρωπού. Οταν μιλάμε για ανάπτυξη δεν είναι κάτι άϋλο που θα 

έρθει από τον ουρανό, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, για την επόμενη 

πόλη του Ωρωπού, την οποία όμως επιμένουμε και θέλουμε παραθεριστική, 

όπως έχει προβλεφθεί και όχι, γιατί αλλαγή σε α' κατοικία σημαίνει αύξηση των 

συντελεστών δόμησης. Το διόρωφο θα γίνει τετραώροφο και θα γεμίσει 

πολυκατοικίες. Ε, αυτό το πράγμα στην παραλία Μαρκοπούλου νομίζω ότι και 
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περιβαλλοντολογικά δεν στέκει, πέραν του ότι διαδικαστικά δεν αλλάζει από τις 

ασφαλιστικές δικλείδες της παραθεριστικής κατοικίας σε α' από το Συμβούλιο 

Επικρατείας.  

 Αυτά και εγώ θα ψηφίσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. Είστε γνώστης του θέματος και σας 

παρέσυρε και ο οίστρος σας στο χρόνο.  

 Κύριε Ηλιάσκο, θέλετε να ..   

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δικαιολογήσω την ψήφο μου την 

αρνητική, διότι από τη διαδικασία εδώ του διαλόγου που έγινε, φάνηκε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να προσθέσει κάτι ο κ.Ηλιάσκος. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, μισό λεπτό να τελειώσω. Φάνηκε η αναγκαιότητα να έρθει 

το θέμα αυτό στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, που η συνεδρίαση της είναι 

δημόσια και θα μπορούσαμε όλοι να ενημερωθούμε λεπτομερέστατα για το 

έργο αυτό για το οποίο συμφωνώ. Συμφωνώ με τον κ.Αρμυριώτη, θέλω όμως 

αυτό να περάσει πρώτα από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, να σας πω κάτι; Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 

το ανώτατο όργανο. Εάν οποιαδήποτε .. συλλογικό όργανο πέρα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό σημαίνει τιμή 

για το θέμα σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία και ο Κώδικας το λέει, 

ότι μπορεί από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, από την Οικονομική Επιτροπή, 

από οτιδήποτε, θέματα σπουδαία να παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Είτε έτσι, είτε αλλιώς, το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίον, του οποίου η 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αποτελεί υποσύνολο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
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το μέγεθος το Δημοτικό Συμβούλιο σε συζήτηση και εδώ έχουμε άλλο θέμα και 

μπαίνουμε βλέπετε και επί της ουσίας του θέματος, επειδή είναι πάρα πολύ 

σοβαρό. Δηλαδή, η εμμονή στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής δεν μπορεί να 

αποδώσει, αφού είμαστε πάλι οι ίδιοι και μπορούμε να μπούμε στην κουβέντα 

σήμερα εδώ. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχω την εντύπωση ότι διοικείτε το Δήμο με το πνεύμα του 

"Καποδίστρια". Είμαστε στον "Καλλικράτη", δεν είμαστε στον "Καποδίστρια" και 

η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής έχει συμβουλευτικό και εισηγητικό χαρακτήρα και 

δεν υποκαθιστά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτως ή άλλως, αφού περάσει από 

την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, θα έρθει και στο Συμβούλιο, αλλά να περάσει 

από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής σημαίνει δημοκρατία και διαφάνεια και 

ενημέρωση του πολίτη.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Στο πρώτο, στην 

αναγκαιότητα της εκπόνησης της μελέτης και της υλοποίησης της μελέτης. Σ' 

αυτό επάνω θα πω το εξής: είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο μέσα σε 1,5 

χρόνο σε έναν "Καλλικρατικό" Δήμο να λέμε ότι όλα πρέπει να περάσουν από 

μια μεγάλη διαβούλευση, πρέπει να περάσουν από κάποιους φορείς. Αυτό .. 

Κάτσε ρε Γιώργο να τα πω. Ασε να τα πω. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να το 

λέμε γιατί έτσι θέλουμε να λέμε και Αννα μην το πάρεις προσωπικά, δε θέλω να 

σε κατηγορήσω, ούτε να σε υποτιμήσω, εάν κάποιος ξέρει πως εξελίσσεται μια 

πολεοδομική μελέτη ξέρει ότι όλα αυτά έχουνε γίνει. Εχουνε γίνει αναρτήσεις, 

έχουνε γίνει διαβουλεύσεις, έχουνε γίνει ενστάσεις, έχουνε δικαστεί ενστάσεις, 

όλα αυτά λοιπόν έχουνε προχωρήσει. Είναι λοιπόν αν μη τι άλλο, πως να το 

πω, κακό για όλους εμάς να λέμε ότι πρέπει να γυρίσουμε μια διαδικασία πίσω 

και να την πάμε, φτου και από την αρχή. Για μια διαδικασία, για μια μελέτη η 
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οποία ξεκίνησε το '96, δύσκολη πολεοδομική μελέτη, όσο ξέρω εγώ, γιατί δεν 

την παρακολουθούσα, όπως ο Γιώργος ο Αρμυριώτης, δύσκολη πολεοδομική 

μελέτη, με γεωλογικά προβλήματα, με κάποια ρέματα τα οποία έπρεπε να 

διευθετηθούνε, έπρεπε να περάσει από το ΣΧΟΠ. Από το ΣΧΟΠ ή ΣΟΥΑΠ ρε 

Φίλιππα; Από το ΣΧΟΠ. Για να μπούνε κάποιες δεσμεύσεις για την υλοποίηση 

της μελέτης, όταν κυρωθεί η πράξη εφαρμογής και βέβαια το μεγαλύτερο 

πρόβλημα ήτανε το 2009, όταν όλα αυτά τα χρόνια σχεδόν πήγανε στράφι, 

γιατί ξαφνικά παρότι οι μελετητές είχανε πάρει δύο απαλλαχτικές από την 

Εφορία Αρχαιοτήτων, για να προχωρήσουν τη μελέτη, δύο φορές η Εφορία 

Αρχαιοτήτων γνωμοδότησε θετικά να προχωρήσει η μελέτη, ξαφνικά ένας 

Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού βγαίνει με ένα έγγραφο του, 

15 Οκτωβρίου θυμάμαι το 2009, και λέει ότι η πολεοδομική μελέτη δεν μπορεί 

να προχωρήσει γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος με ΦΕΚ του '86.  

 Εγώ όταν το πληροφορήθηκα σαν Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο 

Ωρωπίων, επειδή ασχολιόμουν μ' αυτά τα πράγματα, ενδιαφέρθηκα να μάθω τι 

πρόβλημα είχε η μελέτη, τι πρόβλημα είχε με το αρχαιολογικό χώρο. Οταν 

πήγα στο ΦΕΚ και πήρα την αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου, ξέρετε 

ποιον χώρο αποτύπωνε; Απο το ρέμα μετά το ΑΛΚΥΩΝΙΣ, μέχρι το φυτώριο 

του Κοροδήμα, συμπεριλαμβανομένου της Νέας Πολιτείας, του Σαρανταριού, 

τον Αγ.Φανούριο. Δηλαδή όλο το Δήμο σχεδόν, το μισό Δήμο Ωρωπίων και τη 

μισή παραλία Μαρκοπούλου. Πόσα χρόνια περάσανε και κανείς δεν ήξερε 

τίποτα; Και ήτανε το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να προχωρήσει, 

όχι μόνο αυτή η πολεοδομική μελέτη, αλλά και το Γ.Π.Σ. του Δήμου Ωρωπίων, 

αλλά και οποιεσδήποτε άλλες επεκτάσεις πολεοδομήσεων θα μπορέσουμε να 

κάνουμε στη συνέχεια. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, ξαφνικά το 

2009 μετά από τόσα χρόνια μελετών, επέκταση Νέων Παλατίων, οριοθέτηση 

Νέας Πολιτείας και ένα σωρό άλλα, Σχέδιο Σκάλας, επαναφορά Σχέδιου Σκάλας 

και Σχέδιο Σκάλας, ξαφνικά όλα γίνονται αρχαιολογικός χώρος και σταματάει η 
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πολεοδόμηση.  

 Εάν λοιπόν δεν το ξεπερνούσαμε αυτό δεν πηγαίναμε πουθενά και σας 

πληροφορώ και δεν το λέω ούτε για να καρπωθώ κάτι, ούτε για να παινευτώ, 

με τη βοήθεια και του Φίλιππα του Δημητριάδη και του Μάκη του Σπανούδη 

κάναμε τεράστιο αγώνα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να 

περάσουμε από το ΚΑΣ και μέσα σε 12, 13 μήνες, προσπαθώντας να 

τελειώσουμε από την Αρχαιολογία εδώ πέρα με τον Αρη τον Κυριαζή, από την 

Εφορία Αρχαιοτήτων, από τη Δ/νση Γενική του Υπουργείου Πολιτισμού, 

περάσαμε με συναντήσεις, τι να σας πω τώρα, δε θυμάμαι και πόσες ήταν 

αυτές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: .. και φτάσαμε τελικά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που 

εγώ σας το λέω ειλικρινά, δεν το περίμενα ότι θα παίρναμε την απαλλαγή. 

Αυτά τα ακούσματα είχα από πολλούς αρχαιολόγους και ευτυχώς την πήραμε. 

Σήμερα λοιπόν είναι επιπόλαιο, συγνώμη που το λέω, να λέμε ότι παίρνουμε 

πίσω μια πολεοδομική μελέτη η οποία σε τελική ανάλυση είναι β' 

παραθεριστική, όπως είπε και ο Φίλιππας, και η οποία σε ένα παραλιακό μέτωπο 

θα πρέπει να γίνει μ' αυτόν τον τρόπο σήμερα, άσχετο εάν αύριο χρειαστεί να 

κάνουμε μια τροποποίηση για να εντάξουμε ένα σχολείο ή έναν Παιδικό 

Σταθμό, όπως έχουμε κάνει στον Αγ.Κωνσταντίνο. Στον Αγ.Κωνσταντίνο σε 

οικόπεδο κάναμε τροποποίηση και πήραμε χρήση για Παιδικό Σταθμό. Είναι μια 

διαδικασία που θα την κάνουμε όταν θα χρειαστεί, αλλά δεν μπορούμε να λέμε 

σήμερα, παίρνουμε πίσω τη μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Εκτός από την κα 

Στεργίου, υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις;  
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 Κύριε Κιούση; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση, απλώς θέλω να καταγραφεί .. Συγνώμη 

κ.Πρόεδρε, ότι η επιφύλαξη μου πάντα εάν έπρεπε να περάσει Ποιότητα Ζωής. 

Αυτήν την επιφύλαξη.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Με την επιφύλαξη της νομιμότητας και βασιζόμενος σ' αυτά 

που μου είπε ο κ.Καρίνος και ο κ.Δημητριάδης, ότι νομιμοποιούμαστε να γίνει 

αυτό, ψηφίζω ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΔΕΔΕΣ: Ομοίως και εμείς με τον κ.Γιασημάκη. Το ίδιο πράγμα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, δεν απαντήσατε όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, το 2ο θέμα είναι παρεμφερές. Μπορείτε να 

επανέλθετε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, όχι, δεν απαντήσατε αυτό που είπα, ότι υπάρχει απόφαση του 

Κοινοτικού Συμβουλίου του Μαρκοπούλου και το ξαναφέρνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι επικαιροποίηση της απόφασης του .. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι θέμα για το Συμβούλιο που θα πάει για το Συμβούλιο της 

Επικρατείας αυτό. Θα ζητήσει να μην είναι .. Οταν περάσουν 3 χρόνια η 

απόφαση θέλει επικαιροποίηση του συλλογικού οργάνου και επειδή περάσανε 

πολλά χρόνια εδώ για να περάσει Αρχαιολογία, αυτός είναι ο λόγος που 

χρειάζεται επικαιροποίηση αυτήν τη στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Υπάρχει και η δική μου θέση κ.Πρόεδρε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Περάσανε 4 χρόνια. Λόγω της αρχαιολογίας έχουν περάσει, έχουν 

περάσει πάρα πολλά χρόνια από την απόφαση .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για το επόμενο λες; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, μαζί στην ουσία είναι.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κυρία Στεργίου, το '9 παρουσιάστηκε το πρόβλημα της 

αρχαιολογίας, οπότε δεν είχε νόημα να υπογράψουμε συμβάσεις κλπ. Εμείς 

πιστεύαμε ότι όλη αυτή η ιστορία θα πήγαινε κατά διαόλου. Θα σας το πω έτσι 

ανοιχτά, καθαρά. Τι νόημα είχε να .. ; Αφού μπλοκάρισε από την Αρχαιολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μισό λεπτό. Ο κ.Λίτσας; Ο κ.Δέδες; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε ένα θέμα το οποίο το είχε 

ξεκινήσει ο κ.Αρμυριώτης και είναι σημαντικό για τον τόπο μας. Μόνο και μόνο 

που το έχει ξεκινήσει ο κ.Αρμυριώτης, δε γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την επιφύλαξη της νομιμότητας, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μόνο με την επιφύλαξη ότι είναι νομικά σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως. Την επικαιροποίηση της απόφασης. Οχι η κα 

Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος μειοψήφισε σ' αυτό το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ο κ.Γιαμαρέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Γιαμαρέλος. Οχι κ.Γιαμαρέλο; Κατάλαβα λάθος .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, με την επιφύλαξη του .. 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οχι, είπα όχι, διότι θεωρώ ότι έπρεπε να περάσει από την 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Σχέδιο Μαρκοπούλου; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι κ.Δήμαρχε.  

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 55/2007 απόφασης του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Μαρκοπούλου Ωρωπού. 

    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

Συζητήθηκε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με τις ίδιες επιφυλάξεις, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάθε 3 χρόνια. Αυτό που είπε ο κ.Καρίνος.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η σύμβαση αυτή, το λέω .. Χοντρικά σας λέω ότι η σύμβαση 

περιλαμβάνει και Πράξη Εφαρμογής και τα πάντα μέσα και στις 4 γειτονιές και 

γι' αυτό έχει μεγάλο χρόνο μέσα. Αυτή η σύμβαση δεν είναι απλώς να 

βάλουμε, είναι 4 γειτονιές εκεί. 3.100 στρέμματα, είναι και η Πράξη Εφαρμογής 

μέσα. Δεν είναι μόνο η ένταξη. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι 3.200 στρέμματα και χρειάζονται να γίνουνε, θα συνεχίσουν 

οι ενστάσεις στη β' και δ' ενότητα και να προχωρήσουν όλες οι υπόλοιπες 

μελέτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δρόμο ακόμα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν είναι μια εύκολη μελέτη. Δε θα τελειώσει η α' ενότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την;  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο, όπως σας ρώτησα και στην αρχή για τον εισηγητή του 

θέματος αυτών των δύο, θέλω να πω το εξής: όταν πήρα την εισήγηση με 

έκπληξη είδα ότι ξεκινάει κάποια στιγμή στο '96, πάει στο '98 και μετά πάμε 

στο '12. Υπήρχε και μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν αναφέρεται πουθενά και 

τίποτα, λες και δεν έγινε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα συζητήθηκε το θέμα αυτό ολόκληρο από την αρχή και.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, απλώς το αναφέρω κ.Καρίνο, επειδή κάνατε την εισήγηση. 

Εντάξει; Εχουν γίνει πάρα πάρα πολλά πράγματα, είναι εδώ και ο κύριος 

μηχανικός, έχω και εγώ στοιχεία, αν θέλετε, να αναφερθώ. Ναι. Τι έχει γίνει 

από το '9 και μετά;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Από το '9 και μετά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εκατο χιλιάδες πράγματα. Πράξεις, αποφάσεις.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Πράξεις δεν έχουνε γίνει; Πράξεις; Δεν έχει γίνει το παραμικρό; 
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Ρωτάω. Ερώτηση κάνω; Γιατί; Τι να πω εγώ; Το Μαρκόπουλο είμαι;  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ ξέρω ότι το '9 σταμάτησε λόγω του ότι βγήκε η απόφαση, ο 

Νομικός Σύμβουλος του κράτους, του Υπουργείου Πολιτισμού και είπε ότι 

σταματάει η πολεοδόμηση λόγω αρχαιοτήτων.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι όλο το ιστορικό εδώ της μελέτης, μόνο το οικονομικό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη, μου επιτρέπετε λίγο κ.Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. Να το κλείσουμε το θέμα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με την αρ.39/99 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 

Κοινότητας Μαρκοπούλου υποβλήθηκαν στη Δ/νση του ΥΠΕΧΩΔΕ 

προδιαγραφές, τιμολόγιο, σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, σχετικά με την 

εκπόνηση γεω-υδρολογικής μελέτης. Ας πούμε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, το '99. Το '99 λοιπόν .. Το '99 έγιναν υδρολογικές μελέτες. Ναι. 

Είναι κάτι λοιπόν που στην εισήγηση μέσα δεν αναφέρεται πουθενά γιατί είναι 

συμπληρωματικό στοιχείο του έργου, δεν είναι και αυτό; Απαραίτητο στοιχείο 

του έργου δεν είναι; Δεν το επηρεάζει κ.Καρίνο; Δεν το επηρεάζει; Σαφώς και 

το επηρεάζει. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Να πω κάτι αν επιτρέπεται; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Αυτή η μελέτη ανατέθηκε το '96. Τότε δεν υπήρχανε ούτε 

προδιαγραφές για γεωλογικές μελέτες, ούτε ο καθορισμός των οριογραμμών 

ρεμάτων. Αυτό ήταν ένα θέμα που προέκυψε εκ των υστέρων. Εγινε 

συμπληρωματική σύμβαση γι' αυτό το θέμα. Γεωλογικές μελέτες, ο καθορισμός 

οριογραμμών ρεμάτων. Ηρθε το ΙΓΜΕ και έκανε γεωτρήσεις για την ευστάθεια 

των πρανών στο νεκροταφείο. Εχουνε γίνει ένα κάρο πράγματα στα πλαίσια 
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αυτής της μελέτης τα οποία, εντάξει, δεν αναφέρονται εδώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και επίσης οικονομικό στοιχείο. 4.5. του '4 εγκρίθηκε η σύμπραξη 

των αναδόχων με την εταιρεία ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΩΝΙΔΗΣ Τ. ΠΟΛΙΣ 

Ο.Ε., με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν ήτανε μέσα 

γραμμένο στην εισήγηση ή δεν το είδα κάπου εγώ. Ηταν γραμμένο; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τι εννοείς ρε Κώστα; Πες μας ξεκάθαρα τι θες να πεις τώρα. Δεν 

καταλαβαίνω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξεκάθαρα. Είχανε γίνει πράξεις οι οποίες δεν .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπανε, το αναγνωρίζουνε. Πολλά πράγματα γίνανε.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα συγνώμη, σε μια μελέτη 16 χρόνων πρέπει να αναφέρεις μέσα 

σε μια εισηγήση ό,τι ακριβώς έχει γίνει. Εχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα; Σε 

ρωτάω. Μπορείς να μου απαντήσεις λίγο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην εισήγηση του θέματος δε χρειαζόντουσαν όλα να μπούνε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. 

Ορίστε κ.Γιαμαρέλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό το θέμα που θέλουμε όλοι μια πληρέστερη ενημέρωση 

γιατί δεν κλήθηκε εδώ ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Μαρκοπούλου να 

μας ενημερώσει; Είναι ο μελετητής που είχε το έργο. Εντάξει, λοιπόν επί της 

ψηφοφορίας τώρα κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχει καμία .. ; Το Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία εγκρίνει, όπως και προηγουμένως. 
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ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της 

Κοινότητας Αφιδνών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου για την ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 9 λέτε; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, υποβολής .. Υποβάλλαμε 2 τεχνικά δελτία αν μπορέσουμε να 

εξασφαλίσουμε κάποια λεφτά γι' αυτές τις 2 μελέτες. Δεν είναι εύκολο γιατί τα 

λεφτά είναι λίγα αλλά εντάξει, κάνουμε την προσπάθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ολοι είμαστε θετικοί σε κάθε ενέργεια που θα προσπαθήσει να φέρει 

μια χρηματοδότηση στο Δήμο και με το σκεπτικό ότι, δεν ξέρω όμως σχετικά μ' 

αυτό που αναφέρει ο κ.Γιαμαρέλος τι ακριβώς συμβαίνει, αν έπρεπε να είχε 

περάσει στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Ούτε εκεί έχουμε εμείς Σύμβουλο, οπότε 

δεν μπορούμε να μιλήσουμε αναφορικά. Ομως για τυπικούς λόγους θα έπρεπε 

να είναι περασμένα και μια στρατηγική δηλαδή ότι θέλουμε να εντάξουμε 

κάποιες περιοχές στο Σχέδιο. Δεν είναι κάτι κακό. Εμείς είμαστε θετικοί σ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα θετικοί με την επιφύλαξη για την Ποιότητα Ζωής.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πρόεδρε, δεν εντάσσουμε καμία περιοχή στο Σχέδιο. Πρόεδρε, 

κ.Λίτσα, δεν παίρνουμε απόφαση να εντάξουμε καμία περιοχή στο Σχέδιο. 

Λάθος κάνετε. Ζητάμε χρηματοδότηση για μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη, 
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έχουν υπογραφεί η σύμβαση και υπάρχουνε οφειλές. Δεν εντάσσουμε καμία 

περιοχή στο Σχέδιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο .. Ορίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μιλήσουμε. Πριν ψηφίσουμε δεν πρέπει να μιλήσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αντιλήφθηκα ότι .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Σηκώνω χέρι όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν νομίζω θα έπρεπε εδώ να κάνετε μια 

ενημέρωση τι σημαίνει το Πράσινο Ταμείο και πως λειτουργεί αυτό το Ταμείο. 

Τι είναι τέλος πάντων. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο είναι ένα θετικό ας το 

πω έτσι, μέτρο το οποίο σας διαβάζω, από το site του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος τι δράσεις περιλαμβάνει. Αστική αναζωωγόνηση. Δηλαδή μέσα 

στην πόλη διάφορες ενέργειες. Δεύτερο, απόκτηση και διαμόρφωση 

ελεύθερων χώρων στις πόλεις, θα το πούμε και παρακάτω και θα 

ξαναεπανέλθω. Τρίτο, ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού. Τέταρτο, 

προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και πρόληψη αντιμετώπισης θαλάσσιας 

ρύπανσης. Πέμπτο, προστασία και αναβάθμιση δασών και πάω παρακάτω, αυτά 

που ενδιαφέρουν εμάς, δεν τα λέω όλα, και περιβαλλοντική έρευνα, 

καινοτομία, επιδεικτικές περιβαλλοντικές δράσεις και διεθνή συνεργασία. Και 

ξαναεπιμένουμε, ότι αυτά θα έπρεπε να τα φέρετε στην Ποιότητα Ζωής και να 

γίνει μια συνολική συζήτηση τι δράσεις θα εντάξουμε και θα ζητήσουμε από το 

Πράσινο Ταμείο.  

 Σ' αυτές εδώ λοιπόν τις δράσεις θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλες 

δράσεις κ.Δήμαρχε και κ.Καρίνο. Νομίζω ότι το πήρατε πολύ επιφανειακά το 

ζήτημα, χωρίς να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή, στην περιβαλλοντική 

έρευνα κλπ. θα μπορούσε να ενταχθεί έρευνα Ασωπός για παράδειγμα. Στο 
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θέμα της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού θα μπορούσε να μπει το 

έργο Αγ.Κωνσταντίνος που δεν έχει ολοκληρωθεί. Το λέει καθαρά εδώ, ότι σ' 

αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μπει ένα έργο που έχει σχέση με την υλοποίηση 

της Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, που είναι ένα έργο το οποίο δεν 

έχει προχωρήσει η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης και πιθανόν αυτά ξέρω εγώ 

να είναι και άλλα. Αυτά λοιπόν εσείς τα φέρνετε αποσπασματικά, χωρίς να 

υπάρχει μια συνολική συζήτηση για το τι πράγματα θα μπορούσαμε να 

ζητήσουμε την ένταξη στο Πράσινο Ταμείο. Κύριε Καρίνο, λέτε ότι είναι λίγα τα 

λεφτά. Δεν είναι λίγα, είναι 72.000.000 ευρώ που βάζει. Ας ζητήσουμε εμείς 

10, για να βάλουμε τα 2. Αλλά πρέπει να τα ζητήσουμε. Και με ποιανού 

απόφαση θα γίνει αυτό; Το φέρνετε εδώ αποσπασματικά. Εμείς δε διαφωνούμε 

να το βάλετε αλλά θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση. Αυτό που κάνετε κάθε 

φορά δείχνει προχειρότητα. Οχι εσείς, ο Δήμος, η Αρχή.  

 Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. και όχι κ.Γιαμαρέλο μόνο Ποιότητα Ζωής, Επιτροπή 

Διαβούλευσης έπρεπε να γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε για τα ζητήματα αυτά. 

Αν ο "Καλλικράτης" έχει ένα, δύο θετικά είναι αυτές οι Επιτροπές τις οποίες τις 

έχουμε γράψει κανονικά και δεν τις λειτουργούμε. Αλλά μέσα από τα γραφεία 

και ό,τι μας έρθει εκείνη την ώρα και το στέλνουμε, δε βοηθάει. Αυτό είναι ένα 

μέτρο ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να μην κάνουμε τίποτε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι ένα μέτρο που μπορούσε να βοηθήσει κάποιες δράσεις στην 

περιοχή μας και επιμένω ότι θα έπρεπε να το δούμε. Οσον αφορά το έργο δε 

διαφωνώ, απλώς το βάζω για προβληματισμό σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα επί της ψηφοφορίας δεν έχετε αντίρρηση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ κ.Πρόεδρε θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, ότι δεν 

είμαι αντίθετος με τα έργα. Είμαι αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο 

προετοιμάζονται αυτές οι εισηγήσεις και αυτή η διαδικασία ας πούμε της 

μελέτης των έργων αυτών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το λόγο αυτό ψηφίζετε όχι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ψηφίζω όχι γιατί έπρεπε να περάσει την Επιτροπή Ποιότητα 

Ζωής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, συγνώμη, λέω το τελευταίο .. Αυτά τα θέματα είναι 

προωθήσεις Σχεδίων Πόλης τα οποία ήτανε επί χρόνια προηγούμενες δράσεις 

πολύ σημαντικές από τις προηγούμενες Διοίκησεις. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχουν και άλλα κ.Δήμαρχε. Αυτό λέμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό, συγνώμη, συγνώμη. Φέρνουμε σήμερα θέματα 

τυπικής διαδικασίας προώθησης των φακέλων αυτών για να κάνουμε Σχέδια 

Πόλης που είναι το μείζον θέμα στη Βορειο-Ανατολική Αττική και λέμε να το 

φέρουμε πίσω να το συζητήσουμε με 10 μηχανικούς, με 20 αρχιτέκτονες και 

με το ένα και με το άλλο. Ρε παιδιά, πάμε μπροστά, θα' ρθεί, θα συζητηθεί 10 

φορές, 20 θα έρθει ακόμη. 16 χρόνια ήτανε. Θα μείνει άλλα 16. Να τα πάμε 46 

χρόνια να γίνουνε. Τυπικό θέμα είναι. Ζητάμε λεφτά από το Πράσινο Ταμείο. 

Αυτό είναι το θέμα το σημερινό. Θα φέρουμε όλο το θέμα από 16 χρόνια να 

συζητηθεί τι έγινε ακριβώς στη διαδρομή. Αυτό φέρνουμε εμείς τώρα. Αυτό 

πρέπει να ψηφίσουμε άμεσα και για οποιαδήποτε πληροφόρηση, οποιοσδήποτε 

Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να πάρει τους φακέλους, είναι στο Δήμο, να 

ασχοληθεί όλη την ημέρα. Να ενημερωθεί, αλλά πρέπει τα πράγματα να 

προχωράνε. Οι ημερομηνίες προχωράνε ένταξης  να πάρουμε χρήματα, να 
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καταθέσουμε τα Σχέδια για να πάρουμε τα χρήματα. Εχουνε κάποιες 

ημερομηνίες λήξης και θα πρέπει να τα προχωράμε.   

 Συζήτηση στη συζήτηση, έχει συζητηθεί 16 χρόνια το Σχέδιο. Εμείς 

είμαστε υποχρεωμένοι να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Ημαρτον.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε κ.Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, περιμένετε κ.Γιαμαρέλο. Σας παρακαλώ. 

 Κύριε Καρίνο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και κάτι άλλο. Το τελευταίο δεν είπα. Σε περίπτωση και σε 

περίπτωση που υποχρεωτικά θα έπρεπε να περάσει από το εισηγητικό όργανο 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν είμαι νομικός, αλλά σας το λέω, από 

εισηγητικό όργανο της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής το θέμα αυτό και σε 

περίπτωση που έπρεπε να αποφανθεί κάποιος από την Περιφέρεια, ότι ναι, 

έπρεπε να περάσει, δεν ακυρώνεται η απόφαση μας του Δημοτικού 

Συμβουλίου, γιατί είναι πολύ πιο πάνω από εισηγητικές προτάσεις συνολικών 

άλλων οργάνων. Δεν ακυρώνεται με τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εδώ κα Στεργίου έχουμε να κάνουμε με μια ανεπαρκή Τεχνική 

Υπηρεσία. Προκειμένου να λέμε να οργανώσουμε κλπ. είναι μειωμένες οι 

δυνατότητες της και εάν δεν υπήρχανε πολλά θέματα που τα είχε προωθήσει η 

ΤΙΔΚ, πάρα πολλά θέματα θα ήτανε πίσω. Η ΤΙΔΚ είχε 25 μηχανικούς και 15- 

20 διοικητικούς σ' αυτά τα θέματα. Εγώ την Τρίτη πρέπει να κατέβω να πάρω 

ένα ημι-φορτηγό φακέλους, που τους παραδίδει η ΤΙΔΚ .. Δηλαδή, δεν μπορεί 

να λέμε θεωρητικά για οργάνωση. Βρείτε 15 μηχανικούς να μεταταγούν στην 

περιοχή να γίνει η οργάνωση. Αυτές είναι οι δυνατότητες μας. 3 μηχανικοί 

είναι, ο ένας φεύγει με άδεια να πάει να μεγαλώσει τα παιδιά του, θα ζητήσει 2 

χρόνια τώρα άνευ αποδοχών, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Και πολλά 
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κάνουμε θεωρώ εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, ορίστε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ηθελα να πω ότι το να περάσει από την Επιτροπή Ποιότητα 

Ζωής κ.Δήμαρχε δε σημαίνει ότι καθυστερούμε. Δεν καθυστερούμε καθόλου. 

Δεν καθυστερούμε καθόλου. Μιας εβδομάς υπόθεση είναι αυτή η 

καθυστέρηση, αλλά το να .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. Ποιότητα Ζωής το αίτημα μας για χρηματοδότηση; Μα δεν 

περνάω .. χωροταξίας, πολεοδομίας να την περάσω. Το αίτημα, το αίτημα για 

χρηματοδότηση μόνο κάνουμε. Εκτός αν .. Μην κοιτάτε που ξεφεύγουμε 

επειδή έχει ευαισθησία ο Πρόεδρος και ξεφεύγουμε από το θέμα όλοι και λέμε 

ο καθένας ό,τι θέλει, ας πάτε σε μια Περιφέρεια, σε έναν μεγάλο Δήμο να 

δείτε, μπορείτε να ξεφύγετε από το θέμα και να συζητάμε μέχρι το πρωί εκτός 

θέματος; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είπατε ότι η Περιφέρεια .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αίτημα είναι η χρηματοδότηση. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είπατε ότι η Περιφέρεια και να πει ότι κακώς δεν πέρασε από 

την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και να επανέλθει, δεν ακυρώνεται η απόφαση του 

Συμβουλίου. Αυτό είπατε και σας λέω όμως ότι ακυρώνεται ο "Καλλικράτης", 

με τις ενέργειες που κάνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. Απ' ότι φαίνεται η αντιδικία δεν 

τελειώνει. Εχουμε ψηφίσει κα Στεργίου.  

 Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, τι ψήφισα κ.Πρόεδρε; Εγώ τι ψήφισα; Πέστε μου τι 

ψήφισα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσατε όχι κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κάνετε λάθος. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, 

μη δίνετε, μην κάνετε, μη δημιουργείτε εντυπώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα κα Στεργίου, το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ δεν είπα .. Και ο κ.Δήμαρχος δημιουργεί εντυπώσεις.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήσατε, ξαναμιλήσατε. Τώρα τι θέλετε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δευτερολογία. Δεν έχω δικαίωμα κ.Πρόεδρε; Δεν κατάλαβα. Μου 

αφαιρείτε το δικαίωμα να μιλήσω; Είπε ο κ.Δήμαρχος ότι εμείς, θα πάνε πίσω οι 

μελέτες, αυτό είναι δημιουργία εντυπώσεων και δε λέει ο καθένας ό,τι θέλει. 

Είπαμε ότι το Πράσινο Ταμείο είναι ένα μέτρο, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι διάλεξη για το Πράσινο Ταμείο; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Που θα πρέπει να αξιοποιηθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκπαιδευτικός ο ρόλος σας κα Στεργίου, αλλά φτάνει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είσαστε απαξιωτικός, είσαστε απαξιωτικός ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. και λυπάμαι κ.Πρόεδρε γιατί λέμε ουσιαστικά πράγματα και μας 

γράφετε κανονικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας τα είπατε για το Πράσινο Ταμείο. Εδώ κοντεύουμε να 

πρασινίσουμε όλοι. Είναι άλλο το θέμα. Σας παρακαλώ τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα έπρεπε να γίνει συζήτηση για τα έργα που θα ενταχθούν στο 

Πράσινο Ταμείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. 
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ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης 

"Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης 

του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχουν υπάρξει καθυστερήσεις λόγω των θεμάτων που είχε με 

ρέματα κλπ. Ηδη αυτό θα πάει και στην Ποιότητα Ζωής γιατί θα προχωρήσει 

για ανάρτηση, δηλαδή πιστεύω .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Λέω, είμαστε έτοιμοι πλέον να προχωρήσουμε για ανάρτηση 

πολεοδομικής στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα θέμα που θα προχωρήσει 

μέσα στον επόμενο μήνα. Απλώς επειδή έχει χαθεί πολύς χρόνος και με τα 

θέματα ρεμάτων που είχε και με τα θέματα Γ.Π.Σ. κλπ. και δεν είναι 

υπαιτιότητα του μελετητού, έχει κάνει αίτηση εμπρόθεσμα και ζητάει 

παράταση 24 μηνών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις; Ερώτηση; Ο κ.Λίτσας, ο κ.Καλύβας. 

Αλλος συνάδελφος;  

ΛΙΤΣΑΣ: Μια ερώτηση κ.Καρίνο. Δηλαδή σ' αυτήν την περίπτωση ο Λάμδα θα 

τρέχει;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι; Μακάρι. Δηλαδή ναι μεν να δώσουμε παράταση αλλά να μη 

στοιχίσει και στο Δήμο η παράταση. Αυτό κάποιος πρέπει να μας το βεβαιώσει.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Λέκκα, είπα κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Λέκκα, εγώ επειδή δε 

γνωρίζω πως έχει γίνει η δημοπρασία του έργου, ακούστε με λίγο, αν και 

νομίζω, αν είναι από τη Νομαρχία το έργο, δεν είμαι σίγουρος αν είναι το έργο 

της Νομαρχίας, θυμάμαι ένα έργο της Νομαρχίας που είχε δώσει στον Αυλώνα, 

το ΣΧΟΠ. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, λέω το εξής, να μην έχει μέσα έναν 

Λάμδα ο οποίος τρέχει, γιατί τρέχει περίεργα. Αυτό λέω. Μας ζητάει παράταση 

ο εργολάβος .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Καλύβα. Κύριε Λέκκα, εντάξει τώρα. 

 Κύριε Καλύβα, έχετε το λόγο. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ.Καρίνο, φυσικά συμφωνώ για την 

παράταση, το θέμα είναι όμως αν μας έχει πει ο κ.Δεληκούρας με τα ρέματα τι 

ακριβώς έχει γίνει, που έχουνε φτάσει τα ρέματα. Γιατί αυτό το Σχέδιο Πόλης 

το έχω ζήσει από κοντά εγώ σαν Δημοτικός Σύμβουλος Αυλώνα, πρώην Δήμου 

Αυλώνα, λοιπόν και έχω κάνει ερωτήσεις στον κ.Δεληκούρα προσωπικά και τα 

ρέματα ούτε καν τα έχουνε πιάσει και θα φτάσει να έχει τελειώσει το Σχέδιο 

Πόλης και μόλις το στείλουμε μέσα θα μας το γυρίσουνε πίσω ως απαράδεκτο.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εχει γίνει μια συνεννόηση σε συνεργασία .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ούτε καν ποσό, ούτε καν ποσό δεν έχει βγει. Ετσι; Ούτε καν ποσό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αγγελε, Αγγελε, άκουσε με. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το γραφείο που έχει κάνει την επέκταση του Σχεδίου του Αυλώνα 

έχει συμπράξει με κάποιον υδραυλικό ο οποίος έχει μελετήσει τα ρέματα. 

Δυστυχώς, απ' ότι καταλάβαμε και εμείς όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, 

αυτοί δε συμφωνούσανε μεταξύ τους για το πως πρέπει να οριοθετηθούν τα 
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ρέματα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ησουν επάνω, ήσουν επάνω και τα συζητάγαμε. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ακριβώς. Μα το ξέρω πολύ καλά. Μα γι' αυτό ακριβώς λοιπόν 

πήγαμε στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού μαζί με την Ολγα την Μουτζαλιά, 

έτσι ώστε να του δώσει κατευθύνσεις για το πως θα προχωρήσει η μελέτη 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. 

Αυτό, αυτό .. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Βαγγέλη, έχει βγει κονδύλι για τα ρέματα; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είναι πληρωμένος αυτός μέχρι σε ένα σημείο. Δεν ξέρω πόσα 

ακόμα υπολοίπονται στον υδραυλικό. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Τα λεφτά αυτά που έχουνε βγει για τα ρέματα, για τη χωροθέτηση 

των ρεμάτων, δεν είναι ούτε το ένα εκατοστό. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχουνε βγει λεφτά. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Απ' ότι μας είπε ο Δεληκούρας. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν έχουνε βγει λεφτά. Ακούστε να δείτε κάτι, υπάρχουνε αυτήν 

τη στιγμή οι μελέτες, όπως είναι αυτή του κ.Δεληκούρα, οι οποίες αυτήν τη 

στιγμή όσον αφορά τη χρηματοδότηση υπολοίπονται πολλά λεφτά. Στο 

Μαρκόπουλο δεν υπολοίπονται σχεδόν τίποτα σε σχέση με το αντικείμενο, με 

το συμβατικό αντικείμενο. Στην υπόθεση του Αυλώνα υπάρχουν αρκετά λεφτά 

και γι' αυτό και κοιτάμε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης. Ηταν 100.000 

ευρώ στο ΘΗΣΕΑ και άλλες 300.000 ευρώ περίπου τις οποίες εμείς ζητάμε 

τώρα για χρηματοδότηση, για να τελειώσει λοιπόν αυτή η πολεοδόμηση. Αυτή 

η επέκταση του Σχεδίου. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Το είπα από την αρχή. Ετσι; Προς Θεού. 

Ούτε για αστείο.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μπράβο. Εάν λοιπόν .. 
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ΚΑΛΥΒΑΣ: Το θέμα είναι να το κοιτάμε από κοντά για να μη φτάσουμε με τα 

ρέματα και το χάσουμε πάλι. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αυτό είπα και εγώ στον Αυλώνα. Αυτό είπα και εγώ στον Αυλώνα, 

ήσουνα παρών όταν το είπα και είπα ότι θέλουμε να προχωράμε με διαδικασίες 

οι οποίες πάνε στο αποτέλεσμα και όχι να πληρώνουμε μελέτες χρόνων οι 

οποίες δεν πάνε πουθενά. Και φυσικά αυτά θα πονέσουν τον κόσμο. Δεν είναι 

απλό δηλαδή να λέμε, κ.Λίτσα, ότι άμα δε θέλουμε δε θα του παρατείνουμε τη 

σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό; Μια μελέτη, για να πάει στο αποτέλεσμα, θα 

χρειαστεί παρατάσεις συμβάσεων. Πόσα χρόνια έχετε το Γ.Π.Σ. εσείς στη 

Μαλακάσα; Ξέρετε; Από την εποχή του Μανίκα. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, τώρα μην ανοίγουμε, μη φεύγουμε από το θέμα 

τώρα, τον Αυλώνα, πάμε ανοίγουμε διάλογο με άλλα θέματα. Ας έρθουμε 

τώρα... 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μισό λεπτάκι Πρόεδρε. Για ένα Γ.Π.Σ., δε χρειάζεται, δεν σε 

κατηγόρησε κανείς κ.Λίτσα, δε σε κατηρόγησε κανένας, οι πολεοδομήσεις, 

όπως θα έπρεπε να ξέρεις, περνάνε χρόνια. Γιατί έχουνε ένα σωρό προβλήματα 

τα οποία στην πορεία αντιμετωπίζονται. Αλλάζει η νομοθεσία, πρέπει να κάνεις 

συμπληρωματικές συμβάσεις για να εντάξεις μέσα ρέματα, γεωλογικές μελέτες, 

το ένα, το άλλο, δασικά που παλιά δεν υπήρχανε και έτσι δυστυχώς, δυστυχώς 

έτσι προχωράνε οι μελέτες. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Δηλαδή με λίγα λόγια Βαγγέλη από κοντά το έχεις δει και το θέμα 

των ρεμάτων και έχει προχωρήσει. Παράλληλα με το Σχέδιο Πόλης. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Για το θέμα των ρεμάτων έχει πάρει, σου είπα, κατευθύνσεις από 

τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για να προχωρήσει τη μελέτη σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. Αυτή είναι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Προχωράει καθόλου; Το έχεις δει; Εντάξει, πήρε αυτές τις 
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κατευθύνσεις. Προχωράει καθόλου; Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Η μελέτη αυτή έχει σταματήσει 

λόγω χρημάτων. Εχει πληρωθεί κάποιο ποσό και θέλουμε να ξεκινήσει, να 

ξεκινήσει να πάει κάπου. Αυτήν τη στιγμή εμείς στον προϋπολογισμό δεν 

έχουμε εντάξει, δε θυμάμαι πόσα λεφτά έχουμε βάλει, νομίζω 50 ή 60.000. 

Ναι. Λοιπόν και φυσικά δε φτάνουνε ούτε για ζήτω. Εάν θέλουμε να 

προχωρήσουμε πρέπει κάπου να ψάξουμε να βρούμε και χρήμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. 

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ: Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάτι για να τελειώνει αυτή η 

ιστορία με το Λάμδα. Ο Λάμδα είναι θεσμοθετημένος συντελεστής του 

ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα και αναμορφώνεται ένα τρίμηνο. Το ερώτημα και το 

ζουμί είναι άλλο. Με ποιανού υπαιτιότητα περνάμε τους συμβατικούς χρόνους 

και αναμορφώνεται ο Λάμδα. Με του εργολήπτη; Με του Δήμου που δεν έχει 

λεφτά; Με του δημοσίου; Αυτό είναι το ζουμί. Αν είναι καθυστέρηση του 

εργολήπτη για όποιον λόγο, θα μπορούμε να πούμε ότι το κάνει για να 

αναμορφωθεί ο Λάμδα και να πάρει περισσότερα χρήματα. Αν είναι όμως δικιά 

μας, του Δήμου ή της πρώην Κοινότητας, γιατί δεν έχει τα χρήματα για να 

προχωρήσει το έργο ή κολλάει σε κάποιο δημόσιο γραφείο στα συρτάρια γιατί 

δεν προχωράει ή σε κάποια Αρχαιολογία, δεν έχει νόημα να συζητάμε για 

Λάμδα εδώ σε κάθε θέμα που έχουμε παρατάσεις. Αυτά. Απλά να το 

διευκρινίσουμε. Ποιανού υπαιτιότητα είναι η καθυστέρηση; Του εργολήπτη; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Των Υπηρεσιών. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Α, εντάξει. Τότε δεν έχει νόημα να λέμε εμείς το Λάμδα. Ο 

Λάμδα είναι θεσμοθετημένος συντελεστής από το νόμο. Να τα βάλουμε με την 

κυβέρνηση που τον έχει νομοθετήσει; Ας μη συζητάμε τώρα τα ίδια και τα ίδια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, εμείς θέλουμε να συνεχιστεί το έργο 

γιατί το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και καθυστέρηση του 

συγκεκριμένου έργου φέρνει προβλήματα που ζήσαμε πριν λίγο στον Αυλώνα, 

ότι εκεί που πρόκειται να γίνει επέκταση, ξαφνικά μπαίνουνε φωτοβολταϊκά. Το 

ίδιο έργο θα το δούμε και σε άλλες περιοχές. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα 

και αν θέλετε υπάρχει η δυνατότητα κάποιοι να ασχοληθούνε και με πολύ 

δύσκολα θέματα και σοβαρά. Φτάνει να το θέλουν και να μην πετάνε την 

μπάλα στην εξέδρα. Οσον αφορά λοιπόν .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι αυτονόητο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λέκκα μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα απαντήσω Ανδρέα. Αν θέλεις υπάρχουν και σοβαρά θέματα να 

πάρουμε αποφάσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Λίτσα. Αφήστε το διάλογο. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. από το να λέμε εκατέρωθεν, μου είπες, σου είπα, του είπα. Λοιπόν, 

αυτό που έχει σημασία λοιπόν, με την μικρή εμπειρία που έχω εγώ, γιατί είχα 

μόνο το Σχέδιο της Μαλακάσας να παρακολώ, έχει το εξής, ότι οι χρόνοι πρέπει 

να είναι συμβατικοί με το αντικείμενο. Δηλαδή και η δουλειά του εργολάβου να 

γίνεται σε βάση με το αντικείμενο και νομίζω ότι αν το δείτε εν τις πράξει, 

δηλαδή σου φέρνει τη μελέτη και είναι ένα τέτοιο πράγμα, φαίνεται ένα τέτοιο 

πράγμα είναι η μελέτη, δεν είναι δηλαδή και κανένα εργοστάσιο, δε θα χτίσει 

κανένα εργοστάσιο η εταιρεία, μια τέτοια μελέτη θα σου φέρει. Αντε να σου 
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φέρει 4 φακέλους που να είναι επί 3 φορές, να είναι τόσο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, παρακαλώ. Κύριε Ηλιάσκο, αφήστε να 

ολοκληρώσει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μάθημα με το κιλό θα κάνουμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά που λέμε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα Βαγγέλη, τώρα αν λέω εγώ σοβαρά .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα σε παρακαλώ, να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, κ.Ηλιάσκο, σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσει την 

άποψη του όποια και να είναι. Οχι, να περιμένετε να τελειώσει. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα συγνώμη, θα καθόμαστε να ακούμε σήμερα, μιλάμε για 

μελέτες, και καθόμαστε, μιλάμε με κουτιά; 12 χρόνια ο κ.Λίτσας ήταν 

Πρόεδρος και δε σε κατηγόρησα ποτέ εγώ προσωπικά για τίποτα. Θα έπρεπε να 

ξέρεις πως λειτουργούνε οι μελέτες και με ποια διαδικασία. Εχεις ρέματα, έχεις 

δασικά, έχεις εθνική οδό, έχεις ένα σωρό ιδιομορφίες σαν περιοχή. Τι είναι 

αυτά που συζητάμε σήμερα; Με κουτιά και με κιλά; Τι είναι αυτά που λέμε 

τώρα; Μαθήματα σε ποιον; Σε ποιον; Μα τώρα τι είναι αυτά που λέμε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τώρα .. Ας πάμε και στην ουσία του θέματος. Είναι ένα 

θέμα στο οποίο συμφωνούμε τώρα και αντιδικούμε ποιος κάνει τι. Λοιπόν, 

υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά την παράταση .. ; 

Μιλήσατε κ.Λίτσα. Δεν ολοκληρώσατε; Σταματήσατε μόνος σας κ.Λίτσα και 

πήρε το λόγο ο κύριος, δε σας διέκοψε κανείς.  Κάντε τη δευτερολογία σας. 

Ορίστε. Μιλήστε κ.Λίτσα, επιτέλους.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, ξεκίνησε ένα έργο με ένα συγκεκριμένο συμβατικό 

αντικείμενο. Εμείς δεν έχουμε δημοπρατήσει τη συγκεκριμένη μελέτη. Εμείς 
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εδώ παρακολουθούμε και θέλουμε τη συνέχεια της. Αυτό που λέμε είναι 

συγκεκριμένα. Οτι βγήκε εκτός χρόνου. Θα πρέπει να πιεστεί ο ανάδοχος να 

μειωθεί ο χρόνος γιατί όσο περνάει ο χρόνος αλλάζει το ποσό. Εντομεταξύ είπα 

και παρεξηγήθηκα ότι οι μελέτες είναι και μερικά πράγματα συγκεκριμένα. 

Δηλαδή, τα δασικά; Είναι τα δασικά, αλλά είναι συγκεκριμένα πράγματα τα 

δασικά. Κάθε βδομάδα δεν αλλάζουν. Είναι ένα πράγμα τα δασικά. Τα πας στο 

Δασαρχείο και περιμένες μια απόφαση να έρθει πίσω. Η εθνική οδός .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, σας παρακαλώ. Αφήστε να ολοκληρώσει να 

τελειώνουμε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Η εθνική οδός. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Στέλνεις στο 

ΥΠΕΧΩΔΕ και αν δεν σου απαντήσουνε εντός 2 μηνών προχωράς κανονικά. Και 

λέμε το εξής: να πιέσουμε τον εργολάβο να κάνει πιο γρήγορα τη μελέτη. Εμείς 

συμφωνούμε για το έργο και νομίζω κ.Πρόεδρε, αφού αναφέρθηκε ο αγαπητός 

συνάδελφος σε κάτι συγκεκριμένο, θέλω να πω το εξής: ειδικά για το Σχέδιο 

και τη Μαλακάσα, ειδικά γι' αυτό κ.Πρόεδρε, κάποιοι δε θα έπρεπε να μιλάνε 

καθόλου, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο κύριοι έχουμε κάνει ολόκληρο 

καβγά, δεν υπάρχει πουθενά τα 2 χρόνια που είστε εσείς. Αφήστε άλλο 1,5 

χρόνο να περάσει μπας και το ολοκληρώσει η επόμενη Διοίκηση. Εσείς δεν 

πρόκειται να ασχοληθείτε ποτέ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την παράταση 

υπάρχουν αντιρρήσεις; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ενα λεπτό. Οχι, με συγχωρείτε. Εγώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, συγνώμη κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οκ, τη θέση μου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Γιαμαρέλος για τους λόγους που έχουν αναφερθεί.  

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση ένταξης της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση - 

Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα 

Αττικής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αφορά το ίδιο έργο.  

 Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει, μειοψηφούντος του κ.Γιαμαρέλου. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015 του Πράσινου 

Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα.  

 Κύριε Ηλιάσκο. Α, ο κ.Κυριακού; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει στήσει 

το Πράσινο Ταμείο και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα προγράμματα που 

αναφέρθηκαν και τα ανέφερε και η κα Στεργίου πριν, υπάρχει το πρόγραμμα 
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"Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015", το οποίο έχει σαν σκοπό τη 

χρηματοδότηση παρεμβάσεων, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 

πόλεων, με ταυτόχρονη επίτευξη, με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο Αξονας ΙΙ, 

Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών, και το Μέτρο 2.2., που αναφέρεται σε 

βελτίωση Αστικού Εξοπλισμού. Συγκεκριμένες δράσεις που εντάσσονται στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η συντήρηση-βελτίωση και αναβάθμιση των 

αστικών υποδομών και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων, παιδότοπων και πλατειών. Ο Δήμος έχει συντάξει δύο μελέτες οι οποίες 

υποβλήθηκαν με τη μορφή υποέργων με μια πρόταση. Η μια μελέτη, όπως 

λέγεται, όπως αναφέρει και η εισήγηση είναι 159.781 ευρώ και αναφέρεται σε 

προμήθεια οργάνων για τις Παιδικές Χαρές του Αγ.Κωνσταντίνου, της πλατείας 

Δαβάκη και του Χαλκουτσίου και η δεύτερη μελέτη αφορά την προμήθεια 

παιδικών οργάνων για 2 Παιδικές Χαρές στον Αυλώνα και στον Κάλαμο, 

προϋπολογισμού 177.470 ευρώ.  

 Η χρηματοδότηση των μελετών αυτών γίνεται σε ποσοστό 100% από 

το Πράσινο Ταμείο. Για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα αυτό για την 

ένταξη των έργων αυτών χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προτείνεται λοιπόν να παρθεί μια απόφαση τέτοια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. Θέλετε .. ; Ναι, προηγείστε κ.Γιασημάκη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μια ερώτηση .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και εγώ μια ερώτηση θα κάνω. Είναι καθαρά θέμα αυτό που 

συνεχώς αναφέρεται ο κ.Γιαμαρέλος, εδώ είναι καθαρά θέμα Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, δεν είναι η πρόταση για χρηματοδότηση. Μιλάμε για 
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αστικές παρεμβάσεις. Μιλάμε για παρεμβάσεις, στο οποίο θα έπρεπε να είχε 

γνωμοδοτήσει η Επιτροπή αυτή.  

ΛΕΚΚΑΣ: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Για να ξεμπερδεύουμε μ' αυτήν την Ποιότητα Ζωής. Το ξέρουμε 

όλοι, τώρα εντυπώσεις κάνουμε, το ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε διοικητικά, οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορεί να 

υποστηρίξουνε αυτή τη ρημάδα την Ποιότητα Ζωής. Το ξέρουμε όλοι. 

Προτείνω λοιπόν η κα Μαναβέλη να φύγει από εκεί που είναι, σαν Γραμματέας 

του Προεδρείου και να έρθει Γραμματέας στην Ποιότητα Ζωής. Εξάλλου στην 

τελευταία Ποιότητα Ζωής για παράδειγμα, που ήτανε παρών και άλλοι εδώ 

μέσα, τελικά σε 4 παγκάκια και 2 κάδους αποφασίστηκε ή προτάθηκε μάλλον 

στην Ποιότητα Ζωής να έρθει Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή τα 10 παγκάκια να 

τα φέρουμε Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η Ποιότητα Ζωής δεν μπορεί να 

αποφασίσει και τώρα όλα αυτά τα σοβαρά θέματα να τα πάμε στην Ποιότητα 

Ζωής. Είναι το παράδοξο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ανδρέα, αν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε .. Ενα λεπτό 

κ.Δέδε. Εάν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ως Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

παραιτηθείτε. 

ΛΕΚΚΑΣ: Οπως πρέπει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παραιτηθείτε. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν μπορούμε όπως πρέπει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 'Η αλλιώς αναλάβετε τις ευθύνες σας.  

ΛΕΚΚΑΣ: Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Σε όλα τα επίπεδα το παλεύουμε. Τι 

άλλο να κάνουμε; 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παραιτηθείτε ή αναλάβετε τις ευθύνες σας. Οι δικαιολογίες 

αυτές ότι δε γίνεται και να πάρουμε Γραμματέα και αυτά, είναι δικαιολογίες. 

Καθίστε και δουλεύτε. 

..: Ανδρέα, είναι θέμα νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Δε θα γίνει ζούγκλα εδώ πέρα. 

 Κυρία Στεργίου, έχετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση που αφορά την προθεσμία. 

Δηλαδή μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι προτάσεις για τη χρηματοδότηση του 

Πράσινου Ταμείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Η ημερομηνία των προτάσεων έχει λήξει. Ητανε η 15η Ιουνίου, 

έχει υποβληθεί η πρόταση ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Βεβαίως. Εχει υποβληθεί η πρόταση και εκκρεμεί προς υποβολή η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Γιατί θα έπρεπε, θα έπρεπε να γίνουν οι 2 μελέτες και επειδή δε 

θέλαμε να φέρουμε την πρόταση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υπήρχε η 

πρόβλεψη από το Πράσινο Ταμείο, υπήρχε η πρόβλεψη από το Πράσινο Ταμείο 

να υποβληθεί ο φάκελος και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

υποβληθεί εκ των υστέρων. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Τώρα ανακύπτει άλλο θέμα. Συγνώμη .. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

114 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. Κύριε Δέδε και κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Κιούση, έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δηλαδή κ.Κυριακού ποιος αποφασίζει γι' αυτό; Εσείς, ο Δήμαρχος ή 

το Δημοτικό Συμβούλιο; Εχει δικαίωμα να υποβάλλετε πρόταση πριν 

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο; Μπορεί κάποιοι από τους συναδέλφους να 

διαφωνούσαν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. 'Η εδώ πέρα .. Συγνώμη Βαγγέλη να 

ολοκληρώσω. 'Η εδώ πέρα θα .. Γιατί είδα ότι πήγες να μιλήσεις. 'Η εδώ πέρα 

θα κάνουμε, συγνώμη, ή εδώ πέρα θα αρχίσουμε να μιλάμε περί δημοκρατίας 

και άκου να σου πω Ανδρέα, η δημοκρατία, γιατί δεν μου επέτρεψε πριν, είναι 

να κάνουμε το νόμο, ο νόμος του "Καλλικράτη" το προβλέπει. Πως τον νόμο 

τον καινούργιο, τον νέο "Καλλικράτη" τον εκμεταλλευτήκατε μέσα σε 20 μέρες 

και φέρατε απευθείας αναθέσεις και κατατμίσεις; Αυτόν τον νόμο που είναι εδώ 

και 2 χρόνια δεν πρέπει να τον εφαρμόζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λέκκα. Κύριε Λέκκα, θα έχετε το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το ζητούμενο ποιο είναι; Να φτάσουμε στο αποτέλεσμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν προχωρούμε έτσι. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ανδρέα, ποιο είναι το ζητούμενο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, κ.Δέδε.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα όχι από τη 

νόμιμη οδό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, τοποθετηθείτε χωρίς να απευθύνεστε τώρα στους 

συναδέλφους. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, θεωρώ αυτό το θέμα το θεωρώ 100% ότι έπρεπε να 

περάσει Ποιότητα Ζωής και όχι μόνο γι' αυτό, το καταψηφίζω. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτό να ρωτήσω κάτι γιατί δεν άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριοι συνάδελφοι. 

 Η κα Βαρνάβα έχει το λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μισό λεπτό, επειδή και εγώ είμαι στην Επιτροπή .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτό κ.Κυριακού επειδή δεν άκουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είπατε ότι έχετε υποβάλλει πρόταση; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αυτό ακριβώς είπα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει υποβληθεί πρόταση. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Βεβαίως. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι ρόλο έχει δηλαδή 

σήμερα; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν ακούστε, για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, όχι, συγκεκριμένο πράγμα ρωτάω. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Για να μη δημιουργούνται παραξηγήσεις και εντυπώσεις, θα σας 

πω το εξής: όλοι οι Δήμοι της χώρας υπέβαλλαν τις προτάσεις χωρίς αποφάσεις 

Δημοτικών Συμβουλίων, διότι αυτό προέβλεπε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν διαφωνώ σ' αυτό που λες.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ακούστε με και μετά .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ρωτάω όμως γιατί έρχεται θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ακούστε με σας παρακαλώ και μετά απαντήστε. Λοιπόν.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρι Ηλιάσκο .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση κάνω. Μπορώ να έχω απάντηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, αφήστε λίγο τη διαδικασία τουλάχιστον. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπορώ να έχω απάντηση; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αφήστε με, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να 

ολοκληρώσω και μετά τοποθετείστε. Λοιπόν, ολοι οι Δήμοι της χώρας 

υπέβαλλαν προτάσεις με τη διαδικασία αυτή. Είχε κλήσει το πρόγραμμα, δεν 

ξέρω για ποιους λόγους, δεν είχε γίνει γνωστό ευρέως, ξαναάνοιξε με 15 μέρες 

παράταση, είχαμε πολύ λίγες προθεσμίες και επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν 

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων έγινε πρόβλεψη .. Κύριε Γιασημάκη, αφήστε 

να μιλήσω και μετά πείτε, πείτε ό,τι θέλετε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τι να αφήνω να μιλήσετε ρε παιδιά. Δεν είναι λογική αυτή. 

Εχουμε κάνει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κ.Γιασημάκη .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δίνει μια εξήγηση. Τώρα αφήστε να την ολοκληρώσει την σκέψη 

του. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, δεν είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και την πληροφόρηση που θέλει να δώσει στο Σώμα. Μα δεν 

σέβεστε τον συνομιλητή κανείς εδώ πέρα δηλαδή. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, βγήκε πρόβλεψη, βγήκε πρόβλεψη από το Πράσινο 

Ταμείο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν δεν συμφωνούμε, να τον κόψουμε τον άλλον. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Βγήκε η πρόβλεψη από το Πράσινο Ταμείο, δόθηκε διευκρινιστική 

να υποβληθούν οι προτάσεις υπό αίρεση, με εκκρεμότητα την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν εσείς λοιπόν εδώ απόψε διαφωνείτε με την 
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υποβολή της πρότασης, η απόφαση θα πάει με διαφωνία και η πρόταση 

ακυρώνεται. Καταλάβατε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Κυριακού, μην κάνετε πολιτική. Μην κάνετε πολιτική. 

Δεν είσαστε εδώ μέσα για να κάνετε πολιτική. Δεν θα μας πείτε αν διαφωνούμε 

με την υποβολή της πρότασης. Είσαστε εδώ πέρα για να μας δώσετε 

διευκρινίσεις. Δεν είσαστε εδώ για να κάνετε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κ.Γιασημάκη παρακαλώ. Οχι, όχι. Λοιπόν, ο 

κ.Κυριακού δεν κάνει πολιτική τοποθέτηση, μια υπόθεση εργασίας έκανε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κάνει πολιτική. Γυρνάει και λέει αν διαφωνούμε με την 

πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθαρά μια υπόθεση έκανε. Σας παρακαλώ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν διαφωνούμε με την πρόταση. Δεν διαφωνούμε με καμία 

πρόταση, ούτε αναγνωρίζουμε το δικαίωμα σε κανέναν να αγαπάει 

περισσότερο τον τόπο μας από μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε αυτό ο κ.Κυριακού.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, πολιτική δε θα μας κάνει ο κ.Κυριακού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπόθεση εργασίας έκανε ο άνθρωπος. Παρακαλώ τώρα, εντάξει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, άστο τώρα. Μη μου λες τώρα εμένα ότι έκανε 

υπόθεση εργασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Δηλαδή πως ακριβώς θέλετε να σας το πω κ.Γιασημάκη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει τα υπέρ και τα κατά ο άνθρωπος. Δεν παίρνει.. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση είναι δική μας κ.Γιασημάκη. Παρακαλώ κύριοι 
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συνάδελφοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε θα κάνετε πολιτική .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, θα μονοπωλήσετε το Συμβούλιο απόψε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ξεχάσατε τον παλιό σας το ρόλο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Κυριακού, όχι.  

 Λοιπόν, κα Στεργίου. Θα μιλήσετε μετά κα Βαρνάβα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω .. Ακούστε, θέλω να κάνω τοποθέτηση και 

κρατήστε μου το χρόνο, μη μου πείτε, τελειώσατε. Ετσι; Πόσα λεπτά.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε 5 λεπτά, αλλά όχι διάλεξη για το Πράσινο Ταμείο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, ωραία. Ο,τι θέλω θα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το θέμα θα μιλήσετε. Το θέμα, όχι ό,τι θέλετε, στο θέμα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν έχω μπροστά μου την απόφαση του Υπουργού, 

κ.Κυριακού αν θέλετε δώστε βάση σ' αυτά που λέω, έχω την απόφαση του 

Υπουργού, ενέργειες .. αλλαγής με 2.5., Βαγγέλη θέλω να μείνεις γιατί θα κάνω 

μια πρόταση, μια πρόταση την οποία την έχουμε συζητήσει μαζί. Λοιπόν, 

υπάρχει η απόφαση του Υπουργού, που ανοίγει το Μέτρο, είναι 2.5.12. Πότε 

λοιπόν πήραμε γνώση για να είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου που λέτε. Εχω μπροστά 

μου, ορίστε, μπορώ να σας τη δώσω, την έχω κατεβάσει από το internet. Ενα 

αυτό. Δεύτερο, είπατε ότι φέρατε αυτές τις προτάσεις. Εγώ δε διαφωνώ και θα 

το ψηφίσω, δεν είναι εκεί το θέμα. Ετσι; Αλλά η όλη διαδικασία είναι το 

αρνητικό. Ακούστε να σας πω. Υπάρχουν προτάσεις και για άλλες δράσεις. Γιατί 

δε ρωτηθήκαμε; Εγώ το ξαναλέω, θα κάνω λοιπόν μια πρόταση εδώ πέρα την 

οποία παρακαλώ και οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας να την ακούσουν γιατί 

λείπει ο κ.Γιαννάς που εδώ ξέρει την περιοχή, υπάρχουν και άλλες περιοχές που 

μπορούνε να μπούνε σ' αυτό το, άλλα έργα, όχι άλλες περιοχές. Μ' αυτήν 
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λοιπόν την απόφαση είναι και το Πρόγραμμα "Απόκτηση και Διαμόρφωση 

Ελευθέρων Χώρων στις Πόλεις". Θα σας το αφήσω να το δείτε, το ξέρετε 

άλλωστε το Μέτρο.  

 Το νότιο τμήμα του, στο νότιο τμήμα των Νέων Παλατίων μια περιοχή 

ολόκληρη που μπήκε στο Σχέδιο, η τελευταία περιοχή που έχει μπει στο Σχέδιο 

στην περιοχή μας, γενικότερα στην περιοχή του Ωρωπού, του Δήμου Ωρωπού 

και των Ωρωπίων παλιότερα, δεν υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος. Δεν 

υπάρχει κοινόχρηστος χώρος, όλη η περιοχή από τα Πόντια, την περιοχή των 

Ποντίων, το κυριώς κομμάτι των Νέων Παλατίων και το νότιο τμήμα, δεν έχει 

έναν κοινόχρηστο χώρο. Δεν έχει μια παιδική χαρά, δεν έχει έναν χώρο 

πρασίνου να καθίσει ένας άνθρωπος, ένα παιδάκι να παίξει, να βάλει μια παιδική 

χαρά. Οι δρόμοι είναι 4 μέτρα. Ενα έκτρωμα που λέγεται Σχέδιο του νοτίου 

τμήματος το οποίο κατά την άποψη μου δε θα έπρεπε να είχε γίνει έτσι. Εν 

πάση περιπτώσει όμως μπορούμε εφόσον υπάρχει ένα Μέτρο που βοηθάει, γι' 

αυτό έκανα όλη τη φασαρία προηγουμένως και σας είπα για την Ποιότητα 

Ζωής και τη διαβούλευση, να ακούσουμε και άλλες προτάσεις. Λοιπόν, μας 

δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουμε χώρο, ελεύθερο χώρο, να αποκτήσουμε ένα 

οικόπεδο, 2, 3, πόσα μπορεί να είναι, να φτιάξουμε ένα κοινόχρηστο χώρο. 

Υπάρχει λοιπόν εκεί επί της οδού Σμύρνης και Μέντσια οικόπεδο το οποίο 

πωλείται. Δε θα το πάρουμε να το απαλλοτριώσουμε και άλλο ένα δίπλα, το 

οποίο συνολικά είναι περίπου στο 1,5 στρέμμα, που θα μπορούσε να γίνει 

κάλλιστα μια ωραία παιδική χαρά, παιδότοπος, όπως θέλετε, να το 

διαμορφώσουμε και το οποίο θα μπορούσε να μπει μέσα σε αυτό το 

Πρόγραμμα.  

 Γιατί λοιπόν δε μας ρωτήσατε; Και λέτε τώρα, σας λέμε για το Πράσινο 

Ταμείο. Μα υπάρχουνε προτάσεις που θα βοηθούσαν την περιοχή μας και εγώ 

λέω αυτό που ξέρω. Πιθανόν .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, λέτε άλλο πράγμα. Πρέπει να αγοράσουμε 

οικόπεδο για να κάνουμε .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα λέτε άλλα πράγματα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούσατε τι είπα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να κάνουμε αίτηση να πάρουμε τα λεφτά για να κάνουμε 

παιδική χαρά πρέπει να έχουμε το ιδιοκτησιακό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Απόκτηση λέει, απόκτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε λέει διαμόρφωση. Εσείς κάνετε μόνο διαμόρφωση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα αγοράσουμε το οικόπεδο; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι βεβαίως. Αφού σου δίνει το δικαίωμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. τα λεφτά όλα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα τι λέτε κ.Δήμαρχε; Το λέει το Πρόγραμμα αυτό και το επιδοτεί 

100%, δε λέμε να βάλει λεφτά ο Δήμος. Να κάνετε πρόταση στο 

χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου να γίνει αγορά χώρου για 

κοινόχρηστο χώρο. Τι λέω; Να το πληρώσουμε λέω; Εχετε διαβάσει τι λέει το 

Ταμείο, το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα αυτό; Δεν το ξέρετε, είμαι σίγουρο ότι 

δεν το ξέρετε. Σας είπανε μερικά πράγματα ο κ.Κυριακού ή οποιοσδήποτε 

άλλος, υπάρχει απόφαση, την έχω στα χέρια μου. 2.5. άνοιξε το Μέτρο, 

9.000.000 ευρώ για αποκτήσεις, για να αγοράσεις ελεύθερους χώρους, να 

αγοράσεις ή να απαλλοτριώσεις. Λοιπόν, δε σας λέω να τα βάλει ο Δήμος, δε 

λέω να τα αγοράσετε. Λέω να το εντάξετε στο Πρόγραμμα. Τι σας λέω; Αλλά 

δε ρωτήσατε κανέναν, δεν ασχολήθηκε κανείς να πει, 5 άνθρωποι, γιατί εσείς 

τα ξέρετε όλα, οι 3 άνθρωποι στο γραφείο τα λύσατε όλα, βγάλατε και την 
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απόφαση, στείλατε και προκαταβολικά. Καλέστε τουλάχιστον τους αρχηγούς 

των παρατάξεων, παιδιά, εδώ υπάρχει αυτό το Μέτρο. Να το προχωρήσουμε; 

Αλλά λειτουργείτε με τέτοιον τρόπο, αντιδημοκρατικό κατά την άποψη μου, 

που αποκλείετε κάθε άλλη γνώμη. Εγώ κάνω πρόταση συγκεκριμένη και να τη 

συμπεριλάβετε. Απόκτηση οικοπέδου επί της οδού Σμύρνης και .. Το ένα 

πωλείται, δε θα υπάρξει θέμα απαλλλοτρίωσης, πιθανόν να πωλείται και το 

άλλο, είναι 2 οικόπεδα για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου. 

 Ο κ.Φοργιάρης την ξέρει την περιοχή. Ας απαντήσει και αν υπάρχει 

ανάγκη να γίνει ένα τέτοιο έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ την ξέρω την περιοχή και έχεις δίκιο σ' αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Συνάδελφοι, κ.Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τη 

συζήτηση προκύπτει το εξής θέμα: δεν έχουμε διαφωνία με τις προτάσεις των 

3 παιδικών χαρών και ό,τι άλλο προβλέπεται. Σε ένα Πρόγραμμα που άνοιξε απ' 

ότι άκουσα από την κα Στεργίου 77.000.000 συν 9 για αποκτήσεις οικοπέδων, 

έγινε κάποια πρόταση για 3 παιδικές χαρές, για 300.000, για 5. Το ζητούμενο 

είναι και αυτό που ζητάμε και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από τους 

συναδέλφους που μίλησαν, είναι η συμμετοχή και η συζήτηση ευρέως είτε 

στην Ποιότητα Ζωής, είτε στους αρχηγούς των παρατάξεων και μετά στην 

Ποιότητα Ζωής και σήμερα εδώ, να μπούνε και άλλες προτάσεις, για το καλό 

του Δήμου. Αντί για 5 παιδικές χαρές, να είχαμε 15. Εχουμε αίτημα και στο 

Μαρκόπουλο και στον Κάλαμο και στο Καπανδρίτι και στο Χαλκούτσι. Παντού. 

Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν κατηγορούμε τη Δημοτική Αρχή γιατί το βάζει 

έτσι. Είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, εγώ είμαι συγκεκριμένος. Δεν έχουμε αντίρρηση σ' 

αυτά που προτείνετε να χρηματοδοτηθείτε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 

καλύτερη πρόταση για το Δήμο. Δε θα σας ενδιέφερε να πάρετε 1.500.000 

αντί για 300.000; Αυτό υποβάλλατε, αυτό θα πάρετε. Αυτό συζητάμε. Πριν το 

υποβάλλετε ρωτήστε μας να πάρετε και άλλα. Εάν δε διαφωνείτε, χαλάλι σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Κύριε Κυριακού. Να δώσει μια απάντηση ο κ.Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Να δώσω κάποιες διευκρινίσεις, κάποιες διευκρινίσεις, γιατί έχουν 

δημιουργηθεί κάποιες παρανοήσεις ίσως. Το Πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε 

ο προϋπολογισμός του είναι 13.000.000. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα 

Προγράμματα. Η διαδικασία της υποβολής των προτάσεων και αυτό πρέπει να 

γίνει απόλυτα κατανοητό και απόλυτα σαφές, γίνεται με έργα τα οποία είναι 

ώριμα. Ωριμα έργα σημαίνει ότι έχω μελέτες και τις καταθέτω άμεσα. Τα 

Προγράμματα τα οποία προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση αυτή τη 

στιγμή αφορούν έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα. Εάν διαβάσατε την πρόσκληση θα είδατε ότι το έργο πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του '12. Καταλαβαίνετε τι 

σημαίναι αυτό; Πρέπει να υπάρχουν τα πάντα. Τεχνικά δελτία, μελέτες, 

αποτυπώσεις, τα πάντα. Εμείς λοιπόν τέτοια έργα που να μπορούν να 

ενταχθούν άμεσα σ' αυτά τα Προγράμματα δεν έχουμε την πολυτέλεια να 

έχουμε τόσες πολλές μελέτες έτοιμες και προσπαθούμε όποια απ' αυτά τα έργα 

και είναι σε κάποια κατάσταση ωριμότητας  να τα υποβάλλουμε.  

 Οσον αφορά την πρόσκληση βγήκε μεν με αριθμό πρωτοκόλλου 2.5., 

αλλά σας διαβεβαιώ και επιβεβαιώστε αυτό με όποιον Δήμο θέλετε, ότι 

κυκλοφόρησε πολύ επιλεκτικά σε Δήμους. Οταν λοιπόν το Πρόγραμμα δεν 

καλύφθηκε, γιατί κάποια Προγράμματα και το λέω δημόσια αυτό, χωρίς να .. 

έχω επίγνωση το τι λέω, κάποια Προγράμματα έχουν ήδη καλυφθεί πριν 
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βγουν. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Αυτό λοιπόν το Πρόγραμμα από 

κάποια κακή συνεννόηση, από οτιδήποτε άλλο, δεν καλύφθηκε ή κάτι άλλο 

στράβωσε και αναγκάστηκαν να μας στείλουν ειδοποίηση. Αυτό έγινε. Κατά 

συνέπεια λοιπόν, κατά συνέπεια λοιπόν, είχαμε πολύ περιορισμένο χρονικό 

διάστημα να κινηθούμε ταχύτατα για να βρούμε κάποιες τεχνικές μελέτες και 

εκθέσεις, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 

Βεβαίως υπάρχουν και άλλα Προγράμματα, βεβαίως υπάρχουν και άλλα 

χρήματα, αλλά χρειάζεσαι μελέτες και χρειάζεσαι ώριμα έργα για να υποβάλλεις 

και να χρηματοδοτηθείς. Δεν είναι τόσο απλό. Και σε καμία περίπτωση 

κ.Γιασημάκη δεν μιλάω πολιτικά εδώ μέσα. Εχω πολύ μεγάλη εμπειρία.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε χρειάζεται τώρα αυτό κ.Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Πολύ μεγάλη εμπειρία στα δημοτικά θέματα, ίσως γνωρίζετε, 

ίσως όχι, δεν μιλάω πολιτικά, δεν είχα καμία διάθεση ούτε να σας θίξω, ούτε να 

σας υποβάλλω σε οποιαδήποτε πολιτική θέση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτό Πρόεδρε, επί προσωπικού.             

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αν δεν έχετε αντίρρηση.. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πρόεδρε, επί προσωπικού, να απαντήσω και θα πάτε στον 

κ.Γιαμαρέλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα προσωπικό τώρα δεν υπάρχει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αναφέρθηκε σε μένα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Οχι, όχι έτσι, όχι. Οχι έτσι, δεν υπάρχει 

προσωπικό. Δε σας έθιξε τώρα. Ισα ίσα. Σας παρακαλώ και όποιος αναφέρεται 

σε σας πρέπει να πάρετε το λόγο, γιατί έτσι θέλετε. Ε όχι κ.Γιασημάκη, δεν 
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έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Εσείς κάνετε λάθος. Σας παρακαλώ. Θα πάρετε 

το λόγο κ.Γιασημάκη. Εχετε και δευτερολογία, αλλά όχι τώρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα πάρω το λόγο όταν πρέπει να τον πάρω. Θα πάρω το λόγο 

όταν πρέπει να τον πάρω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κύριε, δεν υπάρχει Κανονισμός αυτήν τη στιγμή. Μας ακούει 

ολόκληρο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό. Τώρα .. Ορίστε; Οχι 

βεβαίως. Πως είναι το προσωπικό; Εξηγήστε ποιο είναι το προσωπικό που σας 

έθιξε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δώσε μου το λόγο να εξηγήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξηγήστε σε τι συνίσταται το προσωπικό. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είπα ότι με έθιξε. Κατ' αρχήν δεν είπα ότι με έθιξε. Είπα 

ότι απευθύνθηκε σε μένα και πρέπει να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μείωσε την προσωπικότητα σας; Το προσωπικό ποιο είναι; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είπα ότι με έθιξε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε ποιο είναι το προσωπικό; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είπα, πριν αναφέρθηκα στον κ.Κυριακού και του είπα ότι κάνει 

πολιτική λέγοντας σε μας ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό είναι προσωπικό; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε, άσε να το πω. Οτι δε θέλουμε να γίνει το έργο. Οτι αν δε 

θέλουμε να γίνει το έργο ας μην το ψηφίσουμε. Αυτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε αυτό ο κ.Κυριακού. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ε τώρα θα μας βγάλει και τρελούς; Γύρνα πίσω να το 

ακούσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε αυτό ο κ.Κυριακού. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό είπε. Πάνω σ' αυτήν την παρατήρηση του .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ότι εάν δεν το ψηφίσουμε θα χαθούν τα χρήματα. Δεν είπε 

δε θέλετε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πάνω σ' αυτήν την παρατήρηση του, πάνω σ' αυτήν την 

παρατήρηση του είπα ότι αυτό είναι πολιτική. Θα πρέπει να ξεχάσει τους 

προηγούμενους ρόλους του και εδώ παρεβρίσκεται ως Σύμβουλος του 

Δημάρχου. Αυτό απάντησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Γιασημάκη. Ευχαριστούμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και έχουνε γίνει πολλά έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια για 

θέματα λιγότερης σημασίας απ' αυτό. Θα μπορούσε να είχε γίνει και γι' αυτό 

και να έχουμε υποβάλλει πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως ο κ.Κυριακού, θυμάμαι πολύ καλά τι είπε, είπε ότι αν δεν 

το ψηφίσετε θα χαθούν τα χρήματα. Αυτό ακριβώς είπε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι και άλλα που δεν τα θυμόσαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα κατ' αρχήν μια παρατήρηση, 

ότι αυτή η εισήγηση δεν έχει την υπογραφή του εισηγητού, το όνομα του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμβαίνει σε πολλές εισηγήσεις αυτό. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι καλά είναι να έρχεται με το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σε ότι αφορά, ένα θέμα που έθιξε ο κ.Λέκκας, για την 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, δυστυχώς κ.Λέκκα την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την 

έχουμε πάρα πολύ υποβαθμίσει και βέβαια εγώ διαφώνησα προχθές για τις 

αυθαίρετες κατασκευές που προτείνατε να κάνουμε στην παραλία με τους .. 

κλπ. και είπα ότι αυτό θέλει μια μελέτη και μια μελέτη περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων. Οπως πολύ σωστά είχε πει και ο κ.Αρμυριώτης κάποιος πάει και 

λούζεται και κάνει, χρησιμοποιεί σαμπουάν και τέτοια, θα πάει στην παραλία; 

Θα πάει στη θάλασσα αυτό το πράγμα; Ητανε τόσο παράλογο; Επειτα κ.Λέκκα 

όλα αυτά τα θέματα που έθιξα τα σοβαρά είναι θέματα Ποιότητας Ζωής. Την 

έχετε πάρα πολύ φέρει στα μέτρα σας την Ποιότητα Ζωής και επιτέλους, όπως 

λέει και ο λαός μας, ο καθένας με τον πήχη του μετράει και το πανί του. Το 

πανί του Δήμου είναι μεγάλο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο.  

 Παράλειψη δική μου να αναφέρω ότι στο Σώμα προσήλθε και ο 

συνάδελφος ο κ.Πέππας.  

 Ο κ.Λίτσας έχει ζητήσει το λόγο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Προσωπικά δεν έχω να σχολιάσω την τακτική της Δημοτικής Αρχής 

σε ότι αφορά το σκεπτικό που θα κάνει το έργο και πότε θα το κάνει και που 

θα το επιλέξει. Οσον αφορά αυτό που είπατε κ.Κυριακού σχετικά με το ότι 

πρέπει να γίνουνε γρήγορα οι μελέτες, τα έργα, τεχνικά δελτία, εντάξει, αυτό 

είναι πολύ σχετικό. Γιατί έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη γι' αυτό το έργο; Δεν 

έχουμε. Απλώς είναι ένα εύκολο θέλετε να πείτε, έργο, μικρής κλίμακας, δεν 

είναι τεράστιο. Εντάξει, αλλά μ' αυτήν τη φιλοσοφία δεν μπορούμε να 

διεκδικήσουμε άλλα πράγματα που ίσως να είναι πιο απαραίτητα. Νομίζω ότι 

και αυτό που ανέφερε και η κα Στεργίου είναι πρωταρχικός στόχος για περιοχές 

και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή που ανέφερε αλλά σε όλο το Δήμο. 

Ολος ο Δήμος πονάει, άλλος πονάει γι' αυτό, άλλος πονάει για πάρκινγκ, άλλος 

πονάει για άλλες διαδικασίες. Εάν είναι επιλέξιμη μια τέτοια δραστηριότητα θα 

μπορούσε να ρίξει το βάρος της η Δημοτική Αρχή και για κάτι διαφορετικό. 

Τώρα, το ότι βιαστήκατε, το κάνατε πριν, συμφωνώ ότι έχουμε κάνει για 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 

  127 

λιγότερο ουσιώδη πράγματα Συμβούλιο και κανένας μας δε λέει όχι.  

 Εμείς είμαστε πάντως υπέρ του έργου. Συμφωνούμε να γίνει αυτό το 

συγκεκριμένο έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Απ' ότι φαίνεται συμφωνούμε όλοι 

διαφωνώντας.  

 Κυρία Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ έχω κάνει μια πρόταση και παρακαλώ το Σώμα να τη δεχτεί. 

Στο Πρόγραμμα "Απόκτηση Ελευθέρων Χώρων". Θέλω να το δεχτεί το Σώμα 

και να το βάλουμε για το συγκεκριμένο που είπα, γιατί αυτό είναι κάτι 

συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε. Σας προτείνω και από αύριο η 

Νομική σας Υπηρεσία να πάει να το ψάξει, να βρει τους τίτλους, τους 

ιδιοκτήτες και να προχωρήσει στην αγορά του οικοπέδου. Συμφωνούμε να 

γίνει κάτι τέτοιο; Αν δε συμφωνούμε, εντάξει. Συμβούλιο είμαστε, εμείς 

αποφασίζουμε αλλά αν συμφωνούμε να δώσουμε την εντολή και να πάμε να 

το εντάξουμε και ξέρετε πολύ καλά κ.Κυριακού ότι πάντοτε δίνονται και 

παρατάσεις. Ας κάνουμε μια προσπάθεια μήπως το πετύχουμε. Και γιατί τα 

αφήνουμε όλα, δε γίνεται, όλα δε γίνονται, όλα δεν μπορούνε, όλα, περνάνε οι 

προθεσμίες. Να το παλέψουμε. Αρα λοιπόν, εγώ θέλω να βάλετε θέμα στο 

Συμβούλιο να ψηφιστεί αυτή η πρόταση που κάνω για τη δημιουργία 

ελεύθερου χώρου, απόκτηση οικοπέδου και ένταξη στο Πρόγραμμα. Αμα δεν 

μας το εντάξουνε δε θα το αγοράσουμε. Εννοείται. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, εντάξει.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, κάνω πρόταση, κάνω πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση ακούγεται σωστή αλλά πρέπει να σκεφτούμε και 

πρώτα. Ετσι; Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτήν τη στιγμή αμέσως. Θα 

ξανάρθει το θέμα. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μα τι λέτε τώρα; Εδώ λέμε δεν έχουμε προθεσμίες και τώρα θα 

ξανάρθει το θέμα του Αγίου Ανήμερα. Εδώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι του Αγ.Ανήμερα. Θα έρθει πολύ πριν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε πως; Κάνω πρόταση και παρακαλώ να το βάλετε για ψήφιση. Τι 

θα πει αυτό το πράγμα; Υπάρχει ένα Μέτρο ανοιχτό, 2.5. δημοσιεύτηκε 

9.000.000, καινούργια χρηματοδότηση, διάθεση πίστωσης 9.000.000, θα σας 

το δώσω, την έβγαλα από το διαδίκτυο. Με συγχωρείτε κ.Κυριακού, με όλο το 

σεβασμό στις γνώσεις σας και στη δουλειά σας, γιατί σίγουρα γίνεται μια 

δουλειά και δεν το αμφισβητώ, αλλά όταν λέτε μας ειδοποιήσανε, εγώ πως τα 

βρήκα από το διαδίκτυο και εσείς τα ειδοποιήσατε; Ενας που είναι γι' αυτήν τη 

δουλειά, τα ψάχνει και ψάχνει όλα τα Προγράμματα. Οπως τα κατεβάσαμε 

λοιπόν εμείς, τα κατεβάζετε και εσείς. Πέρα όμως από αυτό για να προλάβουμε 

να κάνουμε κάτι, κάνω την πρόταση για συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή 

αυτή. Αν έχετε και εσείς κάποιο συγκεκριμένο, να το βάλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Κύριε Κυριακού. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πέππα, δε διαφωνούμε. Εγώ είπα συγκεκριμένο, το έχω 

συζητήσει και με τον κ.Ηλιάσκο, το έχω συζητήσει και με τον κ.Δήμαρχο σε 

άλλο .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Εχετε δίκιο. Τότε να φέρουμε προτάσεις απ' όλα τα χωριά για αγορά 

οικοπέδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν μπορούμε να φέρνουμε μόνο για τον Ωρωπό και ή τα Νέα 

Παλάτια. Τι ερχόμαστε να κάνουμε εμείς εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα θέματα και οι προτάσεις .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Να βλέπουμε τον Ωρωπό και τα Νέα Παλάτια;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα και κα Στεργίου, τα θέματα και οι προτάσεις είναι 

πολλές, πάρα πολλές. Δεν είναι μια πρόταση που δεν τη δεχόμαστε. Θέλει 

σκέψη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είχα ένα σκεπτικό, ότι όλα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μην επανέρχεστε τώρα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παναγιώτη, άκουσε με, μην προτρέχεις, να ακούς τον κόσμο 

πρώτα. Είπα ότι τα Νέα Παλάτια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, κα Στεργίου, σας παρακαλώ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κυρία Στεργίου, το ξέρετε ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεν είναι διαδικασία τώρα αυτή. Δεν είναι διαδικασία τώρα 

αυτή. Παρακαλώ. Οχι κα Στεργίου. Μισό λεπτό. Κύριε Πέππα, κ.Πέππα. Κύριε 

Πέππα, σας παρακαλώ. Κυρία Στεργίου, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πέππα. 

Παρακαλώ κα Στεργίου. Τώρα τι είναι αυτό; Τι είναι αυτό τώρα;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, συγνώμη .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ, μια και είστε μια ευγενική κυρία, να πάρετε και 

να ανακαλέσετε τώρα, να ανακαλέσετε τη λέξη σαχλαμάρες.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακάλεσε, ανακάλεσε, εντάξει. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμαι την τάξη. Η κα Στεργίου θα μάθει να 

σέβεται όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Εδώ δεν είναι ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανακαλέστε .. Να σεβαστεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, σεβαστείτε και εσείς τη διαδικασία. Ανεκάλεσε η κα 

Στεργίου.  

ΠΕΠΠΑΣ: Να το ακούσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτέλους. 

ΠΕΠΠΑΣ: Τη φωνή σας ακούω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Και ανακάλεσε η κα Στεργίου .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Από την κα Στεργίου, όχι από σένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς πήρατε το λόγο από το πουθενά κ.Πέππα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ δεν ανακαλώ καθόλου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, κα Στεργίου, σας παρακαλώ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Η κα Στεργίου, θα επικαλεστώ το άρθρο 152 και θα σας κάνω 

προσφυγή. Σας το λέω να το ξέρετε.  

 Κύριε Κυριακού. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αμα ανατρέξω στα πρακτικά τι έχεις πει εσύ, θα δεις.  

ΠΕΠΠΑΣ: .. όπου θέλετε. Εγώ θα πάω στο άρθρο 152. Να ανακαλέσουμε 

τώρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και για τη στάση σου και για τη στάση σου .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Παρακαλώ πολύ τώρα .. Η τάξη. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, εντάξει. 

ΠΕΠΠΑΣ: .. στο ΣΥΡΙΖΑ; Θα την κόψω σύριζα αλλιώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3 λεπτά διάλειμμα κύριοι συνάδελφοι. 

 

 3 λεπτά διάλειμμα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Εχετε ζητήσει το 
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λόγο. Δεν εξαρτώνται όλα μόνο από τον Πρόεδρο, πρέπει και οι συνάδελφοι να 

έχουνε συναίσθηση, να έχουμε μάλλον όλοι συναίσθηση της ευθύνης μας για 

τη διαδικασία και κυρίως της συμπολίτευσης.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Στο 10 θέμα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είδαμε σήμερα ότι δεν υπάρχει ο χρόνος για την υποβολή αιτημάτων 

τέτοιων. Η κα Στεργίου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Γιασημάκη και η ομάδα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η κα Στεργίου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάμπρου, σας παρακαλώ, καθίστε στη θέση σας.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η κα Στεργίου έκανε μια πρόταση. Αν δεν υπάρχουνε λόγοι 

εντυπώσεως, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου, 

μπορεί να συνθέσει μια πρόταση, να δώσει εντολή στον κ.Κυριακού να 

καταθέσει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μια υποβολή μιας νέας πρότασης, που 

είναι η συγκεκριμένη, που αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή στα Νέα Παλάτια. 

Αν δεν έχουμε λόγους, ακόμα και για τον οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει κάποιος 

που θα μας εμποδίσει να κάνουμε μια παραπάνω πρόταση και υπάρχει κάποιος 

που να μη θέλει να το κάνει; Το ανώτερο λοιπόν όργανο του Δήμου, το 

Δημοτικό Συμβούλιο δίνει μια εντολή παράλληλα με την άλλη, δηλαδή αν 

κάνουμε δεύτερη πρόταση θα μας ρίξουνε τη μια έξω; Θα αξιολογηθούνε οι 

προτάσεις. Δε θα αξιολογηθούν στην Επιτροπή; Εγώ έτσι ήξερα, ότι 

αξιολογούνται. Λοιπόν, να κάνουμε μια πρόταση αλλά να την υποστηρίξουμε 

και την άλλη. Πως; Με τοπογραφικό, με διαδικασίες. Ξεκινάμε λοιπόν από 

σήμερα, είναι η ιδέα που είπε η κα Στεργίου, ο σχεδιασμός εναπόκειται σε σας, 

εμείς θα τον ακολουθήσουμε, να πάρουμε τις υπόλοιπες αποφάσεις, 

συνθέτουμε απόψεις και προχωράμε για το καλό του Δήμου.  
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 Αυτό που είπε η κα Στεργίου δεν είναι κακό για το Δήμο, καλό είναι. 

Αύριο θα έρθει μια πρόταση για τον Κάλαμο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό που 

είπε η κα Στεργίου και εγώ συμφωνώ μ' αυτό και λέω, μπαίνει σαν απόφαση 

στο ίδιο θέμα ακριβώς για μια νέα πρόταση ακόμα που θα κατατεθεί. Εχετε 

πάρει το οκ και την καταθέτετε κατευθείαν, για να μη χάσετε χρόνο. Σε 

συνεργασία με την κα Στεργίου, το Δήμαρχο, δεν έχουμε να κάνουμε εμείς. 

Αλλά που είναι το κακό; Κύριε Πρόεδρε, που είναι το κακό αυτό να πάρουμε 

μια απόφαση που μπορεί να μη γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν είπα ότι η πρόταση της κας Στεργίου απορρίπτεται. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά κάθε πρόταση, δεν πρέπει να σκεφτούμε, δηλαδή 

παίρνουμε εν θερμώ τώρα να αγοράσουμε οικόπεδα κλπ., χωρίς να έχει γίνει 

καμία προεργασία απολύτως. Αυτό λέω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι εν θερμώ. Εχει κάνει προεργασία η κα Στεργίου που έχει δει 

το συγκεκριμένο Πρόγραμμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κάνει η κα Στεργίου. Είδατε πως το είπατε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχει κάνει προεργασία. Κακώς, έπρεπε να την είχα κάνει και εγώ, να 

ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο Πρόγραμμα. Δεν το έχω δει. Θα έπρεπε να το είχε 

κάνει και η Δημοτική Αρχή αυτό. Λοιπόν, εγώ επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να 

πάρουμε και μια τέτοια απόφαση, ομόφωνα και στην πρώτη και ομόφωνα στη 

δεύτερη, να προχωρήσει και αυτό που είπε η κα Στεργίου, ο σχεδιασμός και 

μπορεί να πάρει παράταση το Πρόγραμμα και να ολοκληρωθεί κιόλας η 

πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και στα Μπούγα ζητάνε να αγοράσουμε κάποια, για να κάνουνε 

μια παιδική χαρά.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι και εκεί θα πάρουμε, ναι. Και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 

ζητούν επέκταση. Και εδώ και εκεί και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς 

έχουμε τώρα ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα, έχει λήξει η ημερομηνία, έχει 

αποφασίσει το Πράσινο Ταμείο ότι και να λήξει η ημερομηνία, για να 

συμπληρωθεί ο φάκελος να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο, δεν μπορεί να 

αλλάξει τώρα ο φάκελος αυτός, έχει κατατεθεί και πετάμε την μπάλα στην 

εξέδρα. Τελείως στην εξέδρα. Καμία σχέση. Οτι έχετε απόλυτα δίκιο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς είπαμε ναι για το προηγούμενο έργο, για το 

άλλο πάμε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αφήστε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του ο 

κ.Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν αναμιγνύεται μ' αυτό όμως καθόλου τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ:  Μας ειρωνεύεστε τώρα που μιλάτε για τα Μπούγα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, δεν αναμιγνύεται καθόλου μ' αυτό το έργο. Πολύ σωτά, 

η κυρία, ξέρω πολύ καλά το χώρο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τα Μπούγα; Που είναι δεν ξέρατε πριν από λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι πολύ σωστό αυτό σαν θέμα, αλλά όχι καμία σχέση με την 

κατάσταση των προτάσεων των ημερομηνιών, των τεχνικών δελτίων, του 

ώριμου φακέλου για να προλάβουμε τις ημερομηνίες να πάρουμε τα έργα να 

κάνουμε τις παιδικές χαρές, να μην τις πληρώσουμε από την τσέπη μας. Αλλο 

το ένα θέμα, άλλο το άλλο θέμα. Μια χαρά είναι. Στενοί οι δρόμοι, απαράδεκτο 

Σχέδιο, δεν είχε πουθενά άδικο. Το είπα από την αρχή. Μια χαρά είναι, τα λέει. 

Καμία σχέση με το σημερινό, με τη σημερινή κατάθεση. Να το φέρουμε, να το 
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δούμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει τελειώσει η ημερομηνία κατάθεσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε μια πρόταση ο κ.Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει τελειώσει η ημερομηνία την περασμένη .. Ναι. Το 

συγκεκριμένο, αυτό το σημερινό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε μια λέξη ο κ.Δήμαρχος. Να το δούμε κα Στεργίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για άλλο Πρόγραμμα μιλάει. Αλλο θέμα, άλλο τεχνικό δελτίο, 

άλλη ιστορία. Για το σημερινό δεν μπαίνει μέσα, έχει τελειώσει λέμε, το 

καταθέσαμε. Και το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται μετά την κατάθεση. Μιλάμε 

εκτός θέματος δηλαδή επί 1 ώρα. Αλλα πράγματα. Δε γίνονται αυτά τα 

πράγματα εδώ μέσα. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Οχι ό,τι μας έρθει, την μπάλα 

στην εξέδρα. Δε θα καταλήξουμε πουθενά κα Στεργίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία κ.Λίτσα. Δεν απορρίφτηκε το θέμα, θα το ξαναδούμε και 

συντομότατα.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει 

αντίρρηση για το συγκεκριμένο θέμα. Το Συμβούλιο .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Παρών, παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιαμαρέλος. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και εγώ κ.Πρόεδρε και εγώ στο θέμα γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να 

περάσει Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών και ο κ.Κιούσης. 
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ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Προχωράμε στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εχει 

χορηγηθεί η εισήγηση σε όλους τους κυρίους Συμβούλους. Επιπλέον της 

εισήγησης δημιουργείται ένας νέος κωδικός αριθμός εξόδων, που αφορά, 

εκδόσεις εγγυητικών υπέρ ΕΥΔΑΠ. Αυτό προέκυψε σήμερα, αφορά 2 

εγγυητικές οι οποίες θα βγουν από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υπέρ της ΕΥΔΑΠ, 

συνολικού ποσού 110.000, 50 και 60 αντίστοιχα. Προβλέπεται στον 

κωδ.αριθμό 006813000. Κατά τα άλλα ισχύει η εισήγηση η οποία έχει 

χορηγηθεί. Εάν έχετε κάποια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις κύριοι συνάδελφοι πάνω στην 

αναμόρφωση; 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Βλέπω εδώ στη μείωση εξόδων, αναφέρεται ο κωδ.30664100, 

προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, μείον 15.000, 

μειώνεται ο κωδικός, αιτιολογία, δεν αναμένεται η πραγματοποίηση της 

δαπάνης εντός του έτους. Στην αύξηση τώρα κωδικών εξόδων αναφέρεται πάλι 

ο ίδιος κωδικός και αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ. Τι είναι αυτό; Ως μη επαρκής 

πίστωση. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οσον αφορά τον πρώτο κωδικό που αναφέρατε κ.Γιασημάκη, 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

136 

αφορά την Τεχνική Υπηρεσία. Είχε προβλεφθεί ένα ποσό 15.000 ευρώ, δεν 

χρησιμοποιεί προς το παρόν αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται το ποσό αυτό και 

μεταφέρεται σε αντίστοιχη Υπηρεσία που κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί, 

στην Υπηρεσία Πρασίνου, στο 3566410001. Για την ενίσχυση του κωδικού.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η Υπηρεσία Πρασίνου τι μετακινεί; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εχει διάφορα αυτοκίνητα τα οποία απασχολούνται στην Υπηρεσία 

αυτή και χρεώνονται καύσιμα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, για οχήματα λέω. Δεν είπα εγώ ότι .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στην Υπηρεσία αυτή υπάγονται τα πυροσβεστικά οχήματα 

κ.Γιασημάκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

 Θέλει να μιλήσει ο κ.Λίτσας. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Κιούσης, ο 

κ.Χασιώτης και ο κ.Γιαμαρέλος. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το σημερινό θέμα όσον αφορά τις εγγυητικές της ΕΥΔΑΠ είναι 

απόρροια της πολιτικής της προσωπικής του κ.Δημάρχου να έρθει σε επαφή ο 

ίδιος με την ΕΥΔΑΠ, για ένα χρέος, είναι νομίζω στην αίθουσα και ο κ.Γαβριήλ, 

το οποίο του λέγανε όλοι οι παλιοί, οι κακοί άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης ότι 

αυτό εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, δεν υπάρχει. Ο κύριος .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε τον κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Οικονομάκος λοιπόν θεώρησε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δήμαρχος κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην χρησιμοποιούμε υποτιμητικά.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Οικονομάκος είναι υποτιμητικό; Αμα είναι υποτιμητικό το όνομα 

του, τι να σας .. ; Δεν το πιστεύω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει έναν θεσμικό ρόλο εδώ πέρα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο κ.Δήμαρχος. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν να μπει σε μια διαδικασία 

με την ΕΥΔΑΠ. Από την πρώτη στιγμή, λες και είχαμε διαφορετική εμείς, 

κάποιος θα κέρδιζε, κάποιος θα έχανε, του λέγαμε, ότι αυτό που κάνει είναι 

λάθος. Του λέγαμε να συμβουλευτεί τους παλιούς. Δεν το έκανε ποτέ. Του 

λέγαμε ότι δεν υπάρχουνε πουθενά καταγεγραμμένα ότι αυτά τα χρωστάμε και 

έκανε δικούς του λογαριασμούς, ότι τόσο επί τόσο, επί τόσο, επί τόσο, μας 

χαρίζουνε και το μισό και στο τέλος βρεθήκαμε, λέει, μεγάλη επιτυχία, 

χρωστάμε 2.000.000 στην ΕΥΔΑΠ. Θέλω να πω, τα μόνα λεφτά που χρωστάει 

ο Δήμος στην ΕΥΔΑΠ, αν είναι να πληρώσει, θα πρέπει να είναι αυτά που έχει 

καταναλώσει η Δημοτική Αρχή το 2011, που και αυτά ο κ.Δήμαρχος δεν είχε 

κάνει, αυτό που έκανε τώρα, τη σύμβαση να ξέρει πόσο αγοράζει, πόσο το 

δίνει στους πολίτες. Σημασία έχει και το ξαναλέω, ότι έχει γίνει μια τεράστια 

γκάφα, έπρεπε να είχαμε διεκδικήσει να μην πληρώσουμε τέτοια ποσά. Οπως 

επίσης αυτήν τη σύμβαση που τελικά δεν την είδαμε εμείς εδώ, δε μας την 

έφερε, είδατε κάποια .. ; Εγώ δηλαδή θα περίμενα να δω τελικά τι υπέγραψε ο 

κ.Δήμαρχος.  

 Πήρε μια εξουσιοδότηση από εδώ, δεν την πήρε με πλειοψηφία, να 

υπογράψει κάτι. Δε μας είπε τι υπόγραψε. Πανηγύρισε ότι μείωσε ένα χρέος. 

Εμείς του λέγαμε ότι είναι ανύπαρκτο, αυτός πανηγυρίζει. Το αποτέλεσμα είναι 

να μην έχουμε εμείς στοιχεία τι έχει υπογράψει. Επίσης, του λέγανε αυτοί οι 
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παλιοί οι κακοί, που δεν ξέρουνε που πάνε τα τέσσερα, ότι πρέπει να πάρεις και 

κάποιες γεωτρήσεις δικές σου, για να μην έχεις ανάγκη την ΕΥΔΑΠ. Δεν ξέρεις 

τι γίνεται αύριο. Θα την πουλήσουνε την ΕΥΔΑΠ και θα πάει σε ιδιώτη και θα 

πληρώνουμε άλλα νταβατζιλίκια. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς σήμερα 

ξεκινήσαμε να αρχίζουμε να πληρώνουμε εγγυητικές. Εμείς, οι παλιότεροι, οι 

κακοί, οι άσχετοι, που δεν ξέρανε τίποτα, όχι εγγυητικές δεν τους δίναμε, δεν 

τους δίναμε τίποτα, τους πληρώναμε το ρεύμα και αυτό με το ζόρι, όταν 

είχαμε. Γιατί το νερό που αντλεί είναι το νερό του Μαρκοπούλου, το νερό του 

Δήμου μας και εμείς φτάσαμε στο σημείο να το πληρώνουμε στην ΕΥΔΑΠ, να 

τους λέμε και ευχαριστώ, να πληρώνουμε και εγγυητικές και ό,τι άλλο θέλει η 

ΕΥΔΑΠ.  

 Εγώ το καταψηφίζω αυτό το θέμα και θεωρώ ότι είναι από τα 

μεγαλύτερα λάθη της πολιτικής, του ένας είμαι, εγώ ξέρω, εγώ αποφασίζω. 

Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική μας οδήγησε εδώ και είναι εδώ ο 

κ.Δήμαρχος, ο Γαβριήλ, που ήταν παρών παραμονές των εκλογών, που πήγαμε 

στην ΕΥΔΑΠ, ζητήσαμε πέντε πράγματα και δεν μας είπανε ποτέ κουβέντα ότι 

ξέρεις, χρωστάτε, μα, μου, σου του. Γιατί εμείς ποτέ δεν είχαμε αποδεχθεί ότι 

χρωστάμε. Παλιά πληρώναμε, να μην ξαναφερθούμε, είναι παλιά ιστορία στο 

γιατί, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η Δημοτική Αρχή δεν διεκδίκησε όσον αφορά τα 

θεωρητικά παλιά. Και όταν λένε, χάρισε το μισό, θα ήθελα να μου πει ο 

κ.Δήμαρχος πόσο είναι το μισό που τελικά πληρώνουμε και πόσο ήταν όλο το 

'11 και το '12, της διαχείρισης της δικής του. Θα ήθελα σε απόλυτους 

αριθμούς. Να δούμε τι χρωστάγανε οι παλιοί και τι χρώσταγε εκείνος μέσα σε 1 

χρόνο, επειδή δε δούλευε τίποτα στο Σύνδεσμο. Τα είχαμε παρατήσει και δε 

δούλευε τίποτα. Το καταψηφίζουμε αυτό το έργο και θεωρούμε ότι είναι το 

μεγάλο λάθος της Δημοτικής Αρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 
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 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για τη διαδικασία εγώ θέλω να πω, ότι για τους λόγους που 

έχουνε χιλιοειπωθεί για τις αναμορφώσεις και για τον προϋπολογισμό, θα 

καταψηφίσω και αυτή την αναμόρφωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. Εχετε ζητήσει το λόγο κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι. Για λόγους αρχής δεν ψηφίζω ούτε εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Επίσης και εγώ για λόγους αρχής δεν ψηφίζω ποτέ αναμόρφωση, 

όμως θέλω να κάνω και μια παρατήρηση. Βλέπω εδώ πέρα στην αύξηση 

κωδικών εξόδων, αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την εκλογική 

αποζημίωση 17 Ιουνίου και πολύ καλά κάνουμε να πληρώσουμε όσους 

εργαζόμενους δούλεψαν παραπάνω. Ομως θέλω να σας πω κ.Δήμαρχε, από 

την εμπειρία μου, γιατί όπως ξέρετε ήμουν υποψήφιος βουλευτής και στις 6 

Μαίου και στις 17 Ιουνίου, ήμασταν ο μοναδικός Δήμος, ο μοναδικός Δήμος, 

επισκέφτηκα 4 Δήμους, το Δήμο δίπλα του Διονύσου, το Δήμο Μενιδίου και το 

Δήμο Μαραθώνα και φυσικά το δικό μας, ειδικά στις 17 Ιουνίου δεν 

προσφέραμε ούτε ένα νερό, ούτε ένα νερό δεν προσφέραμε. Και ξέρετε κάτι; 

Τουλάχιστον στο 70%, που πήγα εγώ. Δεν ήρθα στο Συκάμυνο Βαγγέλη. Αν 

κάποιος εντελώς προσωπικά στο τέτοιο και όταν πέρασα από τον Κάλαμο, έτσι 

μου είπαν, ότι δεν έχουμε πιει ούτε νερό. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, κ.Βλάχο, εντάξει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να πω .. 

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ε, βάλτε και κάτι εσείς που είσαστε υποψήφιοι βουλευτές το χέρι 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

140 

στην τσέπη. Τι να πούμε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάμπρου. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Λάμπρου, αν ρωτήσετε, εγώ έβαλα το χέρι στην τσέπη και 

στην Αυλώνα και στο Μαρκόπουλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Για ρώτα την πιτσαρία, το Χρήστο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κ.Παπαγιάννη.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και εγώ πλήρωσα, καμία αντίρρηση. Τέλος πάντων, εγώ δε μιλάω 

προσωπικά και .. Δεν κατάλαβα τι είπες Γιώργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι τώρα. Μη διακόπτετε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Παρακαλώ, πάντως θέλω να σας πω κύριοι, ότι αν θέλατε να δείτε 

πως ήταν οργανωμένοι οι άλλοι Δήμοι, θα παθαίνατε πλάκα. Αν δείτε το Δήμο 

Μενιδίου που είχε 160 τμήματα και τα είχε .. ήταν τέλειος στη συμπεριφορά.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αυτό έπρεπε να το βρείτε εσείς κ.Δήμαρχε. Δηλαδή τα έκλεψε τα 

λεφτά; Τα έκλεψε τα λεφτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση, εντάξει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δε μου λέτε, εσείς από που τα βρήκατε τα λεφτά;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Από την τσέπη σας. Ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Κιούση .. 

..: Κύριε Κιούση και στο Χαλκούτσι και στη Σκάλα κ.Κιούση ήτανε πλήρες, τα 

πλήρωσα εγώ, τα γνωρίζω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απ' ότι φαίνεται από τις αντιδράσεις κ.Κιούση και σε δικαστήριο 

να πηγαίνατε θα δικαζόσαστε .. (γέλιο) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τις αντιδράσεις βλέπω των συναδέλφων. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.  

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. Κύριε Πέππα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.Χρήστου, έχετε 

εδώ πέρα εδώ στην κατάταξη σας, Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων, ένα 

ποσό 2.000 ευρώ για την πληρωμή των διοδίων επιβατικών αυτοκινήτων του 

Δήμου. Τι εννοείτε ακριβώς γι' αυτό. Επίσης υπάρχει η προαιρετική εισφορά 

στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, 200.000 ευρώ. Το θέμα αυτό υπάρχει και 

σαν θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμη δεν έχουμε πάρει απόφαση γι' 

αυτό το θέμα και δεν ξέρω γιατί το έχετε βάλει μέσα εδώ χωρίς να το έχουμε 

συζητήσει και επίσης.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε κ.Γιαμαρέλο το τελευταίο που είπατε;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Προαιρετική εισφορά Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, 200.000 

ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι, προβλέπονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Είναι το 

26 και το 27. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι αλλά δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη αυτό το θέμα και 

μήπως θα έπρεπε να συζητηθεί πρώτα το θέμα το άλλο και μετά.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κανονικά πρέπει να υφίσταται σαν πίστωση. Τώρα αν εγκρίνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι άλλο θέμα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα έπρεπε να συζητηθεί το θέμα το προηγούμενο. Λοιπόν και 
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θα ήθελα επίσης να, έτσι περισσότερες εξηγήσεις, για τα 4.920, Μελέτη 

αναγνώριση οδοποιίας γεωλογικής θεωρήσης και προμελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της παράκαμψης Σκάλας Ωρωπού και για τα 1.586 ευρώ, 

Ανάπλαση και επέκταση ΚΑΠΗ Κοινότητας Νέων Παλατίων. Είναι παλιές αυτές 

οι οφειλές.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Να ξεκινήσουμε από τα δύο τελευταία κ.Γιαμαρέλο, που είπατε. 

Μελέτη αναγνώριση οδοποιίας γεωλογικής θεώρησης και προμελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παράκαμψης Σκάλας Ωρωπού. Αφορά μια 

προγραμματική σύμβαση η οποία είχε, την οποία είχε συνάψει προφανώς η 

προηγούμενη Διοίκηση, με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν υπήρχε σαν 

φάκελος στην Υπηρεσία μας. Μας ήρθε πριν 10 μέρες. Ο μελετητής πρέπει να 

πάρει τα χρήματα του. Είναι ο κ.Ηλιόπουλος, συγκοινωνιολόγος και πρέπει να 

πληρώσει ο Δήμος την υποχρέωση του ως προς τη συμμετοχή. Το ίδιο αφορά 

και τηνα ανάπλαση επέκταση του ΚΑΠΗ της Κοινότητας Νέων Παλατίων. Και 

αυτό και σ' αυτό το έργο υπάρχει προγραμματική σύμβαση η οποία δεν είχε 

προβλεφθεί. Η Υπηρεσία της Νομαρχίας μας απέστειλε την απαίτηση αυτή και 

εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό μας για 

να πληρώσουμε τους δικαιούχους.  

 Οσον αφορά την προαιρετική εισφορά στις Σχολικές Επιτροπές, είναι 

επόμενο θέμα. Για να συζητηθεί το θέμα αυτό σαν θέμα πρέπει να υφίσταται 

στον προϋπολογισμό και γι' αυτό αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να υπάρχει πρόβλεψη.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κάνουμε πρόβλεψη, πρόβλεψη, δεν εγκρίνουμε τώρα, 

προβλέπουμε. Επίσης τα έξοδα κίνηση ιδιόκτητων επιβατικών αυτοκινήτων 

αφορά την μετακίνηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου, όταν πηγαίνει ή στην 

Επίτροπο ή στην Περιφέρεια ή οπουδήποτε αλλού, στο Τμήμα Αλλοδαπών και 

χρειάζεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να καταβάλλει διόδια. Μέχρι σήμερα 
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όποιος τον συνοδεύει από μας τους διοικητικούς, οικονομικούς υπαλλήλους ή 

από τους υπαλλήλους των αλλοδαπών, αναγκάζεται να καταβάλλει το ποσό 

αυτό γιατί ο οδηγός και αυτός έχει δίκιο, δεν μπορεί να πληρώνει 5 ευρώ σε 

κάθε διέλευση. Γι' αυτό προβλέπουμε τον κωδικό αυτό και στην επόμενη 

Οικονομική Επιτροπή θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες να εγκρίνουμε 

τη διάθεση ποσού για το Skoda το αυτοκίνητο, το υπηρεσιακό, που κινείται .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Είναι μόνο για αυτοκίνητο δηλαδή; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εντάξει, αυτό είναι θέμα της Οικονομικής, εμείς ένα, αν τεθεί και 

άλλο θέμα διοικητικό, μετακίνησης διοικητικού αυτοκινήτου θα το 

συζητήσουμε στην Οικονομική Επιτροπή. Πάντως σε πρώτη φάση αυτό το 

αυτοκίνητο έχουμε υπ' όψη μας.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Πρόεδρε συγνώμη, γιατί είναι δικαστήριο και δικαζόμαστε. Κύριε 

Βλάχο, τι δώσατε στις 17 Ιουνίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση τι είναι τώρα αυτό; Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε 

το λόγο. Καθίστε κ.Βλάχο. Οχι, σας παρακαλώ. Οχι, όχι, καμία απάντηση. Καμία 

απάντηση. 

ΒΛΑΧΟΣ: Οχι, απέναντι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, κ.Βλάχο.  

ΒΛΑΧΟΣ: Ρώτα, ρώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, κ.Βλάχο, προστατέψτε το Συμβούλιο. Κύριε Βλάχο, 

κ.Βλάχο κατανοήστε. Πρέπει να καταλάβετε. Κύριε Βλάχο, κ.Βλάχο, από σας 

περίμενα τουλάχιστον περισσότερη ευελιξία. Περισσότερη ευελιξία. Δε 

χρειάζεται. Δε χρειάζεται κ.Κιούση. Δε χρειάζεται. Κύριε Κιούση, ηρεμήστε. Σας 

παρακαλώ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση, κ.Κιούση, ήμαρτον. Λυπηθείτε μας. Κύριε Κιούση 

ήμαρτον, λυπηθείτε μας. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος στα 50 εκλογικά τμήματα 

του Δήμου Ωρωπού πληρώνεται. Ακούστε με, ακούστε με, συγνώμη, συγνώμη. 

200 ευρώ, 300, 500, δεν ξέρω πόσα παίρνει ο άνθρωπος. 1.000 παίρνει; 1.000. 

500. Και τον πληρώνει το κράτος το ελληνικό για να έρθει εκεί και να φροντίσει 

και τον εαυτό του με τα 500 ευρώ. Ο Κώδικας των Δήμων και Κοινοτήτων 

δυστυχώς δεν προβλέπει σε καμία των περιπτώσεων .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. κάπου να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα για να 

μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και εμένα είναι θέμα φιλοξενίας, θα το έκανα, 

πραγματικά θεωρώ ότι .. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Να βγάλουμε 6.000 ευρώ 

κάπου, που θέλει θεώρηση από τον Επίτροπο, γιατί όταν έχεις 50 εκλογικά 

τμήματα, από 100 μέχρι 150 ευρώ οπωσδήποτε θα τα φάει ένα εκλογικό 

τμήμα, με καφέ το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα κάτι, μέχρι το βράδι στις 

12:00 η ώρα που κάθονται. Θέλεις 6.000 ευρώ τουλάχιστον. Αυτά τα λεφτά 

πρέπει να τα, η Επίτροπος να τα επιτρέψει, να τα εγκρίνει, να τα 

νομιμοποιήσει. Οι κύριοι από εδώ σε κάθε περιοχή είχαμε πρόβλημα. Μίλησα 

μαζί τους, με τους περισσότερους. Που να βρω τα λεφτά; Καλά στην τσέπη, 

δεν έχω λεφτά στην τσέπη μου να τα βάλω και έρχεσαι εδώ και κάνεις έναν 

πόλεμο τώρα, θα έλεγα που δε χρειάζεται. Δε χρειάζεται να γίνει πόλεμος. Δεν 

μπορέσαμε να βρούμε τον τρόπο νομιμοποίησης των χρημάτων από το Δήμο. 

Θα το έδινα άμα μπορούσα, νόμιμα να εγκριθεί. Ε, δεν μπόρεσα και οι 

περισσότεροι που βάλανε, βάλανε με κάποιον τρόπο στερώντας τον εαυτό 

τους. Και αντί να πούμε όσοι το κάνανε ένα μπράβο, τους κατηγορούμε. Ε, δε 

γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί τόση επιπολαιότητα; Από την τσέπη τους τα 

βάλανε. 

..: Κάποτε τους ταϊζανε τα κόμματα όμως. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την τσέπη τους τα βάλανε όσοι βάλανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είναι ένα θέμα που μας αποπροσανατολίζει τέλος 

πάντων.  

 Οσον αφορά την ψηφοφορία για την 4η αναμόρφωση, υπάρχουν 

αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Οχι, τοποθετήθηκε ο κ.Λίτσας, όχι. Ο 

κ.Χασιώτης όχι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια. Και ο κύριος .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και εγώ παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσα η κυρία .. Οχι και .. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει την 4η αναμόρφωση.  

 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση μείωσης του μισθώματος του διαμερίσματος που μισθώνει ο 

Δήμος στον Ιωάννη Βλασταρά σύμφωνα με το Ν.4071/2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12 θέμα.  

 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ.Βλασταράς Ιωάννης είναι μισθωτής ακινήτου του 

Δήμου Ωρωπού. Στις 7.6.2012, ημέρα των γενεθλίων μου .. Συγνώμη ε,  να 

ευθυμίσουμε λιγάκι, υπέβαλλε μια αίτηση στο Δήμαρχο Ωρωπού και λέει, 

αναφέρει: Σας παρακαλώ όπως ενεργήσετε και πάρετε απόφαση Δημοτικού 
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Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο 4071/2012 και μειώσετε το μίσθωμα που 

καταβάλλω για δημοτικό διαμέρισμα που έχω μισθώσει επί της οδού 

Αγ.Γεωργίου 29, σε ποσοστό 20%. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 4071, άρθρο 

9, παρ. 4 του 2012, το οποίο αναφέρει: Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των αριθμών των μελών, επιτρέπεται τη μείωση του ύψους των 

μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνουν οι Δήμοι με συμβάσεις που έχουν 

συναφθεί ως τον Ιούνιο του 2010. Κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή και 

η οποία θα προβάλλονται ειδικοί ορισμένοι λόγοι, οι οποίοι ισχύουν στην αγορά 

και δεν μπορεί να υπερβαίνει η μείωση, λόγω των οικονομικών συνθηκών, το 

20% του μισθώματος. Η διάρκεια της μείωσης ισχύει για 1 έτος και για να 

επαναληφθεί χρειάζεται εκ νέου αίτηση του μισθωτή.  

 Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Χρειάζεται 21 για να περάσει 

αυτή η απόφαση; Θέλει απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Των μελών του. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αρα 21.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μια ερώτηση και εγώ. Απλώς εγώ ήθελα να ρωτήσω πότε 

λήγει το μισθωτήριο του κυρίου και τι είδους χρήση γίνεται σ' αυτόν το χώρο.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η μίσθωση λήγει το 2015 και το σύνολο μαζί με το τέλος 

που καταβάλλει, είναι 370 ευρώ μηνιαίως. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η μίσθωση, αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, η μίσθωση του 

κυρίου ισχύει από το 1986 μέχρι σήμερα ανελλιπώς. Το 2009. 

..: Τι επαγγέλεται αυτός ο κύριος κ.Κανελλόπουλε; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενας ένας παιδιά.  

..: Γιατρός είναι; Προτείνω 10% αύξηση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, ποια είναι η χρήση. Αυτό ρώτησα και εγώ, ποια είναι η 

χρήση.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Κανελλόπουλε, μια διευκρίνιση. Το ανώτατο είναι μέχρι 

20%. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το ανώτατο είναι μέχρι ποσοστό 20%. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μπορεί να είναι ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο και 5 και 12 και 

ό,τι θέλουμε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οπως πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα 

πάντα.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Μπράβο, εντάξει. Δεν είναι από το νόμο 20. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι. Το ανώτατο 20. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ανώτατο 20 .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητάει 20 ο μισθωτής.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πόσα τετραγωνικά είναι κ.Κανελλόπουλε; 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: 63 τετραγωνικά.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μάλιστα.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν άκουσα. Ναι, πλέον χαρτοσήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: 10% έκπτωση προτείνω εγώ, 10%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλο τρόπο; Αλλη διδικασία;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ με τον Γιαμαρέλο. 10%.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία μέχρι τώρα πάει, 

όποιος θέλει παίρνει το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είναι έτσι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δηλαδή, όποιος θέλει να μιλήσει παίρνει το μικρόφωνο και μιλάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή θεωρείται ένα θέμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τριβής, 

γι' αυτό .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και να σας πω κάτι; Εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί τα πιο 

σημαντικά θέματα τα έχετε βάλει στο τέλος. Καλά κάνετε εσείς, αλλά το θέμα 

είναι να προβληματίσει όλους. Τα πιο σημαντικά έχουνε μπει στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενας συμπολίτης μας είναι εδώ πέρα. Δεν είναι σημαντικό; 

Επειδή πρόκειται για έναν; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, η διαδικασία είναι, για τη διαδικασία λέω και δε λέω για 

το θέμα που κουβεντιάζουμε. Εντάξει, εσείς καλά κάνετε, μια χαρά τον παίζετε 

τον ρόλο σας Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουνε τώρα αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Η 

πρόταση είναι 10%;  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Εγώ προσωπικά ψηφίζω όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Καλύβας και ο κ.Γιασημάκης παρών. Και ο κ.Αρμυριώτης; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Παρών.  
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..: Αμα ήταν ένας απλός εργάτης .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 10%; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10%. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και εγώ παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσα η κα Βαρνάβα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα παρούσα είναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγώ είπα παρούσα. Δε θέλω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε οι γυναίκες δε λένε παρών, λένε παρούσα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το θηλυκό του παρών, της μετοχής ο παρών, η παρούσα, το 

παρών. Ετσι; (γέλιο)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφωνείτε με τη γραμματική κ.Λίτσα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι κ.Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που είπατε τώρα. Δηλαδή όταν ψηφίζει μια γυναίκα, ψηφίζει 

παρούσα; Για να καταλάβω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η σωστή έκφραση είναι παρούσα υποθέτω. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συγνώμη, πραγματικά επειδή είμαι φιλόλογος, είναι ο παρών, 

η μετοχή είναι ο παρών, η παρούσα, το παρών. Εντάξει; 

ΛΙΤΣΑΣ: Η ψήφος δηλαδή είναι παρούσα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη διαδικασία της ψηφοφορίας δηλώνει παρούσα, ότι 

παρεβρίσκεται.    

ΛΙΤΣΑΣ: Το παρών είναι η ψήφος κ.Πρόεδρε.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεβαίως, παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το παρών είναι έκφραση. Σημαίνει παρουσία. Παρουσία του 

άρρενος, παρούσα .. Λοιπόν, κ.Λίτσα, τι ψηφίζετε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θα αρχίσουμε μαθήματα αρχαίας ελληνικής κ.Λίτσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε δεν μας είπατε. Λοιπόν, εσείς είπατε; Παρών; 

Παρούσα; Λοιπόν, δεν πρέπει να περνάει, οπότε είναι.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, εγώ δεν είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου για το 10%, γιατί 

θεωρώ ότι για να ζητάει μείωση προφανώς έχει οικονομικές 

δυσκολίες.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, ακούστε, υπάρχουν τέτοια προβλήματα στον κόσμο.. 

Εντάξει, την υιοθέτησε όμως. Οπότε συμφωνώ με το 10%.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Χασιώτης ναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κ.Βασιλάκο, ελάτε στα έδρανα. Ψηφοφορία 

έχουμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, Ηλιάσκος. Να δούμε και πόσοι μείνανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει αποχωρήσει ο κ.Ηλιάσκος. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, Φοργιάρης ναι. Παπαγιάννης εδώ; Ναι. Γιαννάς ναι. 

Μακρής ναι. Κοντογιάννη ναι. Τσεκρεζής ναι. Λεμπούσης εδώ; Ναι. Λέκκας 

Ανδρέας. Που είναι; Δεν είναι εδώ. Οχι, δεν είναι εδώ. Πέππας ναι. Νικολάου 

ναι. Ανυφαντής είναι εδώ; Οχι. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 

  151 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχώρησε .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βλάχος; Ναι. Γιαμαρέλος; Ναι. Βασιλάκος Παναγιώτης ναι. 

Πάντος είναι εδώ; Οχι. Λοιπόν, Μίχα ναι. Μίχα - Κολιαστάση ναι. Λέκκας 

Ανδρέας ναι. Λάμρου είναι εδώ; Λοιπόν, Μπόρσης; Μπόρσης ναι. Σωτήρχος ναι. 

Τσάδαρης ναι. Μπατζάκας δεν είναι εδώ. Οικονόμου; Συγνώμη, Λίτσας; 

Εντάξει, παρών.  

..: Μπατζάκας εδώ είναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ε, δεν ακούω. Μπατζάκας ναι. Λίτσας παρών. Δέδες παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ο κ.Χασιώτης. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Περίμενε, μέχρι εδώ δεν υπάρχουν άλλοι από εδώ και πέρα. 

Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης και η κα Στεργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, ναι, Χασιώτης και Στεργίου. Εσείς τι ψηφίζετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ο κ.Χασιώτης και η κα Στεργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 21. Εντάξει; 

 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Αποδοχή ή μη της δωρεάς του ακτινολογικού ιατρείου του 

κ.Φασουλάκη Νικολάου προς το Δήμο Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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 Κύριε Κανελλόπουλε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ.Φασουλάκης Νικόλαος είναι και αυτός μισθωτής μας 

και έχει το ακτινολογικό εργαστήριο επί της οδού Αγ.Γεωργίου 29. Λόγω 

οικονομικών δυσκολιών και αυτός αποσύρεται. Αποσύρεται όμως κάνοντας και 

δωρεά στο Δήμο μας. Και μας αναφέρει: Παρακαλώ σας γνωρίζω ότι δωρίζω το 

ακτινολογικό μου ιατρείο εξοπλισμένο στο Δήμο Ωρωπού, το οποίο αποτελείται 

από υπέρηχο, από μαγνητική γεννήτρια και γράφει τα χαρακτηριστικά της, από 

ακτινολογική λυχνία, από ακτινογραφικές κασέτες, από διαφανοσκόπιο, από 

αυτόματο εμφανηστήριο Α, από το ιατρείο μου. Ετσι; Παρακαλώ όπως 

απαλλαγώ μετά από την ημερομηνία της αίτησης μου από κάθε σχετική 

υποχρέωση μου έναντι του Δήμου. Συνημμένα καταθέτω τα αντίγραφα 

τιμολογίων των μηχανημάτων ιδιοκτησίας μου, τα οποία τα έχει προσκομίσει.  

Το θέμα φυσικά δεν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως επειδή 

θα πρέπει να μπούμε σ' αυτήν την αποδοχή όχι της δωρεάς και να 

διαγράψουμε μισθώματα κλπ. χρέη που θα προκύψουνε από τον 6ο μήνα που 

έχει υποβάλλει την αίτηση του, γι' αυτό έρχεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και σαν όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ποσά και τίποτα 

άλλο.  

 Στη συνέχεια θα προχωρήσει σε απόφαση και της Οικονομικής 

Επιτροπής για την αποδοχή της δωρεάς, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο 

συμφωνήσει για την απαλλαγή οφειλών του από τον 6ο μήνα του 2012 έως 

τον 12ο του 2012. Μέχρι σήμερα ο κ.Φασουλάκης έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του μέχρι το Μάιο μήνα του 2012.  

 Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φασουλάκη το 

Νίκο, ο οποίος πρόσφερε πραγματικά υπηρεσίες στον τόπο μας, όντας πολύ 

καλό γιατρός και φεύγοντας και με την πράξη του δείχνει και το ήθος του. 

Ετσι; Μας χαρίζει ένα ακτινολογικό ιατρείο το οποίον, .. τιμολόγια πριν 2 

χρόνια, αγόρασε 12.000 μηχάνημα ακτινολογικό, τον υπέρηχο είναι σχετικά 

καινούργιο, κάνει 8.000 ευρώ, το γραφείο του το ίδιο, τις καρέκλες του, τις 

κουρτίνες. Το πρόβλημα είναι από εδώ και πέρα είναι μεγάλη προσφορά, 

φεύγοντας, δεν το συζητάμε, αφού φεύγει να πληρώνει και τους επόμενους 

μήνες, δε φαντάζομαι κανείς να πει ότι δε θα αποδεχθεί αυτήν την προσφορά ή 

τη δωρεά ή τη διαγραφή των επόμενων από εδώ και πέρα μηνών που πιθανώς 

θα ήτανε να πληρώσει, αφού φεύγει ο άνθρωπος, το μεγάλο πρόβλημα ποιο 

είναι. Τι θα το κάνουμε το ακτινολογικό.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο ο κ.Φοργιάρης μπορεί να το χειριστεί. (γέλιο) Ναι, ναι. 

Σήμερα, σήμερα αν πας στην κρατική .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να προσλάβουμε ακτινολόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα αν πας στην κρατική διοίκηση και τους πεις, έχω 

ακτινολογικό ιατρείο, το διαθέτω δωρεάν και γιατρό και μηχανήματα, μπορώ να 

κάνω ακτινογραφίες; Το πιθανότερο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να προσλάβουμε ακτινολόγο να το λειτουργήσει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελα κοντά μου λίγο να πάμε να τα συζητήσουμε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν με έχεις φωνάξει ποτέ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάμε, πάμε στον ΕΟΠΠΥ .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αμα με φωνάξεις θα έρθω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελα να δεις τι γίνεται. Ελα να δεις τι γίνεται με τον ΕΟΠΠΥ αν 
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επιτρέπει να κάνεις ακτινογραφίες, να γράψεις φάρμακα. Δε βλέπεις; Εχουνε 

βγει στο δρόμο. Το θέμα υγείας, δεν μπορεί να γράψει φάρμακο ούτε ο ίδιος ο 

γιατρός ο θεσμοθετημένος, ο γιατρός του κράτους δεν μπορεί να γράψει 

φάρμακα τώρα αυτήν τη στιγμή. Που να γράψει φάρμακα οι γιατροί, οι 

διορισμένοι, έτοιμοι τους έχουμε από την ΚΕΔΩ. Ετοιμοι και δεν μπορούμε να 

τους βρούμε τρόπο νομικό να γράφουνε φάρμακα. Είναι απίστευτο αυτό το 

πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή όσον αφορά την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τους χαρίζουμε γάϊδαρο και τον κοιτάνε στα 

δόντια. Τους χαρίζουμε ιατρείο και το κοιτάνε στα δόντια. Σας διαβεβαιώ ότι 

πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία, κτίριο να τους χαρίσουμε, πάρα πολύ 

δύσκολα να το αποδεχτούνε. Δεν υπάρχουμε σαν χώρα στα θέματα αυτά, σαν 

διοίκηση.  

 Τέλος πάντων, είναι άλλα θέματα, θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Ενα 

μεγάλο ευχαριστώ στον Φασουλάκη πάντως το Νίκο. Ετσι; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα και στο ιατρείο να γράψουμε και το 

όνομα του. Να δώσουμε το όνομα του, ότι είναι δωρεά του Νίκου του 

Φασουλάκη και να το αναφέρουμε. Να μείνει εκεί .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Δεκτό, δεκτό, δεκτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Η κα Στεργίου, ο κ.Λίτσας. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ δεν έχω τη γνώση της ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα αναφερθώ .. Κύριε Φοργιάρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, κ.Φοργιάρη, κ.Φοργιάρη, δεν ξέρω για γάϊδαρο, αν θα 
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γνώριζα, γιατί είχε ένα ο παπούς παλιά, όμως όσον αφορά θέματα ιατρικά, 

υπάρχουνε δύο γιατροί, υπάρχει ο κ.Δήμαρχος, υπάρχει και ο κ.Γιαμαρέλος να 

μας πούνε και ο κ.Γιασημάκης, τρεις. Λοιπόν, αυτό όμως που έχω να πω εγώ 

είναι το εξής: ότι τις διαδικασίες, εννοείται από εδώ και πέρα ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να πληρώνει κιόλας, οι διαδικασίες των παλαιών δεν το γνωρίζω, τη 

νομιμότητα αυτών που λέτε, τη νομιμότητα, αυτό όμως που έχω να σας πω 

εγώ ξεκάθαρα είναι ότι αναφέρθηκε ο κ.Δήμαρχος στο τι μέλλει γενέσθαι και 

έχω να πω ότι θα πρέπει να γίνονται καθημερινά προσπάθειες στον ιατρικό 

τομέα να φέρουμε έναν ακόμα γιατρό στην περιοχή μας, με τον οποιοδήποτε 

τρόπο, ακόμα και αν βρίσκουμε αδιέξοδα. Αν και νομίζω ότι ακόμα και αυτή η 

ρημαγμένη πολιτεία υπάρχει το περιθώριο να βρεθεί κάτι και θα σας το 

αναλύσω αυτό. Ομως αυτό που λέει για τα φάρμακα θέλω να πω ότι είναι 

κατάντια να έχει το κουτάκι 28 και να πηγαίνει τον άλλο μήνα ο άνθρωπος που 

έχει ανάγκη το φάρμακο και να μην μπορεί να το πάρει, όπως είναι κατάντια να 

μην το δίνει το φαρμακείο σήμερα. Ομως είναι μεγαλύτερη κατάντια οι 

κομπίνες που κάνανε με τα φάρμακα και μας καταντήσανε εδώ. Τα λεφτά που 

τρώγανε στα νοσοκομεία και οι κομπίνες που κάνανε με τα φάρμακα. Μεγάλη 

λαμογιά. Εντάξει; Αυτά μας καταστρέψανε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είπατε; Οχι, συμφωνώ στο ότι είναι δύσκολο σήμερα και είναι 

σοβαρό το πρόβλημα των πολιτών μας, αλλά είμαι και κατά της παλιάς εποχής 

που γράφανε φάρμακα για να οικονομάνε και πέρνανε ταξίδια, τηλεοράσεις, 

δώρα και δε συμμαζεύεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κύριε .. Λοιπόν, να μιλήσω; Ακούστε. Ε, 

δεν ακούνε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε, είναι πράγματι μια πολύ καλή η δωρεά και καλώς να την 

αποδεχτούμε και πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό, αυτός ο 

οποίος και με τη στάση ζωής και όλα αυτά έχει δείξει πραγματικά ότι έχει ένα 

ήθος και μια έτσι συνέπεια. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να 

αξιοποιήσουμε αυτόν τον εξοπλισμό, γιατί άμα το αφήσουμε εκεί μέσα, μέσα 

σε κάποιο χρονικό διάστημα θα απαξιωθεί και δε θα έχει νόημα. Επομένως 

λοιπόν εγώ δίνω δηλαδή την εθελοντική μου προσφορά εδώ, μαζί με όποιον 

άλλο θελήσει, μισό λεπτό να πω, να ψάξουμε γιατί έχουνε ιδρυθεί σε άλλους 

Δήμους Κοινωνικά Ιατρεία. Να αξιοποιήσουμε αυτόν το χώρο, που είναι και 

ιδιοκτησία του Δήμου να γίνει Κοινωνικό Ιατρείο, όπου με εθελοντές γιατρούς 

και μπορούμε να απευθυνθούμε και στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, να 

λειτουργεί κάποιες μέρες, δε θα μπορεί να λειτουργεί κάθε μέρα, παρέχοντας 

δωρεάν υπηρεσίες στον κόσμο, που νομίζω θα είναι και προσφορά προς το 

σύνολο και κυρίως έτσι, να αξιοποιηθεί και ο εξοπλισμός αυτός. Γίνεται, 

υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, οι Δήμοι έχουν αναλάβει 

πρωτοβουλίες, προτίθεμαι να είμαι και εγώ στην Επιτροπή αυτή που θα 

φτιάξουμε και να σας φέρω και ακριβώς πως έχουν ιδρυθεί. Χρειάζεται κάποιο 

καταστατικό; Χρειάζεται κάτι; Να δούμε πως λειτουργούν αυτά και ταυτόχρονα 

να το κάνουμε και παράλληλα με τον ακτινολογικό εξοπλισμό, να βάλουμε και 

παθολόγο μέσα, να βάλουμε και έναν παιδίατρο, εθελοντές, επαναλαμβάνω, και 

από τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, αλλά και από άλλες ομάδες γιατρών που 

εθελοντικά δίνουν την βοήθεια τους στον κόσμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου για τον εθελοντισμό σας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα να συμπληρώσω μόνο αυτό που λέει η κα Στεργίου, ότι 

πριν απευθυνθούμε στους γιατρούς του κόσμου, έχει ο τόπος μας γιατρούς, 
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εγώ προσφέρομαι να είμαι εθελοντής, προφέρομαι να είμαι εθελοντής, όπως 

πιστεύω και ο Δήμαρχος και ο κ.Γιαμαρέλος και όλοι οι γιατροί εδώ της 

περιοχής, θα μπορέσουμε εθελοντικά να προσφέρουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά χαράς, μετά χαράς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κάτι άλλο; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ. Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, νομίζω όμως ότι έχουμε κάτι εξειδικευμένο. Εχουμε 

ακτινολογικά μηχανήματα, που ανήκουν σε κάποια ειδικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εμείς δεν είμαστε ακτινολόγοι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γιώργο, μίλησε για Κοινωνικό Ιατρείο και για άλλες 

ειδικότητες. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι, για το Κοινωνικό Ιατρείο συμφωνούμε. Εντάξει, 

συμφωνούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση της κας Στεργίου και με 

πολύ ενδιαφέρον άκουσα και την τοποθέτηση του Δημάρχου και συμφωνώ. 

Οπωσδήποτε ο συνάδελφος έχει προσφέρει υπηρεσίες και τίποτε να μην το 

κάνουμε το μηχάνημα, που λέει ο λόγος, έτσι σαν ένδειξη τιμής για τις 

προσφερθήσες υπηρεσίες, να δεχθούμε το αίτημα του. Αλλά νομίζω ότι 

μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και η πρόταση της κας Στεργίου είναι αρκετά 

ενδιαφέρουσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι έχει και υπέρηχο; Νομίζω ότι το 

αυτονόητο είναι τον υπέρηχο να τον πάμε στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου 

που δεν έχει και ενώ έχει ακτινολόγο, να ολοκληρωθεί το Κέντρο 
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Καπανδριτίου. Δεν υπάρχει κάτι πιο αυτονόητο. Πρέπει να παέι στο Κέντρο 

Υγείας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να έχει άνθρωπο εξειδικευμένο να κάνει υπέρηχο στο 

Κέντρο Υγείας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είπατε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα πρέπει να ρωτήσουμε να έχει γιατρό το Κέντρο Υγείας.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξέρω πάρα πολύ καλά Δήμαρχε από την ενημέρωση που είχα και με 

τον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΥ ότι .. Επιτρέψτε μου. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω 

το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από την ενημέρωση που έχω από τον Πρόεδρο από τον ΕΟΠΠΥ και 

από τις παρεμβάσεις που κάναμε για να φέρει και άλλους γιατρούς στην 

περιοχή και να δυναμωθεί το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου και ευρύτερα ο 

Δήμος Ωρωπού, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχει ακτινολόγο, δεν υπάρχει 

μηχάνημα υπέρηχου, όπως επίσης με το πες, πες, πες θα έρθει και 

γυναικολόγος κ.Δήμαρχε. Απλώς φοβάμαι να το ανακοινώσω τώρα γιατί μήπως 

στραβώσει κάτι λόγω των μέτρων και κυβερνήσεων και αυτά. Με τις 

παρεμβάσεις που γίνονται από κάποιους, θεσμικά, και από το ρόλο της 

αντιπολίτευσης. Βλέπετε καμιά φορά και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει 

παρεμβάσεις. Θα έρθει και γυναικολόγος στο Κέντρο Υγείας και θα έρθει 

άμεσα. Αρα νομίζω να παρθεί απόφαση ότι ο υπέρηχος να πάει εκεί που 

πραγματικά θα αξιοποιηθεί, που υπάρχει γιατρός για τους συμπολίτες μας και 

δεν υπάρχει υπέρηχος. Νομίζω να μη διαφωνήσετε σ' αυτό, επειδή το λέω εγώ. 

Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δεν υπάρχει λοιπόν διαφωνία. 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την αποδοχή και την αξιοποίηση κατά 
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κάποιον τρόπο της δωρεάς. Εχει καταγραφεί κ.Λίτσα. 

 

 

 ΘΕΜΑ 14ο    

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 51/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών 

του Δήμου Ωρωπού με θέμα "Εγκριση τροποποίησης ισχύοντος 

προϋπολογισμού." 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι. 

 Κυρία Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. Λόγω των υπηρεσιακών αναγκών 

που προέκυψαν κρίνεται αναγκαία η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2012 και έχει αναλυτικά ως εξής: Εχετε πάρει όλοι την 

εισήγηση. Θέλετε να τα διαβάσω αναλυτικά; Αν έχετε κάποια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχει τροποποίηση κάποια μόνο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εχουνε γίνει κάποιες τροποποιήσεις. Είναι όλες γραμμένες, 

κάποιοι, οι κωδικοί έχουν ενισχυθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, από την εισήγηση αν υπάρχει κάτι καινούργιο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, όχι, τίποτα, όχι, όχι. Οπως είναι η εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, είμαι στη διάθεση του να 

το ακούσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση και επειδή κάνετε μείωση του 

ποσού του ορκωτού λογιστή, συγνώμη, ναι, του ορκωτού λογιστή, με το 

σκεπτικό ότι δεν θα τηρηθούν βιβλία Γ' κατηγορίας και άρα λοιπόν δε 

χρειάζεται το ποσό αυτό. Εντάξει, εγώ δε μιλάω για το ποσόν, εγώ θέλω να 

ρωτήσω, με ποιο σκεπτικό δε θα έχει διπλογραφικό σύστημα. Δηλαδή, Γ' 

κατηγορίας βιβλία, στα οποία βέβαια με τα Γ' κατηγορίας βιβλία αποτυπώνεται 

όλη η κατάσταση ας πούμε του Νομικού Προσώπου, ξεκινώντας από το Ταμείο 

του, τους λογ/μους Ταμείου, καταθέσεων, απογραφής παγίων, αυτά λοιπόν 

επειδή τα Β' κατηγορίας δεν τα απεικονίζουν, λέω, με ποιο σκεπτικό έχει γίνει 

αυτό. Υπήρχε κάποιος λόγος;  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δεν είναι 

υποχρεωτικό. Εμείς άλλωστε συνεργαζόμαστε με την Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου. Εκεί εξοφλούνται τα εντάλματα. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος, υπάρχει σε 

μας ο διαχειριστής του Νομικού Προσώπου, ο οποίος υπογράφει τα εντάλματα, 

συνυπογράφει μαζί με μένα, υπάρχει διατάκτης, υπάρχει έλεγχος από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ως εκ τούτου μέχρι τώρα δεν έχει 

δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ώστε να υπάρξει κάποιος περαιτέρω έλεγχος. 

Τώρα, αυτό αν χρειαστεί στη συνέχεια και αν είναι και απαίτηση και των μελών 

και αν δω ότι είναι απαραίτητο θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. 

Πάντως μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τώρα για τον χαρακτήρα του Νομικού Προσώπου τα έχω πει 

χίλιες φορές και σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, δε χρειάζεται να τα ξαναπώ, 

έχουν καταγραφεί, θα καταψηφίσω την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Παρών ο κύριος.. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εγώ για λόγους αρχής. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Οχι η κα Στεργίου όπως και ο κ.Χασιώτης. Παρών ο 

κ.Καλύβας και ο κ.Αρμυριώτης. Ναι ο κ.Κιούσης. Ναι και η κα Βαρνάβα.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Παρών, όπως και η παράταξη ολόκληρη.  

 

 ΘΕΜΑ 15ο 

 

"Επιστροφή ποσού 361,00 ευρώ στην ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα κύριοι συνάδελφοι της ημερήσιας διάταξης.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

 

 ΘΕΜΑ 16ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 16/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: 

"Εγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 - έκθεση Ελεγκτών". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 16.  

 Κύριε Φοργιάρη. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

162 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Είναι και πεπραγμένων κ.Πρόεδρε. Εγώ κ.Πρόεδρε θα σας κάνω 

μια πρόταση, εάν μπορώ να την κάνω βέβαια και μου επιτρέπετε, αυτά τα 

θέματα που έχουμε τους ανθρώπους εδώ και ξενυχτούν μαζί μας, να τα 

βάζουμε λίγο πιο μπροστά στην πρόσκληση. Εγκριση ισολογισμού οικονομικού 

έτους 2011 - Εκθεση Ελεγκτων, Εκθεση Πεπραγμένων.    

 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της 

Επιχείρησης, το άρθρο 256, παρ. 1, εδάφιο Α, του Νόμου 3463/2006 και το 

άρθρο 261 του Νόμου 3463 απαιτείται η έγκριση του Ισολογισμού του 

προηγούμενου έτους, καθώς και η έγκριση της σχετικής Εκθεσης των 

Ελεγκτών και του Δ.Σ. της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο και σας 

καλώ όπως εγκρίνετε σχετικά ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στη 

δημοσίευση των εν λόγω στοιχείων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τον έχουμε δώσει, τον έχουμε δώσει τον Ισολογισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο ο Ισολογισμός. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ παιδιά τα έχω πάρει, τα έχω.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Τα έχουμε στείλει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν σταλεί.  

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για τους λόγους κ.Φοργιάρη που έχουμε προαναφέρει πολλές 

φορές δε θα ψηφίσω την έγκριση του Ισολογισμού, αλλά θα πρέπει να τονίσω 

ότι αυτό που λέγαμε πάντα και το έχουμε βάλει από την πρώτη στιγμή σ' αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι οι αντιπρόσωποι του λαού της περιοχής, δηλαδή 

εμείς οι εκλεγμένοι είμαστε στρατιώτες και αυτό που λέγαμε, είμαστε 

εθελοντές στον αγώνα και στην προσπάθεια αυτή, δεν πρέπει να αμοιβόμαστε 
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γι' αυτό που κάνουμε, σας τιμάει πάρα πολύ το γεγονός ότι παρόλο, όπως 

αναφέρθηκε στην εισήγηση, υπήρχε αμοιβή δεν τη δεχτήκατε. Προχωρήσατε 

έτσι και αυτό σας τιμάει προσωπικά και την προσπάθεια που κάνετε, άσχετα αν 

πολιτικά μπορεί κάπου να διαφωνήσουμε και να μη συμφωνήσουμε ας πούμε 

σ' αυτά που βάζετε.  

 Αυτά κ.Φοργιάρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Ηταν καλύτερο από το ναι αυτό. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς σαν παράταξη και εμείς θα ψηφίσουμε τον Ισολογισμό της 

ΚΕΔΩ. Σαφώς και ο κ.Φοργιάρης προσπαθεί ας πούμε να δώσει ένα, μια ώθηση 

στην ΚΕΔΩ, όμως θέλω να πω το εξής, ότι το διαπίστωσα πριν λίγες μέρες ότι 

κάποιες αποφάσεις δεν ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και απ' ότι κατάλαβα υπάρχει 

ελλιπές προσωπικό στην ΚΕΔΩ και υπάρχει και μια δυσκολία νομίζω και με τον 

αρχικό σας συνεργάτη. Αυτό θα πρέπει να το δείτε. Εμείς εδώ είμαστε για να 

ελέγχουμε απλώς, αλλά δεν είναι δυνατόν να πρέπει να προσπαθείτε να είστε 

το πρωί να λύνετε προβλήματα και νομίζω ότι η ΚΕΔΩ θα πρέπει να σχεδιάζει, 

να σχεδιάζει και ενώ φιλότιμα κ.Φοργιάρη βλέπω ότι τρέχετε και πηγαίνετε και 

κάνετε και κάποιες διαδικασίες, ακόμα και απόγευμα, νομίζω ότι ο δικός σας ο 

ρόλος θα πρέπει να είναι επιτελικός. Επιτελικός για να έχει αποτέλεσμα, ειδικά 

ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική προσφορά. Κοινωνική προσφορά που είναι 

αναγκαία σήμερα μ' αυτές τις καταστάσεις. Εμείς λοιπόν επιβραβεύουμε το 

έργο μέχρι στιγμής αλλά λέμε πάλι και σας το τονίζουμε, ότι το να τρέχετε 

εσείς δεν είναι ο σκοπός του ρόλου σας, το φυσικό σας, η φυσική σας 

παρουσία. Επιτελικά και μόνο να σχεδιάσετε τη βοήθεια των ανθρώπων που 

έχουν την ανάγκη. Αυτό πρέπει να το κάνετε μέσα από Προγράμματα και είναι 

ο άμεσος συνεργάτης σας, θα πρέπει να έρχεται πρωϊνά, απ' ότι κατάλαβα. 

Αυτό θα πρέπει να λυθεί νομίζω το θέμα.  
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Το Συμβούλιο ..  

 Α, ο κ.Γιασημάκης. Αλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί; Η κα 

Στεργίου. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του κ.Φοργιάρη και 

όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αν και δεν πρόκειται ποτέ να είναι μαζί μου 

ο κ.Φοργιάρης, δεν είναι θέμα αυτό βέβαια, θα ψηφίσουμε τον Ισολογισμό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλά τα λέει ο Αντιδήμαρχος. Θα περιμένουμε να δούμε. 

Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τον Ισολογισμό, απλά θα τονίσουμε για άλλη μια φορά 

τη διαφωνία μας, την οποία θα τονίσω και στο επόμενο θέμα, σε σχέση με τα 

δίδακτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, για λόγους αρχής, έτσι; δε θα το ψηφίσω και εκτός του 

γεγονότος ότι δεν είχα και στοιχεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιοι δεν τα 

είχαμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω ότι η προσφορά που κάνει ο 

κ.Φοργιάρης μέσω της ΚΕΔΩ είναι σημαντική και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω τα 

σισίτια που γίνονται και είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο πιστεύω ότι είναι πολύ 

λίγη η βοήθεια που έχει, βοήθεια και οικονομική, δε μιλάω μόνο ανθρώπων. 

Δηλαδή κάπου θα πρέπει στην πορεία να δούμε και μια πραγματική, έτσι, 

ενίσχυση του ρόλου και με κάποιους ανθρώπους και απ' έξω. Κάντε και ένα 

άνοιγμα στον κόσμο, μη φοβάστε τον κόσμο, Επιτροπές σε ανθρώπους να είναι 

κοντά σας να βοηθάνε εθελοντικά το έργο σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει .. 
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Γιατί; Είπε ναι η κα Στεργίου. Ομόφωνα είναι κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν είναι ομόφωνα. Οχι, για λόγους αρχής. Δεν 

καταλάβατε κ.Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Α, δεν το κατάλαβα. Εντάξει.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Φοργιάρη, είπαμε το λόγο και το κουβεντιάσαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαρητήρια μεν, δεν ψηφίζουνε δε είπανε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι δε χρειάζεται να 

επαναλαμβανόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, ίσα ίσα, ίσα ίσα. Εγώ είπα ότι ήταν καλύτερο και από το 

ναι. 

 

 

 ΘΕΜΑ 17ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 13/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: 

"Ορισμός συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα: "ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα αφορά πάλι την Κ.Ε.Δ.Ω.  

 Μακάρι να είναι για όλους μας. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 259, παρ. 3, του Νόμου 3463/2006, 

εφόσον η δραστηριότητα της Επιχείρησης συνδέεται με την παροχή 

υπηρεσιών, είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η 
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είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για την κάλυψη 

μέρους του κόστους των προφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση 

υπόκειται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας αναφέρω 

ότι η απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ω. για επιβολή των συγκεκριμένων συνδρομών έχει 

λάβει απόλυτα υπ' όψη την οικονομική κρίση, αλλά και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η αναλογία εκπαιδευτών 

μαθητών είναι 1:20, ενώ στις δομές που λειτουργούνε απασχολείται και 

επιπλέον βοηθητικό προσωπικό, φύλακες, προσωπικό καθαρισμού. Το 

προτεινόμενο δε κόστος συνδρομής ανά παιδί δεν ξεπερνά τα 1,6 ευρώ 

ημερησίως, τη στιγμή που σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων Δήμων το 

κόστος ξεπερνά τα 8 ευρώ ανά παιδί ημερησίως.  

 Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Εχω σε ένα Δήμο ένα πρόγραμμα το οποίο 

λέει: Είναι ο Δήμος Παλλήνης, απ' ότι έχω πάρει, έχω πάρει και από άλλους 

Δήμους, 135 ευρώ το παιδί, το ένα παιδί, συν 110 ευρώ τα 2 παιδιά, συν 95 

ευρώ τα 3 παιδιά και επιπλέον από τα 3 παιδιά, δωρεάν. Με την ευκαιρία σας 

αναφέρω ότι οι εγγραφές στα 3 Κέντρα που υλοποιούνται, που υλοποιείται το 

πρόγραμμα, έχουν φτάσει στις 320 και στις 2 περιόδους υλοποίησης του 

προγράμματος και ευελπιστούμε στην ορθή και ομαλή διεξαγωγή του ως τις 

αρχές Αυγούστου, με την βοήθεια όλων. Σας αναφέρω εδώ, η α' περίοδο για 

ένα παιδί είναι 25 ευρώ, για 2 παιδιά 45, για 3 παιδιά 55, επιπλέον τα 3 παιδιά, 

δωρεάν. Ομοίως και η β'. Η α' και η β', 40 για το ένα παιδί, 50 για τα 2 παιδιά, 

60 για τα 30 παιδιά και επιπλέον δωρεάν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν και εμείς παιδιά 

είμαστε. (γέλιο) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες ακριβώς, τα λόγια 

περιττεύουν. Ετσι; Με 50 ευρώ αφήνεις 3 παιδιά το καλοκαίρι, με 50 ευρώ και 

κάνουνε διακοπές ουσιαστικά. Εκπαίδευση, αθλητισμό. Τα λόγια περιττεύουν. 

Είναι μια πραγματικά κοινωνική προσφορά.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αν μου επιτρέπετε, επειδή, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω, η κα 

Στεργίου βέβαια προηγείται, επειδή συμμετέχω στην Κ.Ε.Δ.Ω. και έχω 

παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως υλοποιείται στο 

Καπανδρίτι αυτές τις μέρες, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά τα 

οποία έχουν αναλάβει και συμμετέχουνε σαν δάσκαλοι, σαν φύλακες, σαν 

επόπτες, υπάρχει φύλαξη των παιδιών και οι γονείς, απ' ότι συζήτησα αυτές τις 

μέρες, είναι πολύ ευχαριστημένοι από το πρόγραμμα και θεωρώ ότι και τα 25 

ευρώ για να παρακολουθήσουν τα παιδιά, από το να κάθονται στην τηλεόραση 

ή στα computer αυτές τις μέρες είναι πολύ καλή η τιμή, για να έχουνε μια 

ομαδική ζωή τέλος πάντων και δραστηριότητα.  

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν το θέμα. Ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, η κα Στεργίου, ο κ.Κιούσης. 

Ερωτήσεις; Βεβαίως θα γίνουν και ερωτήσεις. Η κα Κοντογιάννη και ο 

κ.Ζαφείρης.  

 Κύριε Λίτσα. Και ο κ.Καλύβας. Ε, ας γίνει ερώτηση και τοποθέτηση. 

Τώρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω που ακριβώς γίνεται το πρόγραμμα, πως 

δραστηριοποιείται, σε ποιους χώρους και να μας περιγράφατε λίγο το 

πρόγραμμα τι ακριβώς θα περιέχει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, να κάνω και εγώ την ερώτηση μου γιατί είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ποιος είναι, κ.Φοργιάρη, ποιος είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλη ερώτηση κ.Λίτσα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Φοργιάρη, η ερώτηση η δική μου είναι, ποιος είναι ο 
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φορέας. Εχετε δει; Υπάρχει κάποια εταιρεία, κάποια ομάδα; Ποιος είναι αυτός 

που το υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα.  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Να απαντήσω λίγο με τη σειρά. Οσον αφορά την ερώτηση 

του κ.Λίτσα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 3 δομές, στο Δημοτικό του 

Καπανδριτίου, στο Δημοτικό, στο 1ο και 2ο Δημοτικό των Νέων Παλατίων 

Ωρωπού και στο Γυμνάσιο Αυλώνα. Επιλέξαμε και έχουμε πάρει αντίστοιχα 

άδεια από την α' βάθμια και β' βάθμια Επιτροπή, Δ/νση του Υπουγείου 

Παιδείας. Επιλέξαμε αυτά τα 3 σχολικά συγκροτήματα, γιατί προσφέρονται 

τόσο από άποψη χωροταξική, όσο και από άποψη προαυλίων χώρων και 

αιθουσών, οι οποίες διαθέτουνε air condition. Ξεκινάμε πιλοτικά φέτος το 

πρόγραμμα το συγκεκριμένο στα 3 σχολικά αυτά συγκροτήματα, ελπίζουμε του 

χρόνου να είμαστε σε θέση να το ξαπλώσουμε σε πολύ περισσότερα σχολεία. 

Αυτήν τη στιγμή όμως οι αιτήσει, να σας πληροφορήσω, ότι είναι από όλα τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. Παραδείγματος χάρη παιδιά του Καλάμου ή 

του Μαρκοπούλου πάνε στο Καπανδρίτι και αντίστοιχα από τις Αφίδνες, είτε 

στον Αυλώνα, είτε στον Ωρωπό, είτε στο Καπανδρίτι. Οπου οι γονείς 

βολεύονται να παραδίνουν τα παιδιά τους το πρωί πριν πάνε στη δουλειά τους.  

 Οσον αφορά το ερώτημα της κας Στεργίου, το πρόγραμμα υλοποιείται 

εξ ολοκλήρου από προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Ωρωπού. Ουσιαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί οι γυμναστές που έχουν υπογράψει 

8μηνη σύμβαση από τις αρχές του έτους και που μέχρι σήμερα έκαναν τα 

τμήματα ενηλίκων στη γυμναστική, καθώς επίσης το καλλιτεχνικό κομμάτι, 

τόσο τη ζωγραφική όσο και την μουσική έχουν αναλάβει επίσης καθηγητές που 

έχουν προσληφθεί με 8μηνες επίσης συμβάσεις αρχές του έτους και οι οποίοι 

λειτουργούν μέχρι σήμερα στα τμήματα μουσικής παιδείας της Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αλλη μια ερώτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Το κόστος του προγράμματος για την Κ.Ε.Δ.Ω. πόσο θα είναι; 

Σύνολο; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Υπολογίζουμε μαζί με τα υλικά που απαιτούνται, την ένδυση, 

την εθνική ένδυση που θα λάβουν από βδομάδα τα παιδάκια, πιστεύουμε ότι 

θα είναι γύρω στις 15- 16.000 ευρώ. Συνολικά, συνολικά. Ναι, ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση;  

 Ο κ.Καλύβας.   

ΚΑΛΥΒΑΣ: Αυτή την ίδια ερώτηση ήθελα να κάνω και εγώ, γιατί το ποσό που 

άκουσα τώρα είναι 15- 16.000 όλης της περιόδου, εγώ θα πρότεινα, γιατί το 

επιμένουμε αυτό το πράγμα, να μην πληρώσουν τα παιδιά ούτε 1 ευρώ. Να τα 

χρεωθεί ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση ακόμα και θα κάνω και την τοποθέτηση. Πόσες, 

οι εγγραφές πόσες είναι;  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Είναι 320.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή είναι αξιέπαινη, 

της Κ.Ε.Δ.Ω., του Προέδρου της, του Διοικητικού της Συμβουλίου, είναι προς 

το σωστό το δρόμο αν και παρουσιάζει και τις παιδικές ασθένειες, που όλα στο 

ξεκίνημα τους παρουσιάζουν, η διαφωνία μας είναι δεδομένη ότι διαφωνούμε 

με την καταβολή διδάκτρων. Εάν δείτε, κάνετε τον πολλαπλασιασμό και δείτε 

το πόσες είναι οι εγγραφές και ποιο είναι το κόστος, θα δείτε ότι σχεδόν 

καλύπτεται πλήρως από τα δίδακτρα τα οποία καταβάλλουν τα παιδιά και 

μιλάμε για μια Επιχείρηση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μου είπατε ότι έχει 350 εγγραφές. Δεν είναι μόνο επί 25. Ενα 
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λεπτό, συγνώμη, συγνώμη. Εάν ένα παιδί συμμετέχει, ένα λεπτό, εάν ένα παιδί 

συμμετέχει και στις 2 περιόδους, το μέγιστο είναι 40, δεν είναι 25. 40.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαυρικάκη, πόσο διαρκεί η κάθε περίοδος;  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: 3 εβδομάδες κάθε περίοδος, σύνολο δηλαδή 6 εβδομάδες. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 500 παιδιά επί 25 πόσο κάνει Στέφανε; Για ξανακάντο ρε 

Στέφανε να το δούμε ξανά. Πάρε κομπιουτεράκι. Μπράβο. Ε, μέχρι τις 15 είναι 

άλλες 2,5. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Να σας διευκολύνω;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτάκι να τελειώσω, ένα λεπτό. Καλύπτονται τα έξοδα 

από τα δίδακτρα τα οποία πληρώνουν τα παιδιά και όταν μια Επιχείρηση, όπως 

είναι η Κ.Ε.Δ.Ω. επιδοτείται αρκετά γενναία από το Δήμο, με 400.000 ευρώ για 

το 2012, θα περίμενα ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι δωρεάν. Δεν είναι τόσο 

μεγάλο το ποσό και απαγορευτικό ώστε να προσφέρουμε δωρεάν στα παιδιά 

αυτό το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος συνάδελφος έχει το λόγο; 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Κύριε Γιασημάκη να σας απαντήσω λίγο; Επειδή έχουμε εικόνα 

των ετήσιων των εγγραφών, καθώς επίσης και το πόσα παιδιά από αυτά τα 320 

είναι δωρεάν και ποια συμμετέχουν σε μια περίοδο, στις δύο ή μόνο στη 

δεύτερη ή μόνο στην πρώτη περίοδο, με βάση τον υπολογισμό και τις 

εγγραφές που έχουμε αυτήν τη στιγμή αναμένουμε να εισπράξουμε περίπου 

6.500 ευρώ συνολικά.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό ακριβώς λέω, ότι το 10.000 που είναι η διαφορά, θα 

μπορούσε να καλυφθεί πολύ άνετα από την Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να πούμε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είναι το ποσό τεράστιο και απαγορευτικό, είτε 10, είτε 15 
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για μια τέτοια Επιχείρηση. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σχετικά με το 

σύνολο των τελών των διδάκτρων, των συνδρομών που έχουνε κατά καιρούς 

και εισπράττονται από την Κ.Ε.Δ.Ω. Οτι η Κ.Ε.Δ.Ω. είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου και σύμφωνα και με τη νομοθεσία του και με τις αλλαγές του 

"Καλλικράτη" δεν μπορεί να μην εισπράττει, καθώς υπάρχει θέμα αθέμιτου 

ανταγωνισμού. Δηλαδή .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το γνωρίζω, το γνωρίζω αυτό .. 

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Ακριβώς λοιπόν αυτό. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. αλλά μπορούσε να είναι συμβολικά 1 ευρώ και να εισπράττει 

1 ευρώ.   

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Εμείς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα, έτσι 

ώστε να μην έρθουμε του χρόνου και να σας δώσουμε έναν ισολογισμό ο 

οποίος θα είναι μείον 150 ή μείον 200.000 όπως παλιότερα συνέβαινε με τις 

Δημοτικές Επιχειρήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να ισορροπήσουμε λίγο τα 

πράγματα ανακουφίζοντας και τον κόσμο στη δύσκολη οικονομική συγκυρία 

που ζούμε σήμερα, έχοντας όμως υπ' όψη ότι και η Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού θα πρέπει να είναι εύρωστη και κατά το 

δυνατόν να μπορέσει να λειτουργήσει για χρόνια ακόμα και όχι κάποια στιγμή 

απλά να πτωχεύσει ή να λυθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω απλώς να συμπληρώσω και να κλείσω μ' αυτό, κλείνω, 

κλείνω μ' αυτό, ότι η κοινωνική πολιτική έχει κόστος και το κόστος πρέπει να 

το αναλαμβάνουν οι Υπηρεσίες του κράτους και ο Δήμος. Και αν έχουμε στον 

ισολογισμό μείον, εάν είναι για κοινωνική πολιτική, καλώς να έρθει το μείον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να πω να κοιτάξουμε μόνο τις περιπτώσεις ειδικά των 

γονιών που μπορεί να υπάρξει ας πούμε γονιός που είναι άνεργος. Σε αυτήν 

την περίπτωση να είναι μηδέν. Στο υπόλοιπο, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα 

ποσό που είναι στα πλαίσια, εντάξει, της λογικής. Δηλαδή δεν θα πεθάνει ας 

πούμε .. Μην τρελαθούμε. Αλλά για τις περιπτώσεις, ότι υπάρχουνε και γονείς 

που έχουνε μηδέν εισόδημα και είναι αρκετοί νομίζω στο Δήμο μας, νομίζω ότι 

αυτό θα πρέπει να το δείτε και να μπει και στην αφίσα σας ότι οι γονείς με 

μηδέν εισόδημα και να το βάλετε .. Κυρία Στεργίου. Επί της ουσίας, δηλαδή 

μηδέν τώρα, μηδέν πέρσι, τώρα αυτά τα λογιστικά, κάντε το, φτιάχτε το, ώστε 

να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ένας που είναι άνεργος σήμερα και δεν έχει 

εισόδημα καθόλου, να μπορεί να στείλει το παιδάκι του εκεί πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, μας έκανε μια πολύ καλή ανάλυση, έτσι, ο συνεργάτης 

εκεί του κ.Φοργιάρη, σχετικά με το τι είναι η Κ.Ε.Δ.Ω., Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, άρα πρέπει να δείχνει κέρδη. Κοιτάξτε, η κοινωνική, η υγεία, 

η πρόνια, η παιδεία πρέπει να είναι αγαθά τα οποία δεν έχουν τίμημα. Τώρα, 

ακούστε, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, εκείνες που υπήρχαν, ήταν έρμαιο στα 

χέρια κάποιων Δημάρχων που τα κάνανε, μην πω τι κάνανε, τα ξέρετε πολύ 

καλά, χρησιμοποιούσαν αυτές τις Δημοτικές Επιχειρήσεις για εκλογική πελατεία 

και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ένας σχεδιασμός που πρέπει να έχουμε εμείς, είναι 

ότι παρέχεται σαν κοινωνική υπηρεσία, να είναι δωρεάν. Δεν μπορεί να είναι, 

έστω και 10, έστω και 20 ευρώ. Με το κόστος να καλύπτεται, να καλύπτεται 

από τις εισφορές, από τη συμμετοχή του Δήμου, στην Κ.Ε.Δ.Ω., νομίζουμε ότι 

μπορεί να το καλύψει. Για 5 και για 6.000 που θα εισπράξει η Κ.Ε.Δ.Ω. για να 

καλύψει αυτό το κόστος, δεν σώζει την κατάσταση. Είναι καλύτερα αυτή 

λοιπόν η παροχή να είναι δωρεάν. Είναι το πιο απλό νομίζω θέμα, που πρέπει 

να δούμε. Και το αν είναι αθέμιτος ανταγωνισμός, είναι κοινωνική υπηρεσία, 
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έτσι; Δεν είναι το ίδιο.  

 Με την ίδια λογική θα πρέπει να πούμε το ιατρείο του ΙΚΑ σε σχέση με 

το ιατρείο, με την αρωγή είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Δεν είναι έτσι. Είναι 

κοινωνική υπηρεσία, άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να την παρέχουμε δωρεάν και 

αν δεν μας το επιτρέπει ο Νόμος, εμείς να το επιβάλλουμε, γιατί αυτό είναι το 

σωστό. Εγώ δε θα το ψηφίσω γι' αυτόν το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θεωρώ ότι είναι καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια και είναι 

πολύ σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να έχει τίμημα. Δεν πρέπει να έχει τίμημα. 

Δεν πρέπει να έχει τίμημα, Βασίλη μου. Δεν πρέπει να έχει τίμημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε κ.Φοργιάρη, 

ότι κάνετε μια προσπάθεια σε σχέση με άλλους Δήμους, 1,6 εμείς, 8 οι άλλοι 

Δήμοι και προσπαθείτε να καλύψετε το μεγαλύτερο κόστος όλου του 

προγράμματος από λεφτά τα οποία προέρχονται από την Κ.Ε.Δ.Ω. Ομως 

ξεκινάτε φέτος αυτό το πρόγραμμα. Το είπατε και εισηγητικά εσείς, ότι είναι 

μια Επιχείρηση Ιδιωτικού Δικαίου. Λειτουργεί σαν Επιχείρηση, με έσοδα - 

έξοδα, πρέπει να φέρνει κέρδη και είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν είναι, 

δεν το αρνούμαστε εμείς και προσπαθείτε τώρα εσείς κ.Φοργιάρη μέσα σ' 

αυτόν τον κυκεώνα που λέμε εμείς, να κάνετε κοινωνική πολιτική. Φιλότιμη 

προσπάθεια κάνετε. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό, αλλά θα βρεθείτε σε 

αδιέξοδο και το λέμε αυτό, γιατί. Γιατί αν σήμερα σε ένα πρόγραμμα τέτοιο 

μπορείτε να λέτε ότι δίνω 1,6, αύριο, όπως είπατε πολύ σωστά, θυμίστε μου το 

όνομα σας, ο κ.Μαυρικάκης, είπατε πολύ σωστά, αν αύριο είναι ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός, πρέπει να δείξω έξοδα, να τον ισοσκελίσω, να έχω και κέρδη, 

είναι Επιχείρηση.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κοιτάχτε, κοιτάχτε, κοιτάχτε. Ο σχεδιασμός του "Καλλικράτη" 

αυτός είναι. Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Δικαίου και αύριο ποιος ξέρει κάνουμε .. και 

το λέω αυτό και σε βάθος χρόνου. Το είπατε και είναι πολύ σωστό αυτό που 

λέτε. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Ετσι είναι όπως τα λέτε. Εμείς διαφωνούμε 

στη λογική της εμπορευματοποίησης και όχι στην προσπάθεια που κάνετε 

κ.Φοργιάρη και εσείς και το Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ.Μαυρικάκης και μ' 

αυτήν τη λογική θα καταψηφίσουμε όχι την προσπάθεια σας, τη λογική της 

Επιχείρησης, όπως περιγράφεται μέσα από τον "Καλλικράτη", τον οποίο 

διαχειρίζεστε. Δεν έχουμε λόγο, ούτε .. ούτε να τα λέμε διαφορετικά. Εμείς 

αυτό που είμαστε, αυτό λέμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Λοιπόν .. Α, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τώρα .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ θέλω να συγχαρώ τον κ.Φοργιάρη και το Δ.Σ. γι' αυτό 

το καταπλητικό πρόγραμμα και μιλάω από προσωπική εμπειρία γιατί συμμετέχει 

η κόρη μου. Είναι καταενθουσιασμένη, κάθε μέρα, δεν το συζητώ, ξυπνάει 

πολύ νωρίτερα για να πάει με τα παιδιά του κ.Γιασημάκη που βρίσκονται 

καθημερινά και θέλω να πω .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγόρι έχετε κα Κοντογιάννη; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κοριτσάκι, κοριτσάκι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οσο δεν τα βρίσκουν οι γονείς, τόσο τα βρίσκουν τα παιδιά.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Είδες; Αυτό είναι γεγονός, είναι αχώριστοι. Θέλω να πω, τα 

25 ευρώ που δίνουμε γι' αυτές τις ημέρες είναι, εγώ προσωπικά τα δίνω για τα 
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2 μου παιδιά μια μέρα σε έναν παιδότοπο, για 3- 4 ώρες. Ε, δεν έχουμε πολλά 

αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες φορές που τα πηγαίνουμε. Θέλω να πω, 

επειδή μιλήσατε για κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, το κοινωικό πρόσωπο του 

Δήμου το έχει αναλάβει σε ένα μεγάλο μέρος και το Νομικό Πρόσωπο. Οι 

εκδηλώσεις που γίνονται, συνέχεια για τα παιδιά και στην εβδομάδα 

περιβάλλοντος και στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που κάναμε σε όλες τις 

Δημοτικές Κοινότητες και στα Αμφιάρεια, Ζυγομάλλια, .. και όλα αυτά που θα 

κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, είναι όλες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για τα 

παιδιά μας, για τους δημότες μας. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν 

υπάρχει κοινωνικό πρόσωπο στο Δήμο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, δε θα βάλουμε εισιτήρια. Αυτή είναι η αρχή μας, τα 

λεφτά των δημοτών που παίρνουμε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τους τα 

δίνουμε πίσω με το παραπάνω και είμαστε πολύ χαρούμενο γι' αυτό.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, το κοινωνικό πρόσωπο το δείξαμε στο 12 θέμα, που 

μειώσαμε το μισθό του οδοντογιατρού του φτωχού. Λοιπόν ..   

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Το ενοίκιο, το ενοίκιο, ναι. Ε, αυτός όχι, με ένα σφράγισμα ζει. Με 

ένα σφράγισμα ζει. Είναι σίγουρο τώρα. Αμα θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από 

το δάχτυλο μας, ναι. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αμα δε φτηνύνουν θα πάμε στην Αλβανία, να τα φτιάχνουμε εκεί τα 

δόντια.  

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ε, εντάξει ή θα τα βγάλουμε τελείως να ησυχάσουμε. Λοιπόν..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Λοιπόν, δε χρειάζεται να εκθιάσω και εγώ και να .. στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προς τον κ.Φοργιάρη, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο εγώ δεν μπορώ 

να το ψηφίσω, από τη στιγμή που παίρνουμε λεφτά από κάποια παιδιά που δεν 

ξέρουμε και αν θα τα έχουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο, αφήστε το 

δωρεάν.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, μετά τις 00:00 η ώρα αρχίζω να συμφωνώ με το Λίτσα. Οσο 

περνάει η ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ παρόλο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη κ.Δημήτρη. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πήρα το λόγο. Ρε παιδιά, είναι 20 μέρες, 3 εβδομάδες ένα παιδί 

και απασχολείται σχεδόν όλη την ημέρα. Ολη την ημέρα απασχολείται το παιδί 

με 1 ευρώ την ημέρα. Είναι κοινωνική προσφορά. Στην Παλλήνη 120 ευρώ. Να 

το πας στην κατασκήνωση 20 μέρες, 600 με 800 ευρώ με 1.000 και πληρώνει 

1 ευρώ και συζητάμε τόση ώρα, είναι κοινωνική προσφορά αυτό; Εγώ δε λέω 

μηδέν, εγώ να τους δίνουμε και 5 ευρώ την ημέρα τα παιδιά γιατί έχουνε 

ανάγκες, είναι άνεργοι όλοι, να τους δίνουμε και 5 ευρώ. .. Και στα πλαίσια, 

αφού σας ανέλυσε πολύ γλαφυρά, πολύ όμορφα, ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση 

Ιδιωτικού Δικαίου, παρένθεση δικιά μου και το κράτος, η Ελλάδα, για να 

υπάρξει θα πρέπει να έχει ανταποδοτικά. Θα πρέπει για να δώσεις στον κόσμο 

της που έδινε τόσα χρόνια, να μην τα παίρνει δανικά, κάπου να τα ισορροπεί με 
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αυτά που εισπράττει, αλλιώς θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλμα, στο χάος 

σε οτιδήποτε ασχολούμαστε. Το να πάρουμε πολύ λίγα και να υπάρξουμε σαν 

Κοινωφελή Επιχείρηση σε μακρόχρονη πορεία είναι ένα πολύ θετικό έργο. Με 1 

ευρώ την ημέρα, αλλά ο Λίτσας που συμφώνησε στην τιμή, συμφωνώ και στο 

άλλο, αν δει, ας δώσουμε την άδεια σε μια Επιτροπή της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης, αν δει κάτι το πολύ σοβαρό, που δεν έχει ούτε το 1 ευρώ, να 

μπορέσει να κάνει κάτι. Ναι εκεί.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Αυτό κ.Δήμαρχε ήδη το κάνουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι να λέμε τώρα;  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Και στο ωδείο το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. 

Εγώ περίμενα από την αντιπολίτευση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουνε παιδιά που δεν πάνε σε κατασκηνώσεις και 

προσπαθούμε να βρούμε θέση με 600 ευρώ σε 20 μέρες και λέμε 20 ευρώ και 

25 ευρώ; Συγνώμη, μα είναι δυνατόν; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη, συγνώμη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να λέμε, δεν το ψηφίζουμε το θέμα αυτό; Δεν το πιστεύω. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Εγώ περίμενα από την αντιπολίτευση να κάνει τις προτάσεις 

αλλά να έλεγε το ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κιούση. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Δεν είναι να μιλήσω γι' αυτό το θέμα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι σε δίδακτρα αυτή την εποχή δεν πρόκειται να ακούσεις 

ποτέ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. 
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 Κύριε Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Παρόλο που ο κ.Ζαφείρης προηγουμένως με είπε λαϊκιστή, φιλικά 

βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η καλύτεροι πολιτικοί αυτήν τη στιγμή στην 

Ελλάδα κ.Ζαφείρη είναι οι λαϊκιστές. Ξεκινώντας από τον κ.Κουβέλη. Ετσι; 

Ετσι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω γι' αυτό το θέμα ότι θέλω να δώσω 

συγχαρητήρια από ψυχής στον κ.Φοργιάρη, παρόλο που δεν ελπίζω ποτέ να 

ενταχθεί στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Εμείς κρίνουμε το 

έργο και ο ρόλος μας .. 

ΠΕΠΠΑΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μόλις .. αυτό θα ακούς ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, κ.Πέππα, παρακαλώ. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αμα δε σταματήσετε αυτήν την πολιτική, θα ακούτε μόνο ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ο ένας έχει πιάσει ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος έχει πιάσει τον Κομμουνισμό, ο 

άλλος έχει πιάσει τώρα τον Καμμένο. Να τρελαθούμε τώρα; Ανεξάρτητοι και 

αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Λοιπόν, θέλω να πω στον κ.Φοργιάρη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ας μη διακόπτουμε τον κ.Κιούση τώρα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θέλω να πω στον κ.Φοργιάρη συγχαρητήρια. Επίσης θέλω να πω 

ότι παρακολουθώντας ιδιωτικά κάμπινγκ, που κάνουν περίπου την ίδια δουλειά, 

ζητάνε 700 ευρώ, απ' αυτά που βλέπω από τα παιδιά μου, έτσι; άρα το 25 

ευρώ δεν το θεωρώ υπερβολικό. Συμφωνώ βέβαια και μ' αυτό που είπε ο 

κ.Λίτσας, ότι πρέπει να δείξουμε ευαισθησία και ξέρετε κάτι κ.Φοργιάρη; Γι' 

αυτό πήρα το λόγο. Ενας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να έχει το 

πρόβλημα των 25 ευρώ, από υπερηφάνεια μπορεί να μην έρθει να σας το πει 
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ποτέ. Αρα πρέπει να αναπτύξουμε τις κεραίες μας όλοι, όλοι, να εντοπίσουμε 

εμείς, όλοι και εγώ και εσείς και η κα Στεργίου, όλοι, ποιοι άνθρωποι έχουν το 

πραγματικό πρόβλημα και δεν έχουν, γιατί ο άνθρωπος που έχει το πραγματικό 

πρόβλημα δε θα έρθει να σας το πει ποτέ. Συνήθως οι τζαμπατζήδες θα έρθουν 

να σας πουν γι' αυτά τα περιβόητα 25 ευρώ. Εντάξει, συνήθως είπα, δε λέω 

πάντα, συνήθως, συνήθως.  

 Συνήθως αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα, συνήθως είναι πολύ 

υπερήφανοι να το πουν. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω τις κεραίες σας και θέλω να 

σας πω ένα μεγάλο μπράβο και καλή συνέχεια και θέλω να πω στον κ.Δήμαρχο 

ότι όταν υπάρχουν θεματοφύλακες τύπου του κ.Φοργιάρη, η αντιπολίτευση 

ψηφίζει ναι. Τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δημήτρη να προσθέσω σ' αυτά που είπες, ότι ο Δήμος 

Αθηναίων σε παρόμοια προγράμματα παίρνει 300 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κ.Φοργιάρη και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ω. για το σπουδαίο έργο που παρουσιάζουν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Εκτιμώ ότι η πλέον 

ρεαλιστική πρόταση είναι αυτή του κ.Λίτσα με την οποία χαίρομαι που 

συμφωνεί και ο κ.Δήμαρχος και ο κ.Κιούσης και οι άλλοι συνάδελφοι. Το ιδεατό 

θα ήταν να ήταν δωρεάν βέβαια, αλλά βέβαια οι καιροί δεν το επιτρέπουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 
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..: Μόνο με τα λεφτά που έχει χαρίσει ο κ.Φοργιάρης από το μισθό που δεν 

παίρνει, τα λεφτά βγαίνουνε. Είναι απλά. Είναι απλά τα πράγματα. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Ω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

 Ορίστε κ.Ζαφείρη.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Θα είμαι σύντομος. Θα μιλήσω, κ.Γιασημάκη συγνώμη, θα μιλήσω 

ως γονιός, ενός από τα 250 παιδιά που παρακολουθούν την πρώτη περίοδο στα 

προγράμματα της Κ.Ε.Δ.Ω. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλά πρωτοποριακή, είναι 

σωτήρια. Εχω 2 παιδιά. Ο γιος μου δυστυχώς είναι στην ηλικία του προνηπίου. 

Οταν γυρίζει από τη γιαγιά το μεσημέρι, όταν πάω και παίρνω την κόρη μου, δε 

λέει καλημέρα, λέει .. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι σημαίνει ..  .. σημαίνει 

καλημέρα στα τούρκικα. Το λέει και η γιαγιά και βλέπει τούρκικα στο σπίτι. 

Οπως ακριβώς σας το λέω. .. λέει ο Αντώνης όταν έρχεται στο σπίτι. Θέλω να 

πω και κάτι άλλο. Λαϊκηστή σε είπα, σε είπα με .. Ναι, σε είπα με καλή καρδιά, 

όμως επειδή έχω υπάρξει στο παρελθόν λαϊκιστής και καμιά φορά το θυμάμαι, 

θέλω να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια φιλοσοφία σε κάποιους, λαϊκιστές παλιά, 

κάποια φορά το ξεχάσανε που γίνανε εξουσία, μετά το ξαναθυμηθήκανε στην 

αντιπολίτευση, που λέει, θα πουλάμε λαϊκισμό, θα βάζουμε την εκάστοτε 

εξουσία να ψηφίζει πράγματα και όταν ερχόμαστε θα τα καρπωνόμαστε, γιατί 

θα λέμε ότι είναι θεσμοθετημένα. Ο νοών νοείτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Οχι ο 

κ.Γιασημάκης και η παράταξη του. Η κα Στεργίου, όπως και ο Χασιώτης. Ναι ο 

κ.Κιούσης. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, όχι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εδωσα συγχαρητήρια, έδωσα συγχαρητήρια .. Για τα δίδακτρα 
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λέω όχι, όχι για το πρόγραμμα. Για τα δίδακτρα και μόνο. Για το πρόγραμμα 

σας έχω δώσει συγχαρητήρια και σας .. Μα το είπα στην αρχή ρε συ Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 18ο 

 

Επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19 θέμα, συγνώμη, το 18 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Για 

τα λεφτά. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα δύσκολα είναι εδώ τώρα. Τι να κάνουμε; Δυστυχώς είμαστε 

στη δυσάρεστη θέση, ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε και εμείς πολιτική, να 

δώσουμε στους συλλόγους πολλά λεφτά για να τα έχουμε καλά και να 

πάρουμε και ψήφους, αλλά δυστυχώς το ποσόν που βγαίνει μέσα από το 2% 

των τακτικών εσόδων, έτσι δεν είναι; Το 1,5 των τακτικών εσόδων είναι λίγο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 35.000. Ετσι δεν είναι; 35.000. Εχουμε δώσει 7.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7.500. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε δώσει και μένουνε 27.500 για όλους τους συλλόγους για 

όλο το '12. Προσπαθήσαμε με τα αιτήματα και τις γνώσεις που έχουμε να 

κάνουμε τον καταμερισμό σε σχέση με βάση τι είχανε πάρει πέρσι, όλοι 
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μειωμένοι είναι βέβαια, για να φτάσει το ποσόν, και αυτά που είχανε πέρσι και 

ανάλογα με την εμπειρία που έχουμε της πολιτιστικής προφοράς και 

προσφοράς στην παράδοση και συντήρηση της παράδοσης στον τόπο μας. Δεν 

επιχορηγούμαι εξωραϊστικούς συλλόγους, το ξέρετε, είναι .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, 150 συλλόγους. Διαλέγουμε τους κλασικούς συλλόγους που 

είχαμε και κανένα δύο καινούργιους .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, επιχορηγούνται μόνο οι πολιτιστικοί σύλλογοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορίστε;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μόνο οι πολιτιστικοί επιχορηγούνται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο πολιτιστικοί επιτρέπεται. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από το Νόμο επιτρέπεται μόνο αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και με αποδείξεις και με αποδείξεις στην Επίτροπο, γιατί δεν 

μπορούμε να τα πάρουν τα λεφτά, και θα ψηφίσουμε εμείς, αυτό που θα πάνε 

στην Επίτροπο απόδειξη της κοινωνικής και πολιτιστικής τους προσφοράς, το 

'12, το '11, σαν ιστορία και σαν πρόγραμμα που θα καταθέσουν για να πάρουν 

το ένταλμα, θα πρέπει να πείσουνε την Επίτροπο. Σε πολλούς Δήμους τα 

γύρισε όλα πίσω. Να πείσουνε την Επίτροπο ότι έχουνε κάποια δράση, κάποια 

παράδοση η οποία συνεχίζεται και τον επόμενο χρόνο, για να μπορέσουν να 

εκταμιεύσουν τελικά το οκ από την Επίτροπο. Είναι όλα μειωμένα. Από τα 

Παλάτια θυμάμαι, 7 ήτανε πέρσι, 5,5 φέτος. Η Σκάλα 3.000. Οι Πόντιοι, 

Σύλλογος Ποντίων, 3.500. Είναι όλα μειωμένα. Κάλαμος .. 2.500. Πολυδένδρι 

3. Οχι είναι μεγάλος σύλλογος το Πολυδένδρι. Θεατρικά, είναι απίστευτος 

σύλλογος. Είναι φοβερός σύλλογος Γιώργο. Μην κάνεις έτσι, ρώτα. 

Μαρκόπουλο 2.500 .. Τι έχει κάνει ο Ασωπός; Μαλακάσα 3, Χαλκούτσι 2, 

Ασωπός 1.250, Σαρακατσαναίοι 1.250, που ήρθε τελευταία στιγμή ο άλλος. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλά έκανε και ήρθε να διεκδικήσει για το σύλλογο του. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ήρθε τελευταία στιγμή. Αλλά οι Σαρακατσαναίοι ξέρω 

ότι κάνουνε πολιτιστικές εκδηλώσεις και κρατούν την παράδοση των 

Σαρακατσαναίων. Αυτό είναι το κριτήριο μας κ.Γιώργο. Δεν ήτανε.. Πρέπει να ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά μπορέσαμε να τα, να τα παντρέψουμε μέσα στη φιλοσοφία 

μας και μέσα σε όλα. Τώρα, ο κ.Παπαπάνου που είναι στο σύλλογο 

ερασιτεχνών αλιέων, θέλει και ο κ.Παπαπάνου τα χρήματα του, το 

καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι ο σύλλογος αλέων ερασιτεχνών δεν είναι 

πολιτιστικός σύλλογος, δεν κάνει παραδοσιακές, ξέρω εγώ, ή πολιτιστικές 

εκδηλώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε, καθίστε κ.Παπαπάνου. Θα σας δώσουμε το λόγο μετά, 

αν θέλετε να πείτε κάτι. Καθίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να επιχορηγήσουμε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε, καθίστε. Καθίστε. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, μου επιτρέπετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Πολιτιστικός είναι και ο σύλλογος του κ.Παπαπάνου. Το 

καταστατικό του .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ψαρεύεις είναι πολιτιστκό; 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Το καταστατικό του λέει πολιτιστικός σύλλογος ερασιτεχνών 

αλιέων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και αν μπορούμε να δώσουμε κάτι και στον 

κ.Παπαπάνου, να το δώσουμε.  

ΠΕΠΠΑΣ: Και εγώ συμφωνώ με τον κ.Φοργιάρη, πρέπει να δώσουμε και στον 

κ.Παπαπάνου κάτι.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να ακούσουμε τον κ.Παπαπάνο. 

..: Και εγώ συμφωνώ με τον κ.Φοργιάρη. 

..: Και εγώ συμφωνώ με τους .. Και ρε παιδιά γιατί το λέμε έτσι, να δώσουμε, 

να δώσουμε; Ο άνθρωπος είναι, γιατί να δώσουμε; Τι είναι; Ζητιανιά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αίτημα ήρθε απόψε, το αίτημα ήρθε απόψε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τον έχετε κ.Παπαπάνου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αίτημα ήρθε απόψε, απ' ότι βλέπω. Πολιτιστικός Σύλλογος 

λέει πάνω, ναι, Ερασιτεχνών Αλιέων Ωρωπού. Ζητάει βέβαια 4.700 ευρώ. 

Θεωρώ τη Σαρδέλα, την κύρια εκδήλωση που ξέρω ότι πάμε κάθε καλοκαίρι, 

την πολύ ωραία εκδήλωση αυτή και μεγάλη, που πάντα μεγάλες εκδηλώσεις 

κάνει ο Σύλλογος Αλιέων, δεν είναι πολιτιστική εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση, 

να περάσουμε καλά, να χαρούμε το καλοκαίρι, τη σαρδέλα, δεν είναι 

πολιτιστική εκδήλωση τέλος πάντων. Ποιος; Οι άλλοι τι κάνουνε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οι σύλλογοι τι κάνουνε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι άλλοι τι κάνουνε; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, πέρα από κάποιες συγκεκριμένες .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα δεις τι κάνει το Σάλεσι στον Αυλώνα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό ναι, αναβίωση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 'Η τα Παλάτια τι έχει κάνει φέτος και τι σκοπεύει να κάνει.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε, όπου υπάρχει αναβίωση εθίμων είναι σωστό, αλλά 

υπάρχουν, οι πιο πολλές είναι ψυχαγωγικές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου θα πάρετε το λόγο. Τώρα, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. και ο Κάλαμος έχει εκδηλώσεις πολλές. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 120 παιδιά μόνο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι αναβίωση εθίμων, ναι, αλλά οι περισσότερες είναι 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλει και το Συκάμινο τώρα. Ελλειπες εσύ, γι' αυτό. Ναι, έχουμε 

αυτό το πρόβλημα τώρα. Πρέπει να κόψουμε από άλλους να βάλουμε τώρα αν 

είναι να βάλουμε. Τι να βάλουμε; Σας ακούω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα μπορούσαμε να βάλουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα μπορούσαμε να περικόψουμε από κάπου και να δώσουμε 

και στο Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων. Εντάξει, γίνεται, γίνεται. Από κάπου θα 

κόψουμε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, μισό λεπτό γιατί έτσι δεν μπορούμε να 

προχωρήσουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δούμε που θα κόψουμε να δώσουμε και 1.000 ευρώ αλλά.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας θέλει να μιλήσει. Ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Χασιώτης, η κα 

Στεργίου, ο κ.Κιούσης, ο κ.Γιαμαρέλος. 

..: Συγνώμη, το Πολυδένδρι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε, ηρεμήστε κύριοι συνάδελφοι. Και η κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κώστα με συγχωρείς, επί της διαδικασίας. Πρωτού μπούμε στις 

τοποθετήσεις μήπως είναι καλύτερο να ακούσουμε τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου, να μας πει δύο πράγματα, δυό λόγια και μετά να τοποθετηθούμε και 

σ' αυτά που θα μας πει; Για να έχουμε και μια .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
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..: Κύριε Λεμπούση, τι ζητάει από το Συκάμινο; Για τι ποσό μιλάμε και τι 

εκδηλώσεις κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

..: Τι ποσό μιλάμε και τι εκδηλώσεις κάνει. Πάρτε ένα χιλιαρικάκι και καλά είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Να δώσουμε το λόγο στον 

κ.Παπαπάνο. Οσο μπορείτε πιο σύντομα κ.Παπαπάνο, εξηγήστε, δώστε την 

άποψη σας. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κ.Πρόεδρε που 

μου απευθύνετε το λόγο. Θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ ότι παρόλο ότι 

υπάρχει μια δύσκολη στιγμή σε κάποιο πρόσωπο της οικογενείας μου να 

πούμε, εγώ παρεβρίσκομαι εδώ, γιατί το θεώρησα απαραίτητο για το χώρο που 

εκπροσωπώ εδώ και 10 χρόνια και δεν διορίζομαι, εκλέγομαι. Ο Σύλλογος μας 

λέγεται Πολιτιστικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ωρωπού, ο Αγ.Γεώργιος, με 

έδρα τα Νέα Παλάτια. Με ένα χώρο που  μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος μετά 

από πολύ αυτή. Δε θα μακρηγορήσω. Θα πω το εξής και μόνο, ότι σε θέματα 

που με αφορούν, που μου δίνεται η δυνατότητα για δύο λεπτά να τα πω, εν 

συντομία, είναι τα εξής: από τις 23.5.2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 13439 

προς το Δήμο Ωρωπού έκανα ένα έγγραφο, μια σύντομη γνωριμία να πούμε 

προς το Σύλλογο μας. Αυτό ήθελα πολύ περισσότερο ας πούμε να, υπ' όψη του 

κ.Δημάρχου, του Γιάννη του Οικονομάκου, του κ.Οικονομάκου και του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια σύντομη γνωριμία. Εδωσα κάποια έγγραφα σε 

όλους σχεδόν τους Συμβούλους. 

 Εκεί μέσα στο έγγραφο αυτό ζητώ, ζητούμε και εμείς ας πούμε τη 

συνδρομή του Δήμου σε μια εκδήλωση ξεχωριστή από τις άλλες, που γίνονται 

στο χώρο μας, στον τόπο μας. Είναι μια πατροπαράδωτη εκδήλωση, που 

γινόντουσαν τον καιρό εκείνο ας πούμε από τους αλιείς, εμείς πήραμε την 
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πρωτοπορία και την κάναμε. Είναι πολύ επετυχημένη, ο κόσμος την έχει 

αγαπήσει και θέλουμε και όλο τον κόσμο κοντά. Λοιπόν, εκεί τολμήσαμε να 

πούμε, σ' αυτό το έγγραφο, ότι ζητούμε και τη συμπαράσταση οικονομικά του 

Δήμου να ανταπεξέλθουμε, σε δύσκολους καιρούς. Απάντηση δεν είχα. 

Δεύτερο έγγραφο. Στις 14.5.2012 κάτι παρόμοιο, σύντομη γνωριμία με το 

Σύλλογο μας, θέσεις και προτάσεις μας. Κανείς, μα κανείς, δεν πιστεύω ότι δεν 

το έχει διαβάσει, εκτός από σήμερα. Μπορεί και ο Δήμαρχος με τις ειλημμένες 

υποχρεώσεις του να μην του το δώσανε ή οτιδήποτε άλλο. Να το πω και έτσι. 

Εμείς όμως σε όλα τα θέματα που αφορούν αλιευτικό καταφύγιο, θέματα του 

τόπου μας, που ζούμε, που έχουμε μεγαλώσει μέσα στο χώρο αυτό, έχουμε και 

θέσεις και γνώμες και απόψεις και προτάσεις δημιουργικές και θα είμαστε κοντά 

σε κάθε δημιουργική πρόταση και χαίρομαι ιδιαίτερα, παρόλο ότι δεν 

εκπροσωπούμε, που είμαστε οι δεύτεροι μέσα στο χώρο του αλιευτικού 

καταφυγίου, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι πράγματα τα οποία τα έχουμε 

καταθέσει από το 2006 να υλοποιούνται προς γενικό καλό του χώρου και του 

τόπου μας.      

 Οσο για τη χρηματοδότηση, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή 

πληροφορήθηκα ότι δεν ήμουνα μέσα στο κείμενο των Πολιτιστικών 

Συλλόγων. Ο Σύλλογος μας κ.Γιασημάκη, φίλε Γιώργο, είναι πολιτιστικός και το 

λέω σε όλους εσάς και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, διότι το λέω 

και απευθύνομαι και σε σένα, γιατί ας πούμε είχαμε μια παλιότερη γνωριμία και 

πολύ φιλική, εντάξει; ασχέτως άλλων .. Εντάξει; Εμείς, εμείς δε ζητούμε να 

επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν είμαστε πολιτιστικοί ή όχι, αυτό το 

επικυρώνει το Πρωτοδικείο να πούμε και οι Νόμοι και οι κανόνες του κράτους. 

Λοιπόν και θα θέλαμε και πολύ να είμαστε και σε έναν χώρο μέσα, όπως είναι η 

διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που μου δίνεται η ευκαιρία να πω 

ότι προσωπικά θεωρώ ότι ήτανε λάθος. Ας το παραβλέψω και ας πω μπράβο να 

προχωρήσουνε πράγματα και θέματα τα οποία είχαμε όλα τα χρόνια να πούμε 
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αυτά μπροστά. Τώρα, αυτό .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο ήτανε λάθος;  

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Η μη εκπροσώπηση μας κ.Δήμαρχε μέσα στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο. Νομίζω να πούμε ότι και εσύ να το έλεγες, εγώ θα έλεγα ναι, 

δε θα έλεγα όχι. Το λέω παρουσία να πούμε και της αντιπολίτευσης, ολονών. Η 

πόρτα του γραφείου μας δεν έχει χρώμα, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε 

μπλε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Επί του θέματος γιατί .. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Επί του θέματος. Ζητούμε να πούμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δράσεις κάνετε που θέλετε επιχορήγηση.  

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Οι δράσεις, οι δράσεις του Συλλόγου μας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να δώσετε την απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τι 

δράσεις κάνετε για να πάρετε επιχορήγηση. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Η δράση, η δράση του Συλλόγου μας είναι πολλαπλή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκτός από τη "Σαρδέλα", συγνώμη, ακούστε με λίγο, 

απαντήσετε να πείσετε τους αυτούς .. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Αυτό ακριβώς. Εχουμε μια εκδήλωση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε μια εκδήλωση το χρόνο που λέγεται "Σαρδέλα". 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Η εκδήλωση αυτή είναι μια και μοναδική, αλλά δεν είναι μια και 

μοναδική ως προς .. Στο χώρο μας γίνονται .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση; Πληρώνεστε; Παίρνετε 

λεφτά από τον κόσμο που την κάνετε;  

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Θα σας απαντήσω αμέσως γιατί την περίμενα αυτή την, αυτή 

την ερώτηση την περίμενα. Η εκδήλωση αυτή, για να στηθεί θέλει περίπου 1 
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μήνα, γίνεται ατομικά με ανθρώπους που αγαπούν το χώρο και το Σύλλογο, με 

πολύ δουλειά. Αυτά εδώ που γράφουμε σαν το σύνολο, αυτό το έξοδο είναι το 

1/3 του πραγματικού εξόδου. Εγώ θα έλεγα και θα σας έκανα και μια άλλη 

αντιπρόταση να πούμε, μακάρι να πούμε το Δημοτικό Διαμέρισμα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή θέλετε 15.000 για να κάνετε τη "Σαρδέλα";  

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Εάν θα έρθετε μαζί και δείτε να πούμε και δείτε να πούμε πως 

γίνεται η οργάνωση αυτή και τι χρειάζεται υλικό ή προσωπικό για να 

διεκπεραιωθεί όλη αυτή η μεγάλη εκδήλωση, θα δείτε ότι η εκδήλωση είναι 

τουλάχιστον 10.000 κ.Δήμαρχε να πούμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερχομαι 10 χρόνια εγώ .. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Λοιπόν, εμείς, εμείς όμως παραμένουμε σε ένα μικρό μέρος και 

με πολύ προσωπική δουλειά. Λοιπόν και θα θέλουμε να σας επισημάνουμε 

επίσης ότι στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, ο Σύλλογος μας έχει 

παρουσία, όπου χρειαστεί, είτε στο Σύλλογο της Σκάλας, είτε στον Παλατίων ή 

οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τώρα, μέσα στο χώρο του Συλλόγου μας που είναι 

χώρος του Δημαρχείου, που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος, γίνονται 

σεμινάρια, όπως έγινε ένα σεμινάριο στους υπαλλήλους των εμπόρων, γίνονται 

διαλέξεις και θα χαρούμε πολύ να πούμε οποιαδήποτε άλλη γίνει προς εμάς 

πρόταση, είτε για γιατρούς από τον κ.Φοργιάρη που είχε πει κάτι να πούμε, 

βεβαίως εγώ είμαι παρών να συμπαρασταθώ σε τέτοιες ενέργειες. Λοιπόν, είναι 

πολιτιστικός ο Σύλλογος μας, το έχει, έχει το καταστατικό του, είναι εγκριμένο 

από το Ειρηνοδικείο και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Παπαπάνο. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά. Ορίστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για την εκδήλωση που πραγματοποιείτε παίρνετε λεφτά από τον 
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κόσμο; 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Θα σας απαντήσω κύριε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Παρακαλώ. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Επειδή αυτή την ερώτηση, αυτή την ερώτηση γίνεται και 

γίνεται επανειλημμένως, λέμε, το κόστος της εκδήλωσης ως αναγράφεται είναι 

το ελάχιστο. Εμείς για να στήσουμε όλο το σκηνικό της εκδήλωσης και να γίνει 

όλη αυτή η δουλειά δουλεύουμε τουλάχιστον 1 μήνα. Το κόστος από την εξ 

αρχής ημερομηνία της εκδήλωσης να πούμε και .. από χορηγίες από απλούς 

φίλους και μέλη, ως σήμερα, εντάξει; χωρίς να ζητήσουμε καν τίποτε ως 

σήμερα από το Δήμο ήτανε 5 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί μονάχα στην αγορά 

του αλιεύματος. Αυτό και μόνο, γι' αυτό λέω, το όλο κόστος της εκδήλωσης, 

το πραγματικό κόστος είναι το 1/3, αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Δηλαδή μας λέτε 15.000 ευρώ η "Σαρδέλα". Θα πάμε 

παιδιά να το δούμε. Ελάτε εκεί να δούμε .. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, η "Σαρδέλα", αν δεν το γνωρίζετε, 

η "Σαρδέλα" ..  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία, καμία εκδήλωση στο Δήμο Ωρωπού δεν έχει στοιχίσει 15, 

καμία. Η μεγαλύτερη, με τα μεγαλύτερα όργανα .. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, εγώ σας 

παρουσίασα ένα μέρος, δουλεύουμε 1 μήνα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ .. θεωρώ ότι αυτό που λέτε είναι αναληθές.  

15.000 ευρώ για να γίνει η εκδήλωση. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: 1 μήνα δουλεύουμε για να γίνει η ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση 

αυτής της εκδήλωσης για να στηθεί όλο το σκηνικό, να στηθούν τα πάντα, 

δουλεύουνε 1 μήνα και δουλεύουνε πολλοί άνθρωποι. Το γεγονός είναι αυτό. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 

  191 

Εγώ αντιπαρατίθεμαι και λέω και το εξής .. 

ΠΡΕΟΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Κύριε Παπαπάνο .. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Εάν η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, η κα Κοντογιάννη 

Αλέκα, μας πει ότι υιοθετεί την εκδήλωση ή ο Δήμος εξ ολοκλήρου, εμείς 

είμαστε κοντά να σταθούμε, να γίνεται αυτό που γίνεται επί 10ετία, 

καθιερωμένη γιορτή, που αγαπιέται απ' όλους και θα σας θυμίσω κάτι το οποίο 

είχατε δηλώσει κ.Δήμαρχε, ότι ήτανε κάτι πρωτοποριακό. Να σας το δώσω και 

DVD. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Παπαπάνου. Παρακαλώ. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πάντως να πούμε που με 

ακούσατε να πούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά. 

ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ: Και κάθε αυτή από το Δήμο εμείς είμαστε κοντά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα.  

 Πρώτος ο κ.Λίτσας. Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πραγματικά πιστεύω ότι μόνο που το υπερασπίζει με τόσο πάθος ο 

κ.Παπαπάνος μας δείχνει ότι έχει ένα δίκιο να διεκδικεί και για το Σύλλογο του 

μια επιχορήγηση από το Δήμο. Οι εποχές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες, όμως 

η κατανομή των ποσών νομίζω θα πρέπει να γίνεται λίγο πιο διακριτικά και λίγο 

πιο ισότιμα. Κύριε Δήμαρχε, προσωπικά εγώ, πέρα από τη "Σαρδέλα", έχω δει 

και την συμμετοχή του συγκεκριμένου Συλλόγου και στην αναπαράσταση του 

ερχομού από τη θάλασσα των Μικρασιατών, το έχω δει εγώ με τα μάτια μου, 

και σε πλήθος άλλες εκδηλώσεις που θα μπορούσανε να χαρακτηριστούν όχι 

απλώς τοπικές, των Παλατίων, αλλά και στις γύρω περιοχές. Αρα, αυτός ο 

Σύλλογος έχει και αυτός μια πολιτιστική συνδρομή στα δρώμενα του Δήμου 
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μας. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά λυπάμαι, αλλά κάνετε λίγο μικροπολιτική, 

έτσι όπως έχετε μοιράσει τα λεφτά. Δε θέλω τώρα, δηλαδή γνωριζόμαστε και 

μεταξύ μας εξάλλου και ο μεγάλος χαμένος είναι και το Συκάμινο. Δηλαδή και 

το Καπανδρίτι επειδή δεν έχει ακόμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχει Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε, καθίστε κύριε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το Καπανδρίτι λέω, το Καπανδρίτι. Λοιπόν, έτσι άμα τα βάλουμε 

κάτω λίγο, ο μεγάλος χαμένος είναι το Συκάμινο και το Καπανδρίτι. Το 

Συκάμινο δεν ξέρω αν έχει κάνει αίτημα, το Καπανδρίτι που δεν έχει κάνει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, λέμε. Πολιτισμός όμως σ' αυτόν το μεγάλο Δήμο.. 

Λοιπόν, υπάρχουνε πολλοί τρόποι να βοηθήσετε, εγώ λοιπόν εμμένω, εμμένω 

και λέω το εξής, ότι η κατανομή ξεκάθαρα φαίνεται ότι είναι λίγο άνιση και ότι 

θα πρέπει να κόψετε, τι να πω τώρα; Μιλάμε για μιζέρια όταν βλέπω τώρα στο 

Σύλλογο Σαρακατσανέων 1.250 ευρώ, ενώ από τους άλλους Συλλόγους που 

έχουν πάρει παραπάνω χρήματα .. Εντάξει. Θα πρέπει όμως κάτι, κάτι να πάρει 

και ένας Σύλλογος που θέλει να φτιάξει και ένα δρώμενο που είναι δύσκολες οι 

εποχές, που πραγματικά φέρνει και τουρισμό στην περιοχή, έρχεται κόσμος 

εκείνη την ημέρα, γίνεται μεγάλο νταλαβέρι στον Ωρωπό, και προτείνω 

ειλικρινά να το δείτε με έναν τρόπο πιο ανοιχτά και να δοθεί και στο 

συγκεκριμένο Σύλλογο ένα ποσό. Κύριε Δήμαρχε, εσείς διοικείτε το Δήμο, αλλά 

σας λέω, αν προσθέσετε λίγο τις περιοχές θα δείτε μερικές ανισότητες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα, έχετε μπροστά τα ποσά. Ας πούμε ξεκάθαρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και θέλω να σας πω .. Να δώσετε ένα ποσό. Εντομεταξύ το 35.000 
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που λέτε πως βγαίνει; Από το 1,5%, από τι; Των περσινών ή των 

προϋπολογισθέντων είναι; Ρωτάω κάτι κ.Δήμαρχε, ρωτάω κάτι. Είστε σίγουροι 

ότι δεν είναι των προϋπολογισθέντων; Των βεβαιωθέντων. Δηλαδή πόσα ήταν 

τα βεβαιωθέντα μας; Μου φαίνεται πολύ λίγο ξέρετε το ποσόν. Δηλαδή 

φαίνεται υπερβολικά λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως τόσο είναι το ποσό που έχει γραφτεί και στον 

προϋπολογισμό. Ετσι δεν είναι κ.Χρήστου; Εχει εγκριθεί, το έχουμε ψηφίσει και 

στον προϋπολογισμό το ποσόν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν θα ήθελα το ένα δίκαιο αίτημα ενός 

Συλλόγου να το δείτε και αυτό με μια .. Εγώ θα σας κάνω την πρόταση 

κ.Δήμαρχε; Εχει ζητήσει ο άνθρωπος. Εχει ζητήσει .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κόψτε ένα 5% απ' όλους εκεί πέρα και δώστε το και βγαίνει 

ένα ποσό .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχει ζητήσει κάποια χρήματα. Δεν μπορεί να τα πάρει όλα αυτά, είναι 

ξεκάθαρο, να πάρει όμως ένα ποσό, να αξίζει, δηλαδή εντάξει, μην 

κοροϊδεύουμε τα Σωματεία. Θα το συζητήσουμε το ποσό. Θα ακούσουμε 

προτάσεις απ' όλους και εγώ θα είμαι μαζί σας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παιδιά, για να μην παίζουμε την κολοκυθιά, εάν κόψουμε 5% 

από κάθε, από τον κάθε ένα Σύλλογο θα βγει ένα αξιοσέβαστο ποσό να 

δώσουμε και στους ερασιτέχνες αλιείς. Θα βγαίνει γύρω στα 1.250, όσα 

παίρνουνε και οι υπόλοιποι, τα μικρά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, πρόταση. Κόβουμε 10% απ' όλα που αντιστοιχούνε 

2.700 και τα μοιράζουμε στο Συκάμινο και στο Αλιέων. 10% από τον καθέναν, 

είναι 2.700 και παίρνει μισά το Συκάμινο και μισά οι ερασιτέχνες. Εντάξει; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από τα 1.250 θα πάνε στα 1.100; Ρε συ Δήμαρχε, από τα 

1.250 θα κόψεις 10%; Από τα 1.250; Θα τους δώσεις να πάρουν 1.100; Προς 
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Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη όταν λέγατε από όλους δεν εννούσατε από 

όλους; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ζήτησα 5% εγώ κ.Πρόεδρε, 5%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και οι Σύλλογοι οι οποίοι αναφέρετε είναι Σύλλογοι οι 

οποίοι παρουσιάζουνε έργο στην περιοχή, όλο το προηγούμενο διάστημα τους 

είδαμε τους Συλλόγους αυτούς, δίνουμε τα λεφτά στους Συλλόγους αυτούς με 

μια λογική να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο θέαμα που θα παρουσιάζεται, 

στον πολιτισμό, στον κόσμο της περιοχής. Βεβαίως και να δώσουμε και στο 

Σύλλογο Αλιέων τα χρήματα τα οποία θα βγούνε μέσα από το κονδύλι, το 

οποίο θεωρώ ότι είναι όσο χρειάζεται για τους Συλλόγους. Δηλαδή θεωρώ ότι 

μ' αυτά τα λεφτά θα μπορούν να κάνουν δουλειά οι Σύλλογοι, έτσι και αλλιώς 

τόσα χρόνια έτσι δουλεύουνε, απλά ακόμα αν θέλετε ένας Πολιτιστικός 

Σύλλογος και εκεί είναι η διαφωνία μου εμένανε, ενώ θα ψηφίσω την εισήγηση 

είναι ότι δεν μπορεί να βάζετε, καταλαβαίνω ότι έχετε το φαγητό, τη σαρδέλα 

και αυτά αλλά είσοδο;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δωρεά. Είσοδο όμως; Το καταλαβαίνω. Είναι ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι Πολιτιστικός Σύλλογος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ, ηρεμήστε, καθίστε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Απ' όσο ξέρω και .. Να ολοκληρώσω λίγο και θα μου πείτε, να 

ολοκληρώσω, να μου πείτε. Απ' όσο ξέρω ο Πολιτιστικός Σύλλογος προσφέρει 

πολιτισμό στον κόσμο, στον λαϊκό κόσμο ο οποίος δεν έχει, ο οποίος θέλει να 

είναι κοντά σε ένα, στην παράδοση και δεν μπορεί να είναι γιατί δεν μπορεί να 

την πληρώσει την παράδοση για να την ακουμπήσει, εμένα η διαφωνία μου 
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όσον αφορά, γιατί δεν το ήξερα ότι έχει είσοδο, είναι αυτό. Ενας Πολιτιστικός 

Σύλλογος δεν έχει έσοδα. Εχει έσοδα; Τι; Πως; Ε, εισφορές.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άρα ..  

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν, να ξεκινήσω από το καλό θα ήταν να ήταν 

όλο οι Σύλλογοι. Θέλω να ρωτήσω, γιατί βάλατε και το Συκάμινο, δεν έχω 

αντίρρηση για το Συκάμινο, απλώς να ρωτήσω γιατί είναι υπό ίδρυση 

Σύλλογος; Ξέρει κανείς να μας απαντήσει; Υπάρχει αυτός ο Σύλλογος γιατί δεν 

τον έχω ξανακούσει. Εχει ΑΦΜ κανονικά; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολιτιστικός Σύλλογος Συκαμίνου. Βέβαια, βέβαια.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχει με ΑΦΜ κανονικά; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκανε μια φοβερή λαογραφική έκθεση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε διαφωνώ για τις δράσεις. Λέω αν είναι υπό ίδρυση. Δεν τον 

έχω ξανακούσει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μ' αυτήν την έννοια το λέω. Είναι υπό ίδρυση ή υπάρχει ο 

Σύλλογος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει χρόνια, χρόνια πολλά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι 

πραγματικά θα ήταν καλύτερο να δίναμε σε όλους και πολύ περισσότερα 

χρήματα. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στο Σύλλογο των ψαράδων. Είναι 

ένας πολυπληθής Σύλλογος, με πάρα πολλά μέλη, κάνει μια από τις πιο μεγάλες 

εκδηλώσεις στην περιοχή .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δίνουμε, έγινε πρόταση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εντάξει, συμφωνώ γι' αυτό, έτσι; Αλλά θα ήθελα επίσης να 

πω ότι θα πρέπει και ο Σύλλογος της Σκάλας Ωρωπού να έχει περισσότερο 

ποσόν. Γιατί σε σχέση με κάποιους άλλους Συλλόγους που έχουν λιγότερη 

δράση δεν μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Ο Σύλλογος Σκάλας Ωρωπού 

και των Παλατίων, κυρίως, επειδή έχουνε μια σταθερή, σταθερή ας πούμε έτσι 

δουλειά, αναβίωση παραδόσεων κλπ. και του .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Μπέσκα έχει τρομερή δράση και παίρνει τα λιγότερα. 

..: Και οι "Καρυάτιδες" στο Μαρκόπουλο έχουνε μεγάλη δουλειά.  

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ολοι έχουνε, όλοι έχουνε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας κάνω μια πρόβλεψη; 

..: Και το Πολυδένδρι έχει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αλλά όταν ας πούμε έχεις 500 παιδιά ας πούμε να κάνεις χορό ή 

οτιδήποτε, μιλάμε τώρα σε μεγέθη, δε μιλάμε αν κάνουν ή δεν κάνουν, λέμε 

αυτοί οι δύο Σύλλογοι έχουν μεγαλύτερα σε μεγέθη προσφορά. Μ' αυτήν την 

έννοια. Δε λέω ότι δεν .. Το όλο, όλο το έργο είναι σημαντικό. Και μ' αυτήν την 

έννοια λοιπόν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη .. Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. Κάτι θέλει να προσθέσει .. 

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε, συγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Μπατζάκα. 

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ: Αν κατάλαβα καλά ο Σύλλογος των ψαράδων, στην εκδήλωση 
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θα υπάρχει ελάχιστη είσοδο για το κοινό; Νοείται πολιτιστική εκδήλωση στο 

Δήμο μας που να πηγαίνει ο πολίτης του Δήμου και να πληρώνει; Εγώ θα 

καταψηφίσω. Δε συμφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Κιούσης θέλει να προσθέσει κάτι και αμέσως κ.Λίτσα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, σας το είπα και πριν, ότι ο πολιτισμός δεν είναι 

.. Πρώτα απ' όλα στην εισήγηση που πήραμε, όσοι πήραμε, εγώ δεν την πήρα, 

δεν αναφερόταν εξ αρχής ποια είναι η πρόταση σας, γιατί νομίζω ότι η 

εισήγηση πρέπει να έχει μια πρόταση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Τα ποσά; Ε, αυτό λέμε, τα ποσά. Ναι, τα ποσά. Δεν αναφέρονται 

τα ποσά. Μας είπατε ότι θα πάτε στο προ-Συμβούλιο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δόθηκαν τα ποσά. Ξανάλλαξαν, ξανάλλαξαν .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Συγνώμη, τι δόθηκαν; Θα φέρνετε μια τέτοιο ή αν θέλετε να 

αποφύγετε όλο αυτό, φέρτε το στο Νομικό Πρόσωπο, να κρίνουμε κάποια 

πράγματα εμείς και εφόσον εσείς δε θέλετε, θέλετε να το αποφύγετε, αλλά να 

σας πω κάτι κ.Δήμαρχε; Δε θέλετε να το αποφύγετε, θέλετε να το έχετε εκεί 

και να ελέγχετε κάποιους από τα πολιτικά δρώμενα. Από τα πολιτιστικά 

δρώμενα, όχι πολιτικά. Επίσης θέλω να πω ότι η λέξη πολιτισμός έχει λίγο 

παρεξηγηθεί. Δε νομίζω ότι μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε. Δεν μπορώ να 

πω ότι τα Παλάτια κάνουν περισσότερο πολιτισμό και ο άλλος κάνει λιγότερο, 

ούτε μπορώ να πω ότι .. Αυτό δεν έχει ποσότητα, αυτό είναι ποιότητα και θα 

πρότεινα εγώ, σε όσους έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα να δώσουμε ισόποσα 

ποσά και να εγκρίνουμε ποιοι Σύλλογοι πρέπει να τα πάρουν. Αν δε θέλετε να 

κάνετε πολιτική. Γιατί το επόμενο είναι μικροπολιτική. 'Η αλλιώς πρέπει να 

βάλετε ποσοτικά κριτήρια. Να' ρθεί δηλαδή ο Σύλλογος Παλατίων και να μας 

πει, έχω 500 παιδιά, να' ρθεί ο Σύλλογος Σκάλας να μας πει, έχω 400 παιδιά, 
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γιατί θα' ρθεί ο Σύλλογος "Καρυάτιδων" και θα πει δεν έχω καθόλου παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να βγάλουμε ποσό ανά παιδί. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ε, δεν ξέρω. Οταν, αν θέλεις, αν θέλεις κ.Πρόεδρε να μην κάνεις 

πολιτική με τον πολιτισμό κάτι πρέπει να βρεις να το ποσοτικοποιήσεις, αλλιώς 

δώσε σε όλους τα ίδια. Εγώ διαφωνώ .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πολιτισμός δεν ξέρω αν ποσοτικοποιείται.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αν δεν ποσοτικοποιείται δώστε σε όλους το ίδιο. Ας εγκρίνουμε 

ποιοι δικαιούνται να πάρουν χρήματα, ας το συζητήσουμε, γιατί παράδειγμα σ' 

αυτό που λέει ο κ.Μπατζάκας εγώ συμφωνώ. Ο Σύλλογος του Πολυδενρίου 

έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εχω δει το θεατρικό, έχω δει πράγματα, για 

καθίστε.  

..:  Κύριε Κιούση, φέτος θα φέρει από 3 Περιφέρειες της Ελλάδος 

χορευτικά. Εχουμε και τη θεατρική μας ομάδα, είναι εξαιρετική. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ δεν αμφιβάλλω, αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. 'Η θα 

δώσουμε το ίδιο ποσό σε όλους ή δε θα πάμε, έτσι; γιατί κάνουμε διακρίσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δώστε χώρο σε όλα τα λουλούδια να ανθίσουνε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μισό λεπτό, Πρόεδρε. Πρόεδρε, να μιλήσω και εγώ και να 

δευτερολογήσει ο κ.Λίτσας μετά. Ετσι; Μου επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λοιπόν, επειδή ο πολιτισμός είναι αυτός που μας ενώνει και 

στο Δήμο μας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία γιατί ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον πολιτισμό, ναι, στα λεφτά όμως; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, μισό λεπτό, για να αποτελέσει και το συνεκτικό δεσμό 

του Δήμου μας απ' όλες τις περιοχές, πρέπει όμως ακριβώς να ξεκαθαριστούνε 

πρώτα απ' όλα ποιοι είναι οι Σύλλογοι, ποια είναι τα κριτήρια, διότι φτάσαμε 

σήμερα να έχουμε ένα ποσό των 35.000 ευρώ, αλλά τα 7.500 είχαν ήδη δοθεί 

και να μοιράζονται τα υπόλοιπα στους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει μια δίκαιη κατανομή. Λοιπόν, οπότε αυτά πρέπει να γίνονται εξ αρχής 

της χρονιάς, να ξέρουμε ποιοι είναι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ποιο είναι το έργο 

τους και να γίνεται η κατανομή ώστε να μη φτάνουμε σήμερα σ' αυτό το 

σημείο. Πιστεύω όμως και εγώ ότι αυτόν το ρόλο μπορεί να παίξει το Νομικό 

Πρόσωπο βάζοντας κάποια κριτήρια και έχοντας, έχοντας μια εισήγηση 

τουλάχιστον, εισηγητικά να υπάρχει κάποιο ρόλο, να παίξει κάποιο ρόλο. Δεν 

μπορεί πραγματικά κάποιοι να παίρνουνε 5, 6 και άλλοι 3 και άλλοι που μπορεί 

να έχουνε στο κάτω κάτω την ίδια δράση, που έχουνε και αυτοί που παίρνουνε 

τα πολλά. Με ποιο κριτήριο λοιπόν γίνεται αυτή η κατανομή.  

 Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε από την αρχή  της 

χρονιάς ποιοι είναι οι Σύλλογοι μας. Να μην ερχόμαστε σήμερα και να 

προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από κάποιους και να δώσουμε και σε κάποιους 

άλλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Ναι, με συγχωρείτε κ.Λέκκα, έχετε δίκιο. 

 Εχετε το λόγο. Καθίστε, καθίστε παρακαλώ κύριοι. 

ΛΕΚΚΑΣ: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπ' όψη μας 

τυχόν, τις αδικίες τέλος πάντων που δημιουργεί η ιστορία αυτή, γιατί 

υπάρχουνε Εξωραϊστικοί Σύλλογοι οι οποίοι έχουνε πολιτιστική δράση και 

φανταστείτε το γεγονός να έχουμε 100 Εξωραϊστικούς Συλλόγους να αλλάξουν 

το καταστατικό τους και να μας έρθουν του χρόνου. Ενα αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε γειτονιά στον Κάλαμο έχει έναν Εξωραϊστικό Σύλλογο. 
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Φανταστείτε να γίνουν όλοι αυτοί Πολιτιστικοί .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Αλλάζουν το κασταστικό και θα μας έρθουν του χρόνου. Λοιπόν, ένα 

να λάβουμε αυτό και το δεύτερο που πρέπει να λάβουμε υπ' όψη μας, το 

δεύτερο που πρέπει να λάβουμε υπ' όψη μας είναι ότι και η παροχή ακινήτου 

σε κάποιο Σύλλογο είναι και αυτό παροχή. Δεν χρειάζεται να είναι σε μετρητά. 

Ετσι δεν είναι; Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει μια νομίζω, μια απόφαση που μπορεί να βγει μετά απ' όλα 

αυτά. Εντάξει, ψίχουλα παίρνουνε, έχουν αλλάξει οι εποχές, θα συμφωνήσω 

ότι κάποιοι είναι πολύ μπροστά Σύλλογοι, κάνουν φοβερή δουλειά, τρομακτικές 

εκδηλώσεις, όμως τα πράγματα είναι δύσκολα και τα κριτήρια θα πρέπει να 

βγούνε νομίζω πολύ πιο δύσκολα. Εχει όμως σημασία να βοηθήσουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερους να κάνουνε πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο μας και 

επίσης έχω να πω το εξής, να δεσμευτείτε ότι θα βοηθήσετε τους αλιείς και με 

τα τραπεζοκαθίσματα. Υπάρχουν τα τραπεζοκαθίσματα στο Δήμο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είναι, εντάξει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντα τους βοηθάτε; Τους δίνετε τραπεζοκαθίσματα πάντα ο Δήμος; 

Κύριε Ανδρέα, τα τραπεζοκαθίσματα είναι πάντα του Δήμου; Γι' αυτό λοιπόν, 

λέμε λοιπόν το εξής .. Κύριε Ανδρέα, ακούστε με λίγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε σας βοηθάει ο Δήμος; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο Δήμος Ωρωπού έχει τη δυνατότητα να σας εξασφαλίσει από 

τραπεζοκαθίσματα, ώστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον είναι διαθέσιμα βέβαια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Για να μιλάω, δε μιλάω κουτουρού. 

Τραπέζια έχει η Μαλακάσα. Ναι, αμέ, αμέ. Δεν μπορεί να μην έχει και κανένας 
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άλλος. Δεν υπάρχουνε κ.Μπόρση; Μα αφού εγώ τα έχω φτιάξει. Και καρέκλες 

και τραπέζια. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη, θέλετε να προσθέσετε κάτι; Παρακαλώ 

κ.Παπαπάνο, όχι άλλο, εντάξει. Αφήστε κ.Μπόρση. Παρακαλώ.  

 Κυρία Κοντογιάννη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, τώρα το ζητάνε όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Να απαντήσω λίγο στον κ.Παπαπάνο γιατί είπε ότι θα ήθελε 

η εκδήλωση αυτή να είναι υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου. Φέτος δεν 

έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Κατ' αρχήν έχει βγει μια αφίσα η οποία έχει 

προκαθορίσει την ημερομηνία και επίσης .. Κύριε Λίτσα, μισό λεπτάκι. Οταν 

υπάρχει είσοδο, το Νομικό Πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει. Τώρα θέλω να 

πω, φυσικά ότι αναγνωρίζω και εγώ το έργο των Πολιτιστικών Συλλόγων, δεν 

το συζητώ, αναλογικά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα πάρουν φέτος 35.000 ευρώ, 

φανταστείτε τι χρήματα θα πρέπει να δαπανήσει το Νομικό Πρόσωπο για να 

κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, 2 και 3 και 4, 

για όλη τη χρονιά. Θέλω να πω και κάτι άλλο που το βρίσκω μπροστά μου, ότι 

προσπαθούμε εμείς τώρα σαν Νομικό Πρόσωπο να προγραμματιστούμε, 

βλέπουμε κλεισμένες ημερομηνίες απ' όλους τους Συλλόγους και τελικά δεν 

ξέρω τι θα απομείνει για μας για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, για να μην 

πέφτει η μια εκδήλωση πάνω στην άλλη. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε μεγάλη 

δυσκολία σ' αυτό και θα πρέπει του χρόνου από την αρχή της χρονιάς να 

υπάρχει ένας σχεδιασμός με ημερομηνίες, ώστε να μπορούμε να 

προγραμματιστούμε και να συνδιοργανώσουμε, αν είναι εύκολο. 

 Δηλαδή αυτά τα χρήματα που δίνονται εκεί να αξιοποιηθούν και από μας 

με έναν ενιαίο προγραμματισμό, ώστε οι δημότες να χαίρονται, να ξέρουν που 
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γίνονται οι εκδηλώσεις από τη μια άκρη ως την άλλη και να περάσουμε όλοι μια 

χαρά. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Κοντογιάννη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, να σας κάνω μια πρόταση κα Κοντογιάννη. Θα 

μαζεύετε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους για τον επόμενο όλους τους 

φορείς που κάνουν εκδηλώσεις, με το ημερολόγιο της επόμενης χρονιάς και να 

βάλετε το πρόγραμμα σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κυρία Βλάχου και κύριοι συμπολίτες, να το πω έτσι, οι 

ανάγκες .. Πρέπει να προχωρήσει και η διαδικασία κα Βλάχου. Σας παρακαλώ. 

Μίλησαν όλοι, έχουν εκτεθεί οι απόψεις σας αρκετές φορές. Αφήστε να 

προχωρήσει το Συμβούλιο. Εχει γίνει μια πρόταση και αφήστε παρακαλώ κα 

Βλάχου το Σώμα να ψηφίσει. Οχι, όχι κα Βλάχου, όχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Από τη στιγμή που μιλήσανε και οι άλλοι, ας μιλήσει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Αφήστε κα Βαρνάβα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιατί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Παπαπάνου για πρώτη φορά μίλησε στο Συμβούλιο, η κα 

Βλάχου έχει μιλήσει άπειρες θα έλεγα φορές. Παρακαλώ κα Βλάχου, σας 

παρακαλώ τώρα. Λοιπόν .. Α έχει σχέση με τις παρουσίες δηλαδή το αν μπορεί 

κάποιος να μιλήσει ή όχι; Εχετε μιλήσει άπειρες φορές. Σας παρακαλώ. Λοιπόν 

.. Για ένα λεπτό κα Βλάχου. 

ΒΛΑΧΟΥ: Ο κ.Δήμαρχος είπε ότι τα λεφτά τα έδωσε με βάση τη δράση των 

Συλλόγων. Αρα υποτιμά τη δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκάλας Ωρωπού 

η οποία δράση δεν είναι μόνο την περίοδο την καλοκαιρινή, είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή τώρα είναι μια πολιτική εκτίμηση κα Βλάχου; Αφήστε να 
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την κάνουν οι Σύμβουλοι. Σας παρακαλώ. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο να πείτε, 

σας παρακαλώ, μην υψώνετε τη φωνή, αν έχετε κάτι συγκεκριμένο να πείτε 

για τη δράση σας, να το πείτε. Αν θέλετε να σχολιάσετε το Δήμαρχο δεν έχετε 

αυτό το δικαίωμα σ' αυτήν την αίθουσα. 

ΒΛΑΧΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος είπε επί λέξη: ότι τα λεφτά τα δίνει με 

βάση τη δράση των Συλλόγων. Ο Σύλλογος της Σκάλας.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, καθίστε, καθίστε κα Βλάχου. Δεν έχετε το λόγο. 

Παρακαλώ καθίστε, καθίστε, καθίστε. Να λυπάστε. Καθίστε, σας παρακαλώ. 

Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δε σας ψήφισε ο λαός, έχετε εκπροσώπους. Οχι 

κα Στεργίου. Αφήστε τα αυτά κα Στεργίου. Τον πολιτικοπατερισμό αφήστε τον. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενας πολίτης θέλει να μιλήσει. Δώστε του το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΥ: Εγώ επαναλαμβάνω αυτά που είπε ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν εσείς δεν μπορείτε να εκπροσωπήσετε την κα Βλάχου, 

δικαίωμα σας.  

ΒΛΑΧΟΥ: Σας παρακαλώ, να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας παρακαλώ.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κα Βλάχου κάτω, καθίστε κα Βλάχου, καθίστε .. 

ΒΛΑΧΟΥ: Κύριε Λάμπρου, κάνετε λάθος. Εχω δικαίωμα να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βλάχου καθίστε. Καθίστε κα Βλάχου. Το είπατε, το 

ξαναείπατε, ακούστηκε αυτό. Καθίστε τώρα. 

ΒΛΑΧΟΥ: Οχι, δεν ακούστηκε. Δεν μ' αφήσατε να μιλήσω. Και συμφωνώ με 

την κα Βαρνάβα μ' αυτά που είπε και με τον κ.Κιούση. Οσο για την κα 

Κοντογιάννη που είπε ότι οι Σύλλογοι κάνουν εκδηλώσεις και δεν αφήνουν 

ημερομηνίες είναι λάθος. Είναι λάθος .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μην ειρωνεύεστε, μην ειρωνεύεστε κ.Πρόεδρε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Του Προφήτη Ηλεία δεν έχετε κλείσει τις ημερομηνίες; 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα να ειρωνεύετε ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου τους δημότες; 

Είναι σωστό; 

ΒΛΑΧΟΥ: Δε θα καπελώνετε εσείς εμάς .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Του Προφήτη Ηλεία, συγνώμη, του Προφήτη Ηλεία δεν 

έχετε κλείσει όλες τις ημερομηνίες; Εχετε κλείσει τις ημερομηνίες και σας 

είπαμε ότι σεβόμενοι τις ημερομηνίες θα μετακινήσουμε τη γιορτή; Δε σας το 

είπα; Ωραία, καλά κάνατε. Δηλαδή επειδή κάνατε 12 χρόνια θα ακυρώσετε το 

Δήμο; Θα ακυρώσετε το Δήμο; Ο Δήμος έχει προτεραιότητα και αντί να πείτε 

ένα ευχαριστώ στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο .. και μας κουνάτε 

και το χέρι. Αν είναι δυνατόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κοντογιάννη .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ενα ευχαριστώ για την επιχορήγηση. Δεν είναι 

υποχρεωμένοι να δώσουνε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι αυτός ο διάλογος; Δεν επιτρέπεται. Ο κ.Παπαπάνος έκανε 

μια αναφορά στις δραστηριότητες του ο άνθρωπος. Δεν έκανε κριτική ούτε σε 

σας, ούτε στο Δήμαρχο, ούτε, σε κανέναν. Η κα Βλάχου πήρε το λόγο και λέει, 

κάνει κριτική για τις τοποθετήσεις Συμβούλων. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ κα 

Βλάχου.  

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Λοιπόν, 

ευχαριστούμε κα Βλάχου, ευχαριστούμε. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι 

συνάδελφοι. Την πρόταση .. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη να πω κάτι; Παραχωρούμε στη 

Σκάλα .. Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τα ποσά που αναφέρθηκαν. Μισό λεπτό κα Κοντογιάννη. 
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Σας παρακαλώ.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ενα λεπτό να πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα με υποκαταστήσετε τώρα; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Οχι, δεν σας υποκαθιστώ, χίλια συγνώμη, απλά στη Σκάλα 

παραχωρούμε και ένα χώρο τον οποίο θα μπορούσε να τον έχει ο Δήμος. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν ειπωθεί, έχουν καταγραφεί αυτά. Παρακαλώ. Κυρία 

Κοντογιάννη, κα Κοντογιάννη, γιατί δημιουργείτε τώρα αυτό το πρόβλημα; Η 

κα Βλάχου μέχρι το πρωί μπορεί να κάθετε εδώ πέρα να συζητάει το θέμα της, 

αλλά το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει.  

..: Πρόεδρε, έχουμε άλλα 10 θέματα, ε; Εχουμε άλλα 10 θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση, επαναλαμβάνω την πρόταση που 

τέθηκε προς ψηφοφορία, είναι τα ποσά .. Κυρία Βλάχου, θα μας επιτρέψετε; 

Θα μας επιτρέψετε; Λέω αν θα μας επιτρέψετε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, επί 

της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Η πρόταση που ετέθηκε είναι τα 

ποσά που αναγνώστηκαν, αναφέρθηκαν, έγινε η πρόταση μείωση αυτών των 

ποσών κατά 10% και το ποσό που θα προκύψει να διανεμηθεί εξίσου στο 

Σύλλογο του Συκαμίνου και στο Σύλλογο των Ερασιτεχνών Αλιέων. Υπάρχει 

κάποια αντίρρηση σ' αυτήν την πρόταση;  

 Κύριε Κιούση, όχι είπατε; Κύριε Χασιώτη; Ναι, βεβαίως. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ με τον κ.Κιούση, ο πολιτισμός δεν μετριέται με την 

ποσότητα. Να μοιραστούν ισόποσα τα ποσά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν ο κ.Χασιώτης. Η κα Στεργίου; Οχι.  

 Το Συμβούλιο .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και εγώ όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Μπατζάκας. 
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..: Οχι και από μένα. Ειδικά στην, έχω ένσταση μεγάλη για τη γιορτή της 

"Σαρδέλας". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και η κα Βαρνάβα είπατε;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι γιατί δεν υπάρχει .. 

..: Το ίδιο αντιστοιχεί και για μένα για το αντίτιμο. Δεν υπάρχει πολιτιστική 

εκδήλωση με αντίτιμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει κύριοι συνάδελφοι.  

Αποχωρεί .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει παρέλθει το 5ωρο και αποχωρούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί η παράταξη του κ.Γιασημάκη, να καταγραφεί.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και εγώ αποχωρώ κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός 

από τον Κανονισμό του Συμβουλίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο 

λίγο; Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν μου πείτε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να περάσουμε ένα θέμα, το 

επόμενο που είναι και πολύ εύκολο, το καταλαβαίνω. Τα σοβαρότερα θέματα 

όμως είναι στο τέλος, είναι έγκριση δαπάνης, το 21, το 22, το 23, όλα αυτά τα 

θέματα. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα σοβαρά θέματα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτά τα σοβαρά θέματα αν μου πείτε ότι σας βιάζει κ.Δήμαρχε, 

λυπάμαι είστε εκπρόθεσμος εδώ και μήνες. Αυτά τα θέματα όμως επειδή 

θέλουνε και μια ανάλυση θέλουνε χρόνο. Είμαστε εδώ από τι 19:00, έχει πάει 

01:00. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά τα θέματα είναι τελείως τυπικά. Σήμερα, τώρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζετε κ.Δήμαρχε. Σας παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Φεύγει ήδη κόσμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, πρωτού φύγει και ο κ.Γιασημάκης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα φεύγει ο κύριος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι και πρωτού φύγει ο κ.Γιασημάκης. Εγώ βάζω σε 

ψηφοφορία το θέμα. Αν συμφωνεί με την πρόταση σας να διακοπεί το 

Συμβούλιο, εγώ δε θα επιβάλλω τη θέληση μου στο Συμβούλιο να πω 

διακόπτω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα στις 01:00 η ώρα να κάνουμε Συμβούλιο; Μα στις 1:00 η ώρα .. ; 

Μα το βλέπετε λογικό στις 01:00 η ώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας είπα την πρόταση μου. Να μπει σε ψηφοφορία η 

πρόταση σας. Να μπει σε ψηφοφορία, αν θέλετε, η πρόταση σας. Τι άλλο να 

κάνω;  

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα θέματα αυτά είναι τελείως τυπικά. Ο προϋπολογισμός έχει 

γίνει, του '12, έχουμε φτάσει στα μέσα του '12, είναι τελείως τυπικό το θέμα. 

Ούτε ουσιαστικό, ούτε νομικό. Είναι απλή έγκριση των τριμήνων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα έχουμε περάσει Οικονομική Επιτροπή τα θέματα, δεν είναι 

τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Δήμαρχε, συνεχίζουμε. 
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ΘΕΜΑ 19ο 

 

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 12/2012 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19 θέμα.  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Με την αρ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των θρησκευτικών εορταστικών εκδηλώσεων 

στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού. Για τη Δημοτική 

Κοινότητα Καλάμου εγκρίθηκε να πραγματοποιηθούν δύο θρησκευτικές 

εορταστικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα: α) εορτασμός των Αγ.Αποστόλων 

στις 30.6.2012, με προϋπολογισμό 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και β) εορτασμός 

Αγ.Τιμοθέου στις 16.8.2012, με προϋπολογισμό 3.000 πλέον ΦΠΑ. Το Τοπικό 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου με την αρ. 10/2012 ομόφωνη 

απόφαση του απεφάσισε την μη πραγματοποίηση της εορταστικής εκδήλωσης 

των Αγ.Αποστόλων ελλείψει χώρου δεδομένου ότι τις ημέρες αυτές της εορτής 

ο χώρος του πάρκινγκ Αγ.Αποστόλων έχει παραχωρηθεί στους μικροεμπόρους 

για το παζάρι και προτείνει το συγκεκριμένο ποσό να διατεθεί για την 

πραγματοποίηση της θρησκευτικής εορταστικής εκδήλωσης του Αγ.Τιμοθέου η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16.8.2012 ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Δηλαδή το συνολικό ποσό να ανέλθει στις 5.000 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως ήταν και πέρσι.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οπως ήτανε και πέρσι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κατά όπως και στην αρχική απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. Αλλη αντίρρηση; Οχι η κα Στεργίου. Το 

Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 20ο 

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για να παραστεί στις εργασίες της 

Γ.Σ. της Διαδημοτικής εταιρείας "ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20 θέμα.  

 Προτείνεται ο κ.Λέκκας Ανδρέας να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση 

της εταιρείας.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση εδώ; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Παρών. Παρών, όχι για το πρόσωπο του Ανδρέα, αλλά γιατί όταν 

το κουβεντιάσαμε σαν έκτακτο θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

είχα πάρει ακριβώς την ίδια θέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δηλώνω ότι αποχωρώ. Δεν αντέχω 

περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί ο κ.Γιαμαρέλος.  
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 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το πρόσωπο και την παρουσία του 

κ.Λέκκα Ανδρέα. Ομως συμβαίνει το εξής: η συγκεκριμένη εταιρεία πέρα ότι 

πέρασε στην περιοχή μας, έχουνε δημιουργηθεί κάποιες αντεγκλήσεις. Πέρα 

απ' αυτές τις αντεγκλήσεις έχει κάνει μηνύσεις σε κάποιους συγκεκριμένους και 

πολίτες και Δημοτικούς Συμβούλους, εγώ είμαι ένας απ' αυτούς και έχει κάνει 

σε αρκετά άτομα μηνύσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λίτσα, το μπλέκετε. Δεν είναι η ΔΕΣΦΑ. Είναι Διαδημοτική 

Επιχείρηση, είναι άλλη ιστορία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί, δεν είναι η ΔΕΣΦΑ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αυτή του πρώην Δήμου Ωρωπίων που πήραμε απόφαση 

ότι.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΣΦΑ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, καμία σχέση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία σχέση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι καμία σχέση; Δηλαδή; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαδημοτική Επιχείρηση είναι η ΑΤΤΙΚΟ, που είχαμε βάλει 2- 

3.000 .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε διαχειρίζεται τη ΔΕΣΦΑ ως αντικείμενο; Δηλαδή αυτή είναι άλλη 

εταιρεία; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλη εταιρεία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχει καμία σχέση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία σχέση με τη ΔΕΣΦΑ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, συμβαίνουνε τα λάθη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι 01:00 η ώρα κύριε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει και εγώ κάνω πιο πολλά. Εντάξει, πάμε 

παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης και η κυρία .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών ο κ.Χασιώτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών, όπως και η κα Στεργίου; 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 21ο 

 

Εγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

για τον εθελοντισμό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21 θέμα.  

 Την εισήγηση την έχει ο κ.Μπόρσης με τον κ.Βλάχο.  

ΜΠΟΡΣΗΣ: Καλησπέρα σας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν είμαστε 20 άτομα. Είναι Συμβούλιο με 20 άτομα να 

αποφασίζουμε τώρα; 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Λοιπόν, καλησπέρα. Εχετε πάρει την εισήγηση, το ξέρετε το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα δούμε.  
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 Κύριε Μπόρση. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εχετε πάρει την εισήγηση, είναι για 

εκδήλωση εθελοντών του Δήμου Ωρωπού, που θα γίνει στο Φάρο στην 

παραλία Μαρκοπούλου. Θέλετε να διαβάσω την εισήγηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν υπάρχει λόγος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι, θέλω να δώσουμε έμφαση παιδιά στους εθελοντές .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν την ξέρω, συγνώμη. Δεν την ξέρω, να τη διαβάσουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, θα στην αναλύσω εγώ κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Οχι, να τη διαβάσει.  

ΜΠΟΡΣΗΣ: Να σας τη διαβάσω, να τη διαβάσω, έλα, αφού θέλετε. Λοιπόν, 

στο πλαίσιο της καλύτερης κατάρτισης και του συντονισμού των εθελοντών 

του Δήμου Ωρωπού, το γραφείο εθελοντών και η Πολιτική Προστασία του 

Δήμου διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με θέμα "Πυρασφάλεια, προστασία, 

εθελοντισμός" την Κυριακή 8 Ιουλίου και ώρα 19:00. Θα γίνει 19:30 τελικά. Με 

σημείο συγκέντρωσης στο Φάρο στην παραλία Μαρκοπούλου. Οι εθελοντές, 

αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στο κίνημα του εθελοντισμού, θα 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε σεμινάριο πυρασφάλειας για την 

αντιπυρική περίοδο 2012. Στόχος της εκπαιδευτικής εκδήλωσης είναι να 

ελεγχθούν οι επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων 

δυνάμεων και να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες. Για το σκοπό αυτό θα 

συμμετέχει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συνδρομή πυροσβεστικών 

οχημάτων, αλλά και εκπαιδευόμενου προσωπικού, προσφέροντας τις 

εξειδικευμένες γνώσεις τους για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων.  

 Επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τη βελτίωση των 

συνθηκών που διαμορφώνουν το θεσμό των εθελεοντών στο Δήμο μας, 

ευελπιστούμε στη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων όσων ενδιαφέρονται 
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πραγματικά για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση του 

εθελοντισμού στις περιοχές μας. Για την άρτια διοργάνωση του εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου παρακαλούμε όπως εγκριθούν τα ακόλουθα ποσά. Είναι κάποια 

ποσά, είναι για ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, προσκλήσεις, 350. 

Μικροφωνική 250 ευρώ. Νερό, αναψυτικά, μπίρες, 400. Κάποιο φαγητό γύρω 

στα 700 ευρώ και το σήμα των εθελοντών καρφίτσες 280 ευρώ. Σύνολο 1.980 

ευρώ. 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο περιβάλλον μας και στην 

προστασία του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ολα τα πυροσβεστικά 

οχήματα στις Δημοτικές και στις Τοπικές Κοινότητες θα μαζευτούνε, θα 

ελεγχθούνε, θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν εκεί τη 

δυνατότητα τους και την ετοιμότητα τους. Ισως αργήσαμε λίγο αλλά επειδή 

πιστεύω ότι γίνεται δουλειά σ' αυτόν τον τομέα στο Δήμο μας και πράγματι 

έχει σωθεί ο Δήμος μας πολλές φορές από τους εθελοντές, θέλω πολιτικά να 

ανεβάσουμε και να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο και να τον 

ενισχύσουμε. Και εκτός από τους εθελοντές βέβαια και ήδη θεσμοθετημένα οι 

υπάλληλοι και όργανα που λειτουργούν πυροσβεστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως, ήδη ας πούμε στην περιοχή μας, στον Κάλαμο, είχαμε 

μια μικρή φωτιά η οποία έγκαιρα αντιμετωπίστηκε, ενημερωθήκαμε άμεσα από 

τον κ.Δήμαρχο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι δυνάμεις της .. Κύριε Πέππα, 

διαβάσαμε την εισήγηση. Κύριε Πέππα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Χασιώτη. Σας παρακαλώ. Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι 01:00 η ώρα, για να μιλήσουμε είμαστε εδώ. Καθόμαστε 

εδώ στο Συμβούλιο, δε φεύγουμε. Δεν απαξιώνουμε τη διαδικασία. Βεβαίως και 
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αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Δημοτική Αρχή 

ήταν κοντά και εμείς κοντά στη Δημοτική Αρχή. Κάθε φορά που υπάρχει 

πυρκαγιά στην περιοχή μας, άμεσα επικοινωνούμε με τον κ.Δήμαρχο. Εχουμε 

πει ότι όσον αφορά τις δικές μας δυνάμεις συγκροτημένα και οργανωμένα, 

όπως κινούμαστε στις μεγάλες πυρκαγιές, θα είμαστε κοντά σε τέτοιου είδους 

καταστάσεων, όπως είμαστε και συγκροτημένα. Εμείς δε διαφωνούμε στο να 

υπάρχει και στις τοπικές κοινωνίες όπου υπάρχει δάσος να υπάρχουνε και 

οργανωμένοι κάτοικοι για τα σπίτια τους, για τις περιουσίες τους, το δάσος, τη 

φύση, να μπορούν να βοηθήσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Βεβαίως και 

γνωρίζουνε το περιβάλλον που θα κινούνται σε τέτοια κατάσταση. Εχουμε 

κουβεντιάσει όμως και πολλές φορές για τον εθελοντισμό στο Δήμο μας, 

έχουμε πει ότι το χρησιμοποιείτε τους εθελοντές για να γλιτώσετε μεροκάματα, 

να καθαρίζετε παραλίες, να καθαρίζετε δρόμους, δεν το αρνείστε και εσείς.  

 Διαφωνούμε στη λογική αυτή. Το εθελοντικό κίνημα όπως 

διαμορφώνεται μέσα στην Τοπική Διοίκηση είναι ένα κίνημα σε εισαγωγικά, το 

οποίο θα παίξει αν θέλετε το υποκατάστατο της ανεπάρκειας σε εργαζόμενους 

για κάθε Δημοτική Αρχή και όπου μπορούμε ας πούμε θα βάζουμε τον κόσμο 

να δουλεύει τζάμπα, γιατί δουλειά θα παράγει αυτός ο κόσμος. Εμείς, εμείς 

ξέρουμε πως λειτουργούνε, έχουμε εμπειρία και από τους μεγάλους Δήμους 

παλιότερα στον εθελοντισμό, όταν πριμοδοτούνταν ο κόσμος, ξέρουμε τι 

γίνεται με τον εθελοντισμό και θα τα πούμε και αναλυτικότερα το επόμενο 

χρονικό διάστημα. Εχουμε μια συνολικότερη εικόνα τώρα. Εμείς διαφωνούμε 

στη λογική του εθελοντισμού, όπως περιγράφεται μέσα από τον "Καλλικράτη", 

ότι οπουδήποτε δε θα μπορεί να καλύψει ο μηχανιμός αυτός ο κρατικός, το 

μακρύ χέρι του κράτους, ο "Καλλικράτης", τις Υπηρεσίες, θα βάζουμε τον 

κόσμο να δουλεύει τζάμπα. Εκεί διαφωνούμε. Θα δώσουμε παρών σ' αυτού 

του είδους την ενέργεια. Δε διαφωνούμε, ιδίως για τον τομέα της 

πυροπροστασίας στην περιοχή μας, ακόμα και εμείς, σας είπα, θα 
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συμμετέχουμε οπουδήποτε θα χρειαστεί, διαφωνούμε βεβαίως στη λογική του 

εθελοντισμού του "Καλλικράτη" και ξέρετε πολύ καλά εσείς κ.Πέππα όσο και να 

διαφωνούμε πολιτικά, ότι σε τέτοιου είδους καταστάσεις όπου χρειάστηκε, 

ήμασταν εκεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι προτείνουμε; Να διεκδικήσουμε να υπάρχει άρτια οργανωμένο 

κέντρο της Πυροσβεστικής στην περιοχή μας, που είναι γεμάτο δάσος βεβαίως 

σαν Δήμος και αυτό έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, για να μπορούμε 

να έχουμε άρτια καταρτισμένους πυροσβέστες για να καλύπτουνε τις ανάγκες 

της περιοχής. Αυτό. Γιατί οι δημότες μας οι οποίοι θα καλεστούνε και αύριο 

στις φωτιές να σβήσουν τις φωτιές είναι αυτοί που έχουν πληρώσει για να 

έχουμε και όμως εμείς ερχόμαστε σήμερα και κάνουμε, αν θέλετε, από το 

φιλότιμο του ο καθένας την τσόντα, έτσι; σ' αυτό που έχουμε πληρώσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε κατανοητό κ.Χασιώτη. Το θέμα είναι μεγάλο. Οσον αφορά 

για τη δαπάνη, την έγκριση της, έχετε αντίρρηση;  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Παρών είπα, παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ηθελα να κάνω κατ' αρχήν ερώτηση αν είναι εκδήλωση - 

σεμινάριο, γιατί .. Κύριε Μπόρση δεν με παρακολουθείτε. Γιατί στην εισήγηση 

λέτε εκπαιδευτικό σεμινάριο, στην πρόσκληση, ενώ εδώ μιλάμε για εκδήλωση, 

ειδική εκδήλωση. Σεμινάριο για 2 ώρες, 3, δε νομίζω ότι είναι, μια εκδήλωση 

είναι, φαντάζομαι. Γιατί .. Ακούστε, ακούστε, δε διαφωνούμε με τον 

εθελοντισμό και σαν κίνημα, αλλά όταν λέτε ας πούμε μέσα σε 2, 3 ώρες θα 

γίνουν όλα αυτά εδώ, θα είναι μια εκδήλωση πανηγυράκι θα είναι, κατά την 
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άποψη μου. Δε θα είναι, από τις 19:30 άντε μέχρι τις 22:00 η ώρα τι μπορεί να 

κάνετε; Εκδήλωση θα είναι, δεν είναι εκπαιδευτικό σεμινάριο. Γιατί που θα 

εκπαιδευτείτε; Στο βουνό πως εκπαιδεύουμε να σβήνουμε τις φωτιές; Στο 

Φάρο; Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή κάπου να το βάλουμε στη σωστή του 

διάσταση τι θα είναι αυτό το πράγμα. Δε λέω έτσι αλλιώς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μιλήσει ο επικεφαλής των πυροσβεστών και θα δώσουν 

οδηγίες .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα δεν είναι, συγνώμη, δεν είναι όμως, λέτε εδώ ότι θα, πως το 

λέτε, ότι θα ελεγχθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πως θα γίνει αυτό; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα χρησιμοποιηθούν τα οχήματα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στο Φάρο μέσα σε 2 ώρες .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, ναι, θα ρίξουν νερό. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Συγνώμη Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα αυτό. Και το δεύτερο .. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Συγνώμη Ιωάννα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τοποθετηθείτε κ.Ανυφαντή. Θα μιλήσετε μετά. Εχω 

σημειώσει το όνομα σας. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είναι επί του θέματος, θα χάσουμε την ουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ναι, τώρα .. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ζήτησα συγνώμη Πρόεδρε. Η χωροθέτηση από ποιον έχει γίνει 

για το φάρο; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επειδή εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος, δεν ξέρω ο κ.Λάμπρου, 

αλλά δε γνωρίζω τίποτα για το θέμα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, θέλω να πω 
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ότι αφού πάμε να αναδείξουμε περιβάλλον, να κάνουμε τουλάχιστον κάποια 

χρήση πυροσβεστικών οχημάτων κλπ., γιατί να γίνει σε ένα χώρο πάνω στην 

παραλία, που είναι ασφαλτοστρωμένος και θα είναι Κυριακή απόγευμα και θα 

γίνεται χαμός. Και μετά βλέπω εδώ, μικρογεύματα, νερά, αναψυτικά, μπίρες. 

Που; Σε 3 καντίνες ανάμεσα εκεί, τώρα και στα αυτοκίνητα που θα γίνεται 

χαμός;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Στη στροφή, ναι, στη στροφή. Θα βρούμε χώρο εκεί να 

κάνουμε κάτι τέτοιο;  

..: Δεν έρχεστε πάνω στο .. να τα κάνουμε αυτά εκεί στα βουνά; 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πιστεύω ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα είναι πολύ 

δύσκολο. Είναι άποψη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. Κυρία Στεργίου. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Οχι, υπάρχει αρκετός χώρος, έχει ελεγχθεί ο χώρος και μπορεί να 

γίνει άνετα μια εκδήλωση και έτσι όπως θα στηθεί, έχετε υπομονή, να 

καταλάβετε και πόσος .. είναι και μια διαφορετική εκδήλωση για την 

πυροπροστασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάτι πάλι που γίνεται για πρώτη φορά. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ είπα να δοθεί η σωστή διάσταση αν θα είναι εκδήλωση ή 

σεμινάριο. Σεμινάριο έχει άλλη έννοια. Κάθομαι κάτω και συζητάω και γίνεται 

ένα ολοήμερο σεμινάριο. Είναι διαφορετικό. Ετσι; Είναι εκδήλωση .. Ενα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου απαντώ, σου απαντώ, επειδή θα δοθούν, θα γίνει μια ομιλία 

.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε δεν είναι σεμινάριο. Μια εκδήλωση είναι τότε. Ωραία, είναι μια 
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εκδήλωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιλοτική εκδήλωση είναι κ.Λίτσα, πιλοτική είναι. Πρώτη φορά 

γίνεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Εκεί θα κολλήσουμε; Στη λέξη;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, βεβαίως, γιατί να σας πω κάτι; Εχουμε 2.000 έξοδα συν ΦΠΑ. 

Λοιπόν, 2.000 έξοδα, προηγουμένως λέγαμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα' ρθεί, θα' ρθούν εθελοντικές ομάδες, θα συσφίξουμε τις 

σχέσεις, θα γνωρίστουμε. Θα γράψουμε εθελοντές καινούργιους.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, περιμένετε. Αφήστε με να μιλήσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα 2.000 πιάνουνε πολύ τόπο σ' αυτήν την ιστορία για την 

πυρόσβεση.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οταν προηγουμένως .. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Κυρία Στεργίου, σ' αυτήν την εκδήλωση έχει καλεστεί και ο 

αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο κ.Παναγιώτης Μπονάτσος και 

περιμένουμε .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε, άρα λοιπόν πανηγύρι είναι ρε παιδιά, εκδήλωση είναι. Αυτό 

θέλω να πω. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Πανηγύρι θεωρείται όταν έχει καλεστεί και ο Αντιστράτηγος 

Παναγιώτης Μπονάτσος; Αμα είναι αυτή η γνώμη σας, καταθέστε την. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και ο αρχηγός και ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας να έρθει, άλλο 

Βασίλη και πρέπει να καταλάβεις τι είπα. Είπα εκδήλωση ή σεμινάριο. Σεμινάριο 

είναι άλλο πράγμα, εκδήλωση είναι άλλο. 

ΜΠΟΡΣΗΣ: Είναι συγχρόνως μαζί, είναι συγχρόνως μαζί και τα δύο.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αρα λοιπόν είναι μια εκδήλωση. Εντάξει, δεν είναι μαζί.. 
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ΜΠΟΡΣΗΣ: Εχετε υπομονή να καταλάβετε και κάποιες, τη διαφορετικότητα 

της εκδήλωσης. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μέσα σε 2 ώρες δε γίνονται σεμινάρια.  

ΜΠΟΡΣΗΣ: Να καταλάβετε και πως γίνονται κάπως διαφορετικές εκδηλώσεις. 

Εχετε υπομονή και από εκεί και πέρα μπορείτε να κρίνετε και να κατακρίνετε. 

Εχετε υπομονή.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, επειδή ακριβώς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το θεωρώ ασαφές όλο αυτό. Εγώ θα ψηφίσω παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο.  

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, εγώ θα τοποθετηθώ. Αυτήν τη στιγμή μιλάμε για μια 

εκδήλωση που διοργανώνουν τα παιδιά, μπράβο τους, αλλά είναι μια 

εκδήλωση. Δεν είναι πραγματικά μια ενημέρωση πως θα σβήσουμε μια φωτιά 

και θέλω να σας πληροφορήσω, οι φίλοι μας οι πυροσβέστες και ο αρχηγός 

που έχετε καλέσει, καλύτερα να τους δώσουμε μια τσάπα και μια .. να έρθουνε 

να κάνουνε μια αποψίλωση, γιατί μας τα έχουνε ζαλίσει, λοιπόν, όσες φωτιές 

έχουν γίνει μέχρι τώρα τις έχουμε σβήσει εμείς και μετά έρχονται αυτοί και 

ζητάνε και σουβλάκι και προβατίνες. Λοιπόν, να τα αφήσουμε τα 

παρατράγουδα, εδώ θα λέμε αλήθειες, να κατέβουν αν θέλουν εθελοντικά, να 

πιάσουνε να κάνουνε καμία αποψίλωση στα χωράφια που θα πιάσουμε φωτιά 

φέτος και δε θα φτάνουμε και τώρα όσον αφορά, εφόσον Βασίλη είναι μια 

εκδήλωση, πες την εκδήλωση, ναι, να την κάνουμε. Βάλε και γαλοπούλες, βάλε 

και προβατίνες στην παραλία. Θα έρθουμε να την συγκροτήσουμε, αλλά δεν 

είναι σεμινάριο αυτό Κυριακή απόγευμα στο καλύτερο μέρος της παραλίας, στα 

beach bar.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, είναι θέμα εκτιμήσεων, αλλά πάντως ο αρχηγός της 
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Πυροσβεστικής είναι ένας θεσμός και θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο 

προσεκτικοί, κάτι παραπάνω ξέρουν από μας. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρότι ο ομιλών έχει σβήσει πολλές φωτιές. Εχει πάει στην 

πραγματικότητα στη φωτιά, όχι με τα λόγια. Πάντα κάτι ξέρει ο αρχηγός της 

Πυροσβεστικής παραπάνω.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Δεν τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Εσείς μιλάγατε τώρα για μένα και μιλάτε και επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ μιλάω .. Οχι, όχι .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κοιτάχτε να δείτε, ευχαριστώ πολύ για το μάθημα που κάνετε για 

τους θεσμούς, μαθαίνω, γιατί είστε καθηγητής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα να λέμε ότι ο αρχηγός της Πυροσβεστικής έρχεται για 

προβατίνα και ότι .. Και μόνο μια ομιλία του αρχηγού της Πυροσβεστικής 

χρήσιμη θα είναι για τον οποιονδήποτε, ακόμα και για τον περαστικό κόσμο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Κοιτάχτε να δείτε, κοιτάχτε να δείτε, πραγματικά αφού το λες έτσι, 

έρχεται μόνο γι' αυτό και έρχεται μόνο για δημόσιες σχέσεις. Για τίποτε άλλο. 

Εάν ήθελε και ήθελε τον τόπο μας να τον είχε καθαρό θα είχε .. Ολοι οι 

πολίτες, αφού το ανοίγεις το θέμα, όλοι οι πολίτες κάνουν παράπονο. Κάνουν 

παράπονο για τα κλαριά, για τα χωράφια τα οποία δεν καθαρίζουν κλπ. κλπ. 

Που είναι από το Νόμο η προσπάθεια για να βοηθήσουνε στα κλαριά; Που 

είναι; Που είναι; Στον καθαρισμό των κτημάτων που είναι; Που είναι; Ε, τώρα 

δε σε συμφέρει κ.Πρόεδρε. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είναι θέμα .. Πυροσβεστικής. Αφήστε το. 
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ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, άστο λοιπόν. Είπαμε στην εκδήλωση θα την κάνουμε και 

μην το συνεχίζεις γιατί μπορεί να βγούμε και όχι στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δε μιλάω για την εκδήλωση. Αν θέλεις να μιλήσω ευθέως 

και ειλικρινά απέναντι σου και να σου πω, με ενόχλησε ο τρόπος που μίλησες 

για αρχηγό ενός Σώματος. Αυτό και μόνο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Εμένα αυτή είναι η άποψη μου. Αρχηγός ενός Σώματος είναι και 

άνθρωπος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία αντίρρηση. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αμα είναι άνθρωπος να τους βάλει να κάνουνε αποψίλωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα.     

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω ότι, νομίζω ότι αυτό που πάει να γίνει είναι να πάει να γίνει 

έτσι μια εκδήλωση για να γίνει ντόρος, να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες, 

χωρίς καμία ουσία. Πρώτον. Δεν κατεβάζουμε τα πυροσβεστικά, είναι μεγάλη 

κοτσάνα να τα κατεβάσουμε στη θάλασσα. Αυτές οι εκδηλώσεις έχει νόημα να 

γίνουνε πάνω, που υπάρχουν τα βουνά, υπάρχουν τα δάση και είναι και 

επικίνδυνο όλα τα πυροσβεστικά του Δήμου να τα κατεβάσουμε κάτω. Οσο 

αφορά τα πυροσβεστικά του Δήμου, έχω να πω το εξής. Εχω άδικο κύριε .. ; 

Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω .. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, θέλω να πω το εξής, έχω 

κάνει τέτοια εκδήλωση στη Μαλακάσα και νομίζω έχει μεγάλη σημασία στην 

κάθε περιοχή η συγκέντρωση να γίνεται με τα μηχανήματα της συγκεκριμένης 

περιοχής και τους εθελοντές της συγκεκριμένης περιοχής και να υπάρχουν οι 

ομαδάρχες που θα μπορέσουν να συντονίσουνε σε περίπτωση ω μη γένειτο, 

που θα γίνει κάτι. Δεν έχει κανένα νόημα να φέρουμε εδώ τους πυροσβέστες, 

θα είναι, θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι θα είναι από απέναντι αυτοί που θα 
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κάνουν ηλιοθεραπεία και θα κοιτάνε τις μάνικες οι πυροσβέστες. Μην 

τρελαθούμε. Λοιπόν, ο χώρος είναι τελείως ακατάλληλος, είναι μόνο για εφέ, 

όπως επίσης αυτό που συνοδεύει το διχίλιαρο που θα πάει τώρα σε 

αναψυκτικά, μπίρες και τέτοια, είναι για παρτάκι. Εγώ δε δέχομαι την Πολιτική 

Προστασία του Δήμου να κάνει αυτό το πάρτι. Δέχομαι την Πολιτική 

Προστασία να πάρουν από 5 μπουκάλια νερό, να πάνε στην κάθε περιοχή, να 

έρθει εκεί το τοπικό πυροσβεστικό, το πυροσβεστικό που θα είναι και στη 

φωτιά και να δούνε τα δικά τους τα μηχανήματα πως θα λειτουργήσουνε. 

Γιατί, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, εγώ δεν το έχω δει, συγνώμη, εγώ που το 

έχω κάνει, ξέρω ότι υπήρχανα πάρα πολλές απορίες από τους εθελοντές στα 

συγκεκριμένα μηχανήματα πως παίρνουνε μπρος, πως γεμίζουνε και το έχω 

κάνει.  

 Δήμαρχε, να χτυπάτε ξύλο, έχει καεί δύο φορές η περιοχή, εγώ ήμουνα 

Κοινοτάρχης, την πρώτη φορά ξεκίνησα με ένα μηχάνημα, είχα πάρει πάρα 

πολλά και πάλι καιγόταν η περιοχή. Προσέξτε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. 

Ομως τα αμάξια τα 4 χ 4 τα έχετε κάνει Ι.Χ. Τα καβαλάει ο κάθε Πρόεδρος του 

Τοπικού, τα καβαλάνε διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τα έχετε κάνει Ι.Χ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, κάνετε λάθος.  

ΠΕΠΠΑΣ: .. κ.Λίτσα. Μόνο βενζίνη βάζω εγώ στο δικό μου στο .. το πράσινο, 

πουθενά αλλού.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ τα βλέπω και στις 9:00 και στις 10:00 το βράδι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε τότε να γυρνάμε με τα πυροσβεστικά όλοι να κάνουμε βόλτες και 

άμα τύχουμε πάνω στη φωτιά. Εντάξει, αυτό είναι λογική δικιά σας. Εχω να πω 

το εξής, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε 2.000 έτσι αέρα, να τα χαλάμε για 
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δημόσιες σχέσεις. Είναι πεταμένα λεφτά στην κυριολεξία. Και επίσης ο Φάρος 

είναι το πλέον ακατάλληλο. Κατ' αρχήν μόνο άμα κάνει μια κίνηση το 

πυροσβεστικό θα σηκωθεί σκόνη. Εχει λουόμενους, από κάτω έχει τα πάντα. 

Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό θεωρώ παράλογο να χαλάσουμε 2.000. Τα 

2.000 να πάνε για ανταλλακτικά για τα πυροσβεστικά μηχανήματα. Δεν είναι 

δυνατόν τώρα να μου λέτε, υπάρχουνε, πάντα υπάρχουνε ελλείψεις. Τώρα να 

βάλουμε να πίνουμε μπίρες στην παραλία, εντάξει, είναι υπερβολικό, είναι 

παράλογο. Και το κάνετε στην παραλία, τι; Για να έχει κόσμο να μας δούνε; 

Αυτό πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία, να μάθει ο κόσμος πως γεμίζει, 

πως βοηθάει και να μάθει ο καθένας ότι εσύ θα πάρεις το κλειδί και θα κάθεσαι 

εκεί που είναι ο κρουνός να ανοίγεις μόνο όταν θα έρθουνε οι άλλοι.  

 Αυτά έτσι σας τα λέω και από εμπειρία αν θέλετε. Τα έχουμε κάνει. Δεν 

είναι δυνατόν να τους κατεβάσετε τώρα κάτω στον Ωρωπό να γελάει ο κόσμος 

να το κάνετε show. Κάντε το επιτόπου στα χωριά. Κύριε Σωτήρχο; Εφυγε; Που 

ήτανε στην πυροσβεστική. Θα σας το πει και ο ίδιος τώρα. Τι δουλειά θέλει 

τώρα ο άλλος να δουλεύει το μηχάνημα του Καλάμου στον Αυλώνα; Ο 

Αυλωνίτης πρέπει να μάθει τα μηχανήματα τα δικά του πως γεμίζει, πως βάζει 

νερό, πως δίνει από το ένα στο άλλο, πως παίρνει μπρος. Ειδικά πως παίρνει 

μπρος. Δεν είναι απλά πράγματα. Και θα έρθει ο πυροσβέστης να σας πει πέντε 

πράγματα. Τη φωτιά τη χτυπάς έτσι, προφυλάσσεσαι από αυτό, 

προφυλάσσεσαι από εκείνο. Τα λεφτά δώστα για μάσκες. Δώστε για υλικά για 

να πάρουνε οι εθελοντές και όχι μπλουζάκια για εφέ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

ΜΠΟΡΣΗΣ: Συγνώμη αλλά το θέμα μας είναι πυρασφάλεια, προστασία, 

εθελοντισμός και ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο πυροπροστασιά. Πρέπει να το 

καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά, όπως έχει καλεστεί και από τον ΕΡΥΘΡΟ 

ΣΤΑΥΡΟ, για να μας πούνε για πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό σας λέω, έχετε 
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υπομονή, δεν είναι μόνο η φωτιά. Εθελοντισμός είναι μια ευρεία έννοια και 

πρέπει να το καταλάβουμε κάποτε. Δεν είναι μόνο η φωτιά. Η φωτιά είναι πάρα 

πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο 

εθελοντισμός είναι ευρεία έννοια.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγώ θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι πρόκειται για μια 

εκδήλωση απλή, δεν πρόκειται για ένα σεμινάριο που θα κάνει επίδειξη του πως 

να γίνεται, εγώ έτσι το κατάλαβα δηλαδή, του πως να γίνεται η χρήση σε 

διάφορες περιοχές. Οπότε αν είναι μια εκδήλωση, αυτή μπορεί να γίνει και 

τώρα, μπορεί να γίνει και στο τέλος της σεζόν, για να ευχαριστηθούνε κάποιοι 

άνθρωποι, να τιμηθούνε κάποιοι άνθρωποι. Διαφορετικά, δεν ξέρω το λόγο που 

εξυπηρετεί αυτήν τη στιγμή να γίνει το συγκεκριμένο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω, να σας απαντήσω πρωτού πάρετε αποφάσεις. 

Θα την ονόμαζα όχι σεμινάριο. Χρήσιμη εκδήλωση. Ακριβώς έτσι θα την 

ονόμαζα. Πραγματικά είναι κυρίως εκδήλωση. Μπορεί να προκύπτουν κάποιες 

παραγράφους από την ομιλία του αρχηγού ή κάποιων άλλων σαν σεμινάριο, θα 

μπορούσαν να λεχθούν σε ένα σεμινάριο, αυτό δεν το προσδιορίζω όμως 

σεμινάριο, αυτήν την εκδήλωση, είναι πρώτα εκδήλωση και την κάνουμε όμως 

επειδή πιστεύουμε ότι είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο.  

 Ποιο είναι το ζητούμενο. Η ενότητα του "Καλλικρατικού" Δήμου. Η 

ενότητα αυτή πρέπει να σφυρηλατείται με εκδηλώσεις κοινές, ότι το 

πυροσβεστικό του Αυλώνα, κ.Παπαγιάννη, δεν είναι μόνο για τον Αυλώνα. Αμα 

πάρει δίπλα φωτιά, θα τρέξετε. Θα τρέξετε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Του Αυλώνα ερχότανε πάντα στις φωτιές .. Δήμαρχε, σε παρακαλώ 

τώρα. Δεν ξέρεις τι λες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Λίτσα. Κύρι Λίτσα, γιατί το κάνετε αυτό τώρα; 
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ΛΙΤΣΑΣ: Του Αυλώνα ερχότανε πάντα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας διέκοψε κανείς. Με πάρα πολύ προσοχή ακουστήκατε. 

Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά μη διακόπτετε την ομιλία τώρα. Μα τώρα τι είναι 

τώρα αυτό; Κάθε συνάδελφος μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει τώρα δηλαδή. Θα 

τον διακόπτουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ένα λεπτό τελειώνω. Επομένως, θέλουμε να συνεισφέρουμε 

στην ενότητα των Υπηρεσιών και των ανθρώπων του Δήμου μας. Μια 

υποχρέωση που έχει μια Δημοτική Αρχή, ενώνοντας τους όλους μαζί. Πρώτον. 

Δεύτερον, εκεί θα γνωριστούν, θα συντονιστούν, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα 

αλλάξουν και τηλέφωνα προσωπικά, θα' ρθούνε νέοι εθελοντές. Ναι θέλουμε 

να κάνουμε και λίγο show μέσα από αυτήν την εκδήλωση να παρασύρουμε 

νέους εθελοντές, που θα μας δούνε εκεί ή κάπου αλλού, για να παρασυρθούν 

να έρθουν να γραφτούν. Είναι μια χρήσιμη, επαναλαμβάνω, εκδήλωση. Εκεί θα 

κρίνουμε, βέβαια, εντάξει, κατά κάποιον τρόπο μπορεί να κριθεί και πουθενά 

αλλού, η ετοιμότητα των πυροσβεστικών, που θα κάνουμε μια κίνηση να 

λειτουργήσουνε εκείνη την ώρα.  

 Αυτά έχω να σας πω και πιστεύω ότι το ποσόν σε σχέση με το μέγεθος 

της αξίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης της φωτιάς είναι τελείως 

μηδαμινό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Προφανώς όχι ο 

κ.Λίτσας από την τοποθέτηση του. Οχι η κα Στεργίου. Παρών κ.Χασιώτη; Ναι ο 

κ.Χασιώτης. Παρών; Παρών και η κα Βαρνάβα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πρόεδρε, ναι στην εκδήλωση, όχι στο χώρο αυτόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κατεγράφηκε η πρόταση του κ.Ανυφαντή. 
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ΘΕΜΑ 22ο 

 

Εγκριση έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22 θέμα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι οι συνάδελφοι, μερικοί είναι απ' έξω. Ποιο είναι το 

επόμενο κ.Λίτσα; Λοιπόν, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. 

Λοιπόν, θα τα συζητήσετε και με ..  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ. 1, του άρθρου 72 του 

Νόμου 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του 

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 

Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με την 

παρ. 9 του άρθρου 266, του Νόμου 3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ. 4, του άρθρου 43, του Νόμου 3979/11, ορίζονται τα εξής: Η Οικονομική 

Επιτροπή μετά από εισηγήση των υπεύθυνων Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηναία έκθεση ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της 

έκθεσης, τρίμηνο.  

 Στην έκθεση αυτή διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 
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ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου 

Δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του Β' τριμήνου κάθε οικονομικού έτους 

διαπιστωθεί σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων 

ότι στον προϋπολογισμό έχουνε εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που 

δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συμβούλιο 

προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός προθεσμίας 15 ημερών, 

μειώνοντας το πραγματικό ύψος στα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως στο 

σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός 

ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότας για 

έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Κατά εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αρ. .. 

40038/9.9.11 σχετικά με τον καθορισμό των στοιχείων, τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

των Δήμων και Περιφερειών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην τριμηναία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την 

Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση των υπεύθυνων Οικονομικών 

Υπηρεσιών του οικείου Δήμου.  

 Η τριμηναία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως 

και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οσοι συνάδελφοι έχουνε απορία, μπορούν να..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ορίστε; Ναι, ναι. Να θέσουν τα ερωτήματα τους στους 

συναδέλφους τους λογιστάς, τον κ.Καντερέ και τον κ.Κελεσίδη και στον 

οικονομικό συνεργάτη του Δήμου, τον κ.Καντερέ. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, κατ' αρχήν να πω ότι και μόνο για τους υπαλλήλους, που 

αύριο το πρωί θα πρέπει να είναι στη δουλειά τους, θα έπρεπε να είχαμε 

σταματήσει το Συμβούλιο. Είναι απάνθρωπο, τουλάχιστον απάνθρωπο, για το 

ότι δε σέβεστε και αυτούς τους ανθρώπους. Ενα. Εμας, εν πάση περιπτώσει, 

μας έχετε ούτως ή άλλως συνηθίσει να μας συμπεριφέρεστε έτσι, αλλά 

τουλάχιστον στους υπαλλήλους του Δήμου και κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν 

Αθήνα και να γυρίσουν αύριο το πρωί και μιλάω και τη μεριά της πλειοψηφίας. 

Επιτέλους μιλήστε και εσείς κάποια στιγμή. Δεύτερο ζήτημα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, κ.Πέππα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κ.Πέππα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Πέππα, επειδή .. Εγώ θα καθίσω μέχρι το πρωί σήμερα και 

θα κάνω όλες τις ερωτήσεις που χρειάζεται να κάνω, θα τις κάνω. Εσύ κάτσε 

να ακούσεις. Λοιπόν και όση ώρα μιλούσε ο κ.Χρήστου εσείς κάνατε βόλτα. 

Αλλο αυτό. Λοιπόν, λέτε εδώ και μας είπατε και το είδαμε και στην εισήγηση 

ότι οι τριμηναίες, ο τριμηναίος απολογισμός αυτός θα πρέπει να δημοσιεύεται 

20 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου. Εχει γίνει αυτή η δημοσίευση; Εχουν 

αναρτηθεί; Ενα είναι αυτό. Και λέει επίσης ότι θα πρέπει να έρχεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, να το δω που το γράφω, που το λέτε, μετά από 15 

μέρες; Κάτι τέτοιο λέει. Το διαβάσατε. Να το δω και εγώ πως το λέει. Λοιπόν, 

ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, το τρίτο μάλλον γιατί τα 

είπα τα προηγούμενα, βέβαια το Α' τρίμηνο, έτσι όπως μας το φέρατε, αν και 

νομίζω ότι στην πρώτη εισήγηση είναι Α' και Β' τρίμηνο .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο τρίμηνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι μαζί τα δύο.      
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τα δύο, πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά.. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για το λόγο ότι καθυστέρησε ο προϋπολογισμός να συνταχθεί. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, εντάξει. Υπάρχει.. Βέβαια όταν τώρα το βλέπουμε 1 χρόνο 

μετά, είναι δύσκολο να κάνουμε κριτική, γιατί αν το είχατε φέρει αν όχι στις 20 

μέρες από τη λήξη του τριμήνου, αν το είχατε φέρει σε 2 μήνες, θα 

μπορούσαμε να κάνουμε παρατηρήσεις όσον αφορά, γιατί υστερούν ας πούμε 

για παράδειγμα τα έσοδα σ' αυτόν ή σ' αυτόν τον τομέα, τώρα, 1 χρόνο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι κ.Δήμαρχε, είναι ουσιαστικά .. Τι θα πεί; Δεν κατάλαβα. Τότε 

γιατί το φέρνετε στο Συμβούλιο; Τυπικά να πούμε ναι ή όχι; Λοιπόν, θα έπρεπε 

.. Ενα λοιπόν είναι αυτό που είπα, αν έχει κυρώσεις θέλει να ρωτήσω. Δηλαδή 

το ότι δεν ήρθε στο Συμβούλιο, το ότι δεν δημοσιεύτηκε μέσα στις 20 μέρες 

μετά τη λήξη του τριμήνου, έχει κυρώσεις αυτό; Δηλαδή ο Δήμος έχει 

κυρώσεις από την Περιφέρεια; Από που; Ρωτάω αν έχει κυρώσεις ο Δήμος από 

το γεγονός το ότι δεν το έφερε. Αλλά ουσιαστικά καταντά ανέφικτο να 

κάνουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με την πορεία των εσόδων ή τον έλεγχο 

των εξόδων, όταν γίνεται μετά από 1 χρόνο αυτή η ενημέρωση και νομίζω ότι 

στη συνέχεια σε ετήσια πια βάση θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες 

παρατηρήσεις. Τώρα όσον αφορά το Α' τρίμηνο δεν μπορούμε να πούμε 

τίποτα. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα να απαντήσει ο κ.Χρήστου και εσείς 

κ.Δήμαρχε, γιατί η ευθύνη δεν την έχει ο κ.Χρήστου, την έχει η πολιτική 

προϊσταμένη αρχή, εσείς δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κυρία Στεργίου, στο πρώτο θέμα που θέσατε, πρέπει να εγκριθεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο για να δημοσιευτεί, να αναρτηθεί. Αυτό θα γίνει 

αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Θα φτάσουμε και σ' αυτό το θέμα. Λοιπόν, η εγκύκλιος η οποία 

καθόρισε τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση των 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιεύτηκε στις 9.9.110. 

Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε. Μέχρι να λάβει γνώση ο Δήμος .. Βεβαίως, βεβαίως και 

το ανέφερα στην εισήγηση. 9.9. δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ. Μέχρι να λάβουμε 

γνώση της εγκυκλίου και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, είχε περάσει 

και το τρίμηνο αυτό. Δε θα έχει, σίγουρα. Οχι, όχι, δε θα έχει. Οχι, όχι, δε θα 

έχει. Τώρα, το επόμενο τρίμηνο, στο επόμενο Συμβούλιο, θα φέρουμε το Α' 

τρίμηνο του 12, για να είμαστε συνεπείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Κύριε Λίτσα. Να αφήσουμε τον κ.Λίτσα να τοποθετηθεί. 

Κύριε Πέππα.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μόνο και μόνο για τη διαδικασία και για τη στάση σας κ.Πρόεδρε, 

έχω να πω το εξής, ότι πραγματικά δεν το ξαναζώ αυτό, δηλαδή είναι φοβερό 

ας πούμε με το ζόρι να προσπαθείτε να κάνετε κάτι το οποίο είναι απάνθρωπο 

αυτήν την ώρα και δε σέβεστε τίποτα. Ομως παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν 

μετά από τόσο καιρό να τα φέρνετε, να μην είσαστε μέσα στις προτάσεις του 

"Καλλικράτη", μέσα στις προθεσμίες και επίσης λυπάμαι που τόσο σοβαρό θέμα 

το έχετε φέρει τόσο αργά.  

 Εμείς το καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Πάντως εγώ να ξέρετε σας σέβομαι 

απεριόριστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πάντως και εγώ θα ήθελα να πω αν μου επιτρέπετε, ότι 

τέτοια ώρα είναι δύσκολο να συγκεντρωθούμε, να είμαστε σε προσοχή για να 

μπορέσουμε να ψηφίσουμε τέτοια θέματα, που είναι πολύ βασικά. Λοιπόν, 
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επειδή εγώ είμαι στην Οικονομική Επιτροπή πρέπει να πω ότι ψήφισα παρών σ' 

αυτά και ψηφίζω και σήμερα, δεδομένου ότι έρχονται εκ των υστέρων και δεν 

μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος ή κάποιες σημαντικές προτάσεις. Γι' αυτόν το 

λόγο και σήμερα ακολουθώ την ίδια τακτική. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κυρία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω για τελευταία φορά γιατί την κύρια ευθύνη έχω εγώ, να 

πω στους Δημοτικούς Συμβούλους, .. τους δικούς μου, ότι δεν θα και εγώ 

επειδή είμαστε κουρασμένοι όλοι και ίσως δεν έχουμε την κατάλληλη διαύγεια 

να μιλήσουμε σοβαρά θέματα, εάν ήταν, θεωρούσα, είτε καλώς, είτε κακώς, 

έτσι; γνώμη μου, άποψη μου, ότι αυτά τα θέματα δεν ήτανε τελείως τυπικά για 

την απλή λειτουργία και προχώρημα του Δήμου δεν θα το συζητούσα τέτοια 

ώρα. Πραγματικά. Αν είχε θέμα συζήτησης. Είμαστε, μπαίνουμε στον Ιούλιο 

του '12 και κάνουμε τα τρίμηνα τα οποία πρέπει να περάσουνε για 

"Καλλικρατικούς" λόγους από την ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά τα θέματα τώρα είναι ένα λεπτό. Τα ψηφίζουμε για να 

προχωρήσουμε. Ενα λεπτό. Τα οικονομικά μεγέθη έχουνε συζητηθεί στον 

προϋπολογισμό και παντού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ. Μην επαναλαμβάνεστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό σας ταλαιπωρώ, το λέω σε σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην επαναλαμβάνεστε κ.Λίτσα.  

 Λοιπόν, ψηφίσατε, ψηφίσατε λοιπόν κατά στο θέμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι, κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά και ο κ.Χασιώτης, όπως και η κα Στεργίου. Παρών η κα 
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Βαρνάβα.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 23ο 

 

Εγκριση έκθεσης Β' τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο 

 

Εγκριση έκθεσης Γ' τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

  

 ΘΕΜΑ 25ο 

 

Εγκριση έκθεσης Δ' τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23 θέμα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η εισήγηση είναι η ίδια. Αν υπάρχουν ερωτήματα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ο,τι πείτε κ.Λίτσα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι υποχρεωμένος να τη διαβάσει ο κ.Χρήστου. Εχει 

διανεμηθεί η εισήγηση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάνετε λάθος. Η εισήγηση είναι διαφορετική. Επειδή εσείς δε 

διαβάζετε ποτέ τίποτα, δεν ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνετε λάθος .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είναι αυτά που μας έδωσε. Εχει άλλο κείμενο. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Λίτσα, το κείμενο είναι το ίδιο το εισηγητικό. Αυτό που έχει 

διανεμηθεί .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, είναι διαφορετικό και δε μας έχει μοιραστεί κ.Χρήστου. Απ' έξω 

δεν μπορεί να τα συγκρατήσουμε. Διαβάστε τα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πλειοψηφία λέει να μην το διαβάσουμε. Εχετε την εισήγηση 

μπροστά σας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε, δεν την έχουμε αυτήν την εισήγηση. Εσύ δεν τα διαβάζεις 

τα θέματα, γι' αυτό δεν τα έβρισκα. Αλλα έλεγε ο Χρήστου, άλλα δώσατε σε 

μας. Αϊντε. Γκέγκε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, να κάνω μια παρέμβαση. Επειδή το Α', Β', το Γ' τρίμηνο 

δεν μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική, ας το περάσουμε έτσι και να πάμε στο 

Δ' να κάνουμε εκεί τη συζήτηση. Στο Δ' που είναι η ετήσια, ο ετήσιος 

απολογισμός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει αντίρρηση το Σώμα κύριοι συνάδελφοι; Οχι.  

 Λοιπόν, η κα Στεργίου προτείνει το εξής, να πάμε στο Δ' θέμα και να 

τοποθετηθούμε ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Χρήστου.  
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Το εισηγητικό είναι το ίδιο κ.Πρόεδρε. Το σκεπτικό και η νομολογία 

είναι ίδια. Τώρα αν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το ίδιο το εισηγητικό κείμενο κ.Λίτσα. Εάν επί των πινάκων, 

που αφορούν τα ποσά έχετε κάποια παρατήρηση. Ορίστε κα Στεργίου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στην ουσία. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν να ξεκινήσω ότι ο προϋπολογισμός ήτανε, στα έσοδα 

πάω, 55.945.380. Τα βεβαιωθέντα 32.525.562. Τα εισπραχθέντα 26.645.956. 

Είναι το μισό. Το 47,63% των εσόδων. Δεν πρέπει κάποιος να μας πει για ποιο 

λόγο έγινε αυτό. Ενα. Και πρέπει να μας απαντήσετε εσείς κ.Δήμαρχε γιατί ο 

κ.Χρήστου, εντάξει, θα μας πει το τεχνικό μέρος, το πολιτικό όμως είναι το 

ζήτημα. Και θέλω να επισημάνω ότι έχουμε μια μεγάλη υστέρηση στα έσοδα 

από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, όπου από τα 7.000.000 

προϋπολογισμό εισπράξαμε 4.975, περίπου 2.000.000 κάτω. Στα έσοδα από 

λοιπά δικαιώματα, από 1.500.000 περίπου έχουμε εισπράξει πάλι τα μισά, 711. 

Στα τακτικά έσοδα, συνολικά, από τα 3.140 έχουμε εισπράξει 2.344 και από τα 

εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών έχουμε 5.736 

βεβαιωθέντα και έχουμε εισπράξει μόνο τα 711. Τι σημαίνει αυτό; Οτι υπάρχει 

τρομερό πρόβλημα στις εισπρακτικές υπηρεσίες, γιατί όταν είναι βεβαιωθέν, 

δεν είναι προϋπολογισθέν, είναι βεβαιωθέν το ποσόν, από τα 5.700 να έχουμε 

εισπράξει μόνο τα 711, μας λείπουν 5.000.000 αγαπητοί συνάδελφοι της 

πλειοψηφίας. Δεν ανησυχείτε ότι προϋπολογίσαμε να εισπράξουμε 55.000.000 

και έχουμε εισπράξει τα 26; 'Η είναι παιδική χαρά εδώ μέσα για να γελάμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον προηγούμενο χρόνο είχανε προϋπολογίσει να εισπράξουμε 

84.000.000, όχι 55. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, συγνώμη, σας μιλάω τώρα .. Ναι, το είπα, είναι μια γενική 

παρατήρηση .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπως το λέω, βελτιώσαμε το θέμα αυτό κατά 30, 40%.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, η δεύτερη όμως παρατήρηση που έκανα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η δεύτερη παρατήρηση .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φέτος θα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η δεύτερη παρατήρηση που έκανα αφορούσε τα βεβαιωθέντα και 

τα εισπραχθέντα. Αυτό ήταν το προϋπολογισθέν, εντάξει, πέσαμε έξω, ήταν η 

πρώτη χρονιά, ας πούμε ότι κάναμε λάθος. Αλλά όταν έχουμε βεβαιώσει 5.730 

και έχουμε εισπράξει μόνο τα 700, χρειάζεται.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε να σας δώσω την πολιτική εξήγηση. Το κατάλαβα, το 

κατάλαβα, μη συνεχίζετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν τελείωσα. Θα πω και άλλα, έχω άλλα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σ' αυτό που σας απαντώ, απαντώ και σε πολλά άλλα θέματα που 

λέτε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μου πείτε όμως από που έρχεται αυτό το ποσόν. Εγώ αυτό 

ρωτάω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προέρχεται από την αδυναμία λειτουργίας απευθείας σε μια νέα 

τεράστια διοικητική δομή, με προσωπικό το οποίον δεν ήτανε επαρκές. 

Ακριβώς γι' αυτόν το λόγο. Δεν υπήρχε ούτε Γραφείο Εσόδων, ούτε Υπηρεσία 

Εσόδων, ούτε Δ/νση Οικονομική ξεχωριστή, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα 

μόλις παραλάβαμε το Δήμο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και είχαμε υστέρηση 5.000.000 από εισπρακτέα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον ιδρύσαμε από το μηδέν και συστήσαμε Υπηρεσίες και όλα 

αυτά. Καθυστερήσαμε να κάνουμε προϋπολογισμό. Ολα αυτά. Ιδιαίτερα 

δηλαδή από την έλλειψη οργάνωση του Δήμου, που συνεχίζουμε να την 
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έχουμε ακόμη, δυστυχώς, και ζητάμε μετατάξεις καθημερινώς Τεχνικής, 

Οικονομικής, Διοικητικής Υπηρεσίας. ανθρώπων όμως που να γνωρίζουν το 

αντικείμενο, δεν το γνωρίζαμε το αντικείμενο, ούτε .. Και ο "Καλλικράτης" 

βέβαια δυσκόλεψε μεγάλους Δήμους οι οποίοι είχανε έτοιμες Υπηρεσίες, όχι 

εμάς και όλοι βρίζουν τον "Καλλικράτη". Εγώ δεν το θεωρώ τόσο κακό τη νέα 

δομή του "Καλλικράτη", στην πορεία του χρόνου θα αποδειχθεί καλό για την 

Ελλάδα, αλλά .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στην πορεία του χρόνου θα αποδειχθεί καταστροφικό για την 

Ελλάδα. Να είστε σίγουρος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλει μεγάλη, θέλει μεγάλη πάλη και μεγάλο αγώνα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, δεν τελείωσα όμως. Πήγατε, προηγηθήκατε να απαντήσετε. 

Δεν, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εξήγηση, γιατί όταν έχεις βεβαιωθέντα 

σημαίνει ότι υπάρχουν κατάλογοι βεβαιωθέντες, που από εκεί δεν έχεις 

εισπράξει. Και θα σας πω εγώ το νερό. Πόσα εξάμηνα έχει να έρθει το νερό; 

Γιατί δεν το στέλνουμε να τελειώνει η ιστορία; Δε θέλουμε έσοδα; Λοιπόν, 

παρακάτω. Πάω τώρα στα έξοδα λίγο. Στα έξοδα εντάξει, αν υποθέσουμε ότι 

τα έξοδα δεν ήταν πάρα πολλά, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι δεν είχαμε 

καθόλου έργα. Οι επενδύσεις είχαμε υπολογίσει 17.000.000 και έχουμε 1.130, 

το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα στην κυριολεξία, πέρα από τις 

λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, τις οποίες, εντάξει, μισθοδοσίες και όλα αυτά. 

Στην πραγματικότητα δηλαδή ένας Δήμος δεν επιτελεί το έργο του αν δεν 

κάνει και κάποιες επενδύσεις, δεν κάνει κάποια έργα. Επομένως δεν είμαστε 

ευχαριστημένοι απ' αυτόν τον προϋπολογισμό.  

 Θέλω επίσης να πάω στην τελευταία σελίδα που αφορά τα στοιχεία του 

ισολογισμού και να ρωτήσω εδώ, κάνω μια ερώτηση, έχουμε ένα Ταμείο 6.000 

και έχουμε καταθέσεις όψεως 7.350. Εχουμε 7.00.000. Είχαμε 31.12.11. Ετσι; 

Μ' ακούτε κ.Χρήστου; Του '11, είχαμε 7.000.000. Τέλος, προηγούμενο 
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τρίμηνο, συγνώμη, πόσο είχαμε στις 31.12.; Που το γράφει αυτό;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για τον ισολογισμό να σας ..  

..: .. είναι του προηγούμενου έτους, προηγούμενου έτους. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, που είναι το καινούργιο; 31.12. που είναι το ποσόν;  

..: Εδώ δείχνει τις μεταβολές, αν δείτε. Λέει, τέλος προηγούμενου έτους, 

προηγούμενο τρίμηνο, Δ' τρίμηνο, τις μεταβολές μεταξύ τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Δ' έχετε πάει κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, ναι, 31.12. όμως πόσο είναι το υπόλοιπο; Δεν μας το έχετε 

βάλει, δεν μας το έχετε δώσει. 

..: 31.12., θα σας πω εγώ. Μισό λεπτό, γιατί να το βρω και εγώ, δεν το 

θυμάμαι απ' έξω. Μισό λεπτό. Λοιπόν .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εντάξει, ήτανε 7.350. Το βλέπω. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: 7.500.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 7.500 είχαμε τέλος του χρόνου; Ωραία. Ναι, εδώ λοιπόν θέλω να 

κάνω την εξής ερώτηση, αφού λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλο ταμειακό υπόλοιπο, 

γιατί έχουμε τόσες μεγάλες, τόση απόκλιση στις πληρωμές των προηγουμένων 

οικονομικών ετών. Δηλαδή, έχουμε τιμολογηθέντα, 7.163, ενταλθέντα 2.841 

και .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 2.841. Το βλέπω, αφού το διαβάζω. 4.700 είναι το σύνολο, μαζί 

με τα υπόλοιπα. Εντάξει, ας πάρουμε αυτό, αλλά από τα 9.000.000 

τιμολογηθέντα έχουμε 4, δηλαδή τα μισά. Αφού είχαμε λοιπόν ταμειακό 

υπόλοιπο, γιατί δεν πληρώθηκαν αυτές οι υποχρεώσεις; 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν προλαβαίνουμε κα Στεργίου. Ενταλματοποιούμε συνεχώς 

χρηματικά εντάλματα. Δεν προλαβαίνουμε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ωραία, τώρα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε κάποια παρατήρηση;  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν η κα Στεργίου κάλυψε όλα τα θέματα. 

Πήγατε στο Δ' απ' ότι είδα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, δεν έχει νόημα τώρα να πεις τρίμηνο τρίμηνο, αφού το τελικό 

βλέπεις την ετήσια ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, εγώ δε θα ψηφίσω ..      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. Τις εκθέσεις Β', Γ' και Δ' τριμήνου για το έτος 

2011.  

 Το 26ο θέμα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, όχι, μισό λεπτό, να τοποθετηθούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ρώτησα. Είπατε όχι, γι' αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θεωρώ ότι είναι παράλογο στις 02:00 η ώρα το βράδι να συζητάμε 

τέτοια θέματα. Το καταψηφίζουμε και νομίζουμε ότι και η απόφαση δε στέκει 

ας πούμε. Εχουνε μείνει μέσα στην αίθουσα 10 άτομα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ο κ.Χασιώτης είπε κατά. Εγώ είπα παρών, δεδομένου ότι 

στην Οικονομική Επιτροπή το ίδιο ψήφισα, επειδή υπήρξε απόκλιση 

βεβαιωθέντων εισπραχθέντων, τιμολογηθέντων, ενταλθέντων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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 ΘΕΜΑ 26ο 

 

Εγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Α/βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 26ο θέμα.  

 Κύριε Ζαφείρη, έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Το ξέρω, το ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό. Το ξέρω, γι' αυτό έχεις 

την δυνατότητα να μην το ψηφίσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να γίνουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Τώρα δεν είναι 

θέμα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω μια μικρή εισήγηση. Οι Σχολικές Επιτροπές μέχρι τώρα 

έχουνε πάρει από 70.000 η μια, 90 η άλλη περίπου, όλο το χρόνο. Το 2011 το 

σύνολον των Σχολικών Επιτροπών μετά τον Ιούλιο που παραλάβανε οι 

καινούργιες Σχολικές Επιτροπές και αργότερα, ήταν γύρω στις 350.000. Το ίδιο 

και το 2010. Και έχουνε πάρει 70- 80. Πρέπει να τους δώσουμε αυτά τα λεφτά 

για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να κάνουν τα μικροέργα τους.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το καλοκαίρι αυτό, όσα φτάσουνε. Τι πάει να πει το καλοκαίρι; 

Αφού τώρα έχουνε, αφού τώρα έχουνε .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Το παράλογο που είναι κ.Δέδε; Το καλοκαίρι γίνονται τα έργα στα 

σχολεία που είναι κλειστά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αν κάνουνε και μικροέργα είναι το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα 
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κύρια δεδομένα που επιχορηγούμε τις Σχολικές Επιτροπές. Δεν έχουνε δραχμή 

.. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δήμαρχος έκανε μια πολιτική εξήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή είναι η εισήγηση.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ευχαριστώ κ.Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφείρη.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Νομίζω, νομίζω ότι καλύφθηκα από τα όσα είπε ο Δήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Δέδε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, στον εισηγητή, στον κύριο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οι 100.000 έχουνε προϋπολογισμό που θα πάνε τα χρήματα; Δηλαδή 

δίνουμε 100.000. Για να δώσουμε 100.000, θα ξεχάσουμε και αυτά που 

ξέρουμε, έχει έναν προϋπολογισμό και λες, τα 10.000 θα πάνε εκεί, 5.000 θα 

πάνε στα πετρέλαια, 2 θα πάνε εκεί, 7 εκεί, 3 εκεί, 5 συντηρήσεις κτιρίων, 5 

εκεί. Δεν είναι σουβλάκια, χιλιάρικα είναι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Πούντα; 

ΔΕΔΕΣ: Πούντα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Πούντα; Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ, είναι η ώρα 02:00 το 

βράδι, αλλά ευτελίζετε και 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ. Που θα πάνε αυτά τα 

χρήματα. Τώρα, δεν ντρέπεστε λίγο; Η Μαλακάσα δεν είχε καν Γυμνάσια και 

Λύκεια. Τι είναι αυτά που λες τώρα;  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οχι 25, ήταν πολύ παραπάνω. Δεν είναι το θέμα, δεν είναι το 
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θέμα .. Τα πράγματα είναι απλά. 400 .. Πέρσι ο απολογισμός της Σχολικής 

Επιτροπής .. Να απαντήσω δε θέλετε κ.Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ. Απολογισμό έγινε πάλι η ίδια 

περίπτωση και φύγαμε νύχτα πέρασε πάλι και θέλετε πάλι νύχτα να περάσετε 

δίχως να έχετε φέρει το απλούστερο. Ερχεται μια εκδήλωση και λέει, θα 

στοιχίσει αυτό να κάνω εκείνο, τόσο να πληρώσω τους υπαλλήλους μου, τόσο 

να κάνω τις δαπάνες μου, τόσο τα έξοδα αυτά, τόσο εδώ, τόσο εκείνο, τόσο το 

άλλο. Εσείς στο κουτουρού θέλετε να πάρετε 200.000, δίχως να μας πείτε τι 

θα τα κάνετε αυτά τα χρήματα. Μα αυτό δε γίνεται. Είναι, δηλαδή συγνώμη, η 

εισήγηση είναι ότι παλιά είχανε χαλάσει περισσότερα, εμείς τώρα είμαστε στα 

λιγότερα, δώστε μας τόσα, μας χρωστάτε και μερικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφείρη.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οπως είπε ο κ.Δήμαρχος, ο περσινός .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτό θα κάνω, ένα λεπτό. Ο περσινός 

απολογισμός της Α' βάθμιας Σχολικής Επιτροπής παρότι είχε γίνει μείωση της 

τάξης του 18% σε σχέση με το 2010, ήταν 345.000 ευρώ. Αυτήν τη στιγμή 

εμείς έχουμε πάρει 2 επιχορηγήσεις δημοτικές, η μια 35, η άλλη 25, 60.000 και 

17.000, 16.300 συγκεκριμένα επιχορήγηση από το κράτος. Αυτά είναι τα λεφτά 

που έχουμε πάρει. Εχουμε πάρει δηλαδή 76.300. Μέχρι τα 445, τα περσινά, 

υπολοίπονται όπως καταλαβαίνετε 250.000. Εμείς δε λέμε, δώστε μας 250.000. 

Εμείς λέμε, επειδή υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στα σχολεία, είτε για 

επισκευαστικά, τα οποία επισκευαστικά τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε, 

συγνώμη κ.Βασιλάκο, τα έχουμε βάλει με σειρά προτεραιότητος με τους 

Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και ζητώ από σας κ.Λίτσα να μιλήσετε με τον 

Βασίλη τον Καραγιάννη, δε θα σας πω μακριά, έναν υποψήφιο σας, που είναι 
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Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στον Αυλώνα, μιλήστε με τον 

κ.Καραγιάννη και πείτε πως ακριβώς γίνονται, πως ακριβώς γίνεται η διαχείριση 

των χρημάτων της Σχολικής Επιτροπής.  

 Ζητάμε λοιπόν αυτά τα χρήματα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 

να κάνουμε απαραίτητες παρεμβάσεις στα σχολεία, αλλά και να καλύψουμε 

βασικές λειτουργικές ανάγκες οι οποίες έχουνε μείνει ακάλυπτες, επειδή λόγω 

της δυστοκίας και λόγω της ακυβερνησίας δεν έχουμε πάρει ούτε τη δεύτερη 

κρατική επιχορήγηση, ούτε χρήματα για τις καθαρίστριες, τις οποίες όμως εμείς 

έχουμε ξοφλήσει. Με ποιον τρόπο; Ούτε χρήματα για τους Σχολικούς 

Τροχονόμους, ούτε κανένα ποσόν το οποίο έπρεπε να έχουμε πάρει από το 

κράτος. Δε ζητάμε κάτι παράλογο. Τις 73.000 πάμε με 100 να τις κάνουμε 173, 

με 345 περσινό. Τι άλλο να πω δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Απλά επειδή το ποσό είναι μεγάλο και για τις 2 Επιτροπές, χωρίς να 

θέλει να πει κανείς ότι δεν είναι χρήσιμο, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι πλάνο 

έχετε να κάνετε μ' αυτά τα χρήματα ή και με τα υπόλοιπα, που θέλετε να 

πάρετε από το Δήμο ή από την κρατική επιχορήτηση. Και θα σας πω και το 

εξής, είπατε ότι πέρσι πήρατε 345.000 ευρώ. Ενα μεγάλο πρόβλημα που 

υπάρχει, που το ξέρω πολύ καλά, είναι το Γυμναστήριο του Καλάμου, που είναι 

έτοιμο να πέσει. Πήγα και προσωπικά και εγώ, το επισκέφτηκα και σαν 

μηχανικός και αυτό χρίζει άμεσης αποκατάστασης. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Αφήστε με να τελειώσω. Που θέλω να καταλήξω. Οτι πέρσι πήρατε 

345.000 ευρώ. Φέτος σκοπεύετε να πάρετε τα ίδια, ίσως και λιγότερα. 

Λιγότερα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουνε προβλήματα τα οποία παραμένουνε 

άλυτα. Που θέλω να καταλήξω. Υπάρχει από την πλευρά της Επιτροπής κάποιο 
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συγκεκριμένο πρόγραμμα ανά σχολείο με τις απαραίτητες εργασίες, που ζητάτε 

να κάνετε μ' αυτά τα χρήματα; Αυτό ζητάμε να γνωρίζουμε. Εμείς δεν είπαμε 

ότι είναι τα χρήματα πολλά ή λίγα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς απλά θέλουμε 

να ξέρουμε αν πηγαίνουνε για τον κατάλληλο σκοπό που είναι να πάνε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω εγώ κ.Δέδε. Ναι, υπάρχουνε, έχουνε 

καταγεγραμμένες όλες τις ανάγκες, αλλά είναι τόσες πολλές που ούτε τις είδα. 

Ζητούσανε πάρα πολλά για συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία και 

όλες οι ελλείψεις τις έχουνε καταγεγραμμένες. Μου ζητάγανε 300- 400.000. 

Παίρνουνε 100, θα δούμε που θα καταναλωθούνε, να τα φέρουνε εδώ και την 

επόμενη φορά θα τα φέρουνε στις αρχές του Δημοτικού Συμβουλίου να το 

συζητήσουμε αναλυτικά. 

ΔΕΔΕΣ: Το που θα καταναλωθούνε κ.Οικονομάκο δεν έπρεπε να υπάρχει ένα 

σχέδιο; Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, να είχε γίνει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καθαρίστριες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαρτί, βαψίματα, ετοιμασίες για το 

σχολείο. 

ΔΕΔΕΣ: Νομίζω ότι ο κ.Ζαφείρης μπορεί κάλλιστα να μου απαντήσει. Δε 

χρειάζεται να τον υποκαταστήσετε. Λοιπόν και το ερώτημα .. Ενα είστε, ωραία. 

Το ερώτημα είναι το εξής, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο; Αυτό θέλω να 

ξέρω. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Πως με βλέπετε κ.Δέδε; 

ΔΕΔΕΣ: Μια χαρά. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Πως με βλέπετε σαν άτομο; Δεν έχω σχέδιο στην ζωή; 

ΔΕΔΕΣ: Μια χαρά. Δεν είπα .. Κύριε Ζαφείρη .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οπως έχω σχέδιο στη ζωή, έχω και εκεί. 

ΔΕΔΕΣ: Σας είπα ένα συγκεκριμένο πράγμα και θέλω μια συγκεκριμένη 
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απάντηση.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Συγκεκριμένη απάντηση, συγκεκριμένη. Κύριε Δέδε, πρώτα απ' 

όλα είπατε για το κλειστό του Καλάμου. Το κλειστό του Καλάμου το έχουμε 

επισκεφτεί, ξέρουμε το πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει. Ομως η Σχολική 

Επιτροπή δεν υποκαθιστά την Τεχνική Υπηρεσία. Δεν μπορούμε εμείς να 

κάνουμε παρεμβάσεις πάνω από 5.500 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5.800 είναι. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ετσι; Αρα δεν μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να επέμβουμε 

εμείς και να φτιάξουμε το κλειστό το Καλάμου που θέλει 100.000 ευρώ. Θα 

κάνουμε ό,τι μπορεί η Σχολική Επιτροπή να κάνει. 

ΔΕΔΕΣ: Σας το έθεσα ως παράδειγμα, ως παράδειγμα. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι, το κατάλαβα. Ναι αλλά θεωρήθηκε ότι το έχουμε 

παραμελήσει.  

ΔΕΔΕΣ: Οχι, όχι, δεν είπα ότι παραμελήθηκε. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ετσι όπως ακούστηκε, έτσι όπως ακούστηκε. 

ΔΕΔΕΣ: Οχι, κάνετε λάθος. Δεν είπα κάτι τέτοιο. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Υπάρχει λοιπόν σχέδιο, όπως είπε ο κ.Δήμαρχος έχει κατατεθεί. 

Δεν δέχθηκε καν να το συζητήσουμε. Λέει, παιδιά, ναι μεν αυτά που λέτε έτσι 

είναι, αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σ' αυτές τις ανάγκες, βολευτείτε 

μ' αυτά και βλέπουμε. Και φυσικά όταν θα γίνει η κατανάλωση αυτού του 

ποσού θα υπάρχει από μας απολογισμός, προκειμένου να πάρουμε άλλα 

χρήματα στην πορεία. Να έρθει πρώτο κ.Πρόεδρε το θέμα, να μη λένε ότι το 

κάνουμε επίτηδες και να έχουμε και χρόνο να το κουβεντιάσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Γνωρίζω, κ.Ζαφείρη, θέλω να επιβεβαιώσω κάτι το οποίο είπατε. 
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Είμαι από τους Δημοτικούς Συμβούλους που πηγαίνουνε στην Επιτροπή τη 

Σχολική και ρωτάω για να δω πως γίνεται ακριβώς ο προγραμματισμός. Θα σας 

πω λοιπόν τι έχω δει και θα ήθελα να έρθει και άλλος κόσμος να το ακούσει, 

γιατί όντως υπάρχει σχέδιο και οργάνωση. Κάθε Ιούλιο μήνα, μέχρι τέλος 

Ιουλίου, ο κ.Ζαφείρης και η Επιτροπή του έχει μαζέψει τις ανάγκες όλων των 

Σχολείων, από τους Δ/ντες και περιγράφονται μέσα οι ανάγκες από το 

πετρέλαιο, που θα καταναλωθεί τη χρονιά τη Σχολική η οποία έρχεται, μέχρι τα 

βαψίματα, μέχρι τις απολυμάνσεις που πρέπει να γίνουνε, τους καθαρισμούς 

τους στις αυλές, τις κούνιες και ούτω καθεξής. Επεσαν στα χέρια μου λοιπόν 

και ζήτησα αντίγραφα απ' όλες τις ανάγκες όλων των σχολείων. Βρέθηκε 

σχολείο που ζήταγε νέο κτίριο γιατί πλέον έχει πάρει νερά το υπόγειο και δεν 

μπορεί και φοβάται για την στατικότητα του κτιρίου. Για τέτοιες ανάγκες 

μιλάμε. Μόνο το πετρέλαιο στα σχολεία είναι από 4- 8.000 ευρώ, ανάλογα τον 

πληθυσμό μέσα στο σχολείο και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω επιβεβαιώσει 

στην πράξη και στον τόπο που μένω και με 2- 3 σχολεία τα οποία έχω μιλήσει 

προσωπικά και βεβαίως και μέσα από την εικόνα που έχει δώσει η Σχολική 

Επιτροπή.  

 Εγώ μπορώ να πω ότι τα χρήματα τα οποία παίρνει η Σχολική Επιτροπή 

είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Είναι λίγα και αναρωτιέμαι αν θα καλύψετε το 

πετρέλαιο, αν θα μπορέσετε να απολυμάνετε τους χώρους, να βάψετε τα 

σχολεία, γιατί έρχονται ιώσεις και θα είναι δύσκολος ο χειμώνας αυτός, τι θα 

πρωτοκάνετε μ' αυτά τα λεφτά. Θα ξανάρθω σε σας τώρα που τελείωσε η 

σχολική χρονιά και θέλω και μια πληρέστερη εικόνα για την επόμενη χρονιά 

που θα είναι πιο δύσκολη και να δούμε τουλάχιστον όσον αφορά τα μικρά 

παιδιά πως μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς και να συνεισφέρουμε σ' αυτήν 

την προσπάθεια και είναι κάτι το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω με σιγουριά, ότι 

υπάρχει αυτό που λέμε σχεδιασμός.  
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ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εγώ Ζαφείρη μου, έχουμε διαφωνήσει, έχουμε διαφωνήσει.. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: ..  και περιμένω να φέρεις και την αίτηση να γραφτώ και στο 

Κόμμα. Εντάξει; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχουμε διαφωνήσει σε πάρα πολλά σ' αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο και θα διαφωνήσουμε πολιτικά και σε άλλα τόσα, αλλά μπορώ να 

αναγνωρίσω τουλάχιστον την αλήθεια και την πραγματικότητα που υπάρχει. 

Αυτό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να πω και εγώ κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εντάξει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λίγα τα λεφτά που δίνονται για τις 

Σχολικές Επιτροπές, γιατί αν δούμε ότι είναι, 33 νομίζω, 33 δεν είναι τα 

σχολεία; 33 οι Σχολικές Επιτροπές, δηλαδή είναι ελάχιστα τα λεφτά. 33 είναι 

σύνολο. Λοιπόν, είναι ελάχιστα πραγματικά. Θα έπρεπε πολύ περισσότερα να 

πηγαίνουνε στα σχολεία και εντάξει, τώρα όσον αφορά την διαχείριση, νομίζω 

ότι υπάρχει το Νομικό Πρόσωπο και οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να το 

ελέγξουμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι λίγα τα χρήματα. Αυτό όλοι το 

καταλαβαίνουμε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν τα δίνουμε εμείς. Ο,τι πρόταση έρθει, εμείς θα το ψηφίσουμε 

πάντως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω τον κ.Βασιλάκο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα πάμε και στη Β' βάθμια τώρα. Εντάξει. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, εντάξει και τον .. Δε θέλω να ασχοληθώ καθόλου με τον 

κ.Ζαφείρη, γι' αυτό, εντάξει. Δεν έχει νόημα.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ευχαριστώ κ.Λίτσα. Ευχαριστώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ασχοληθώ εγγράφως κ.Ζαφείρη.  

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οποτε θέλετε, όποτε θέλετε κ.Λίτσα, στη διάθεση σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής, οι εκταμιεύσεις των, τα τιμολόγια ας 

πούμε, πληρώνονται από εσάς ή πληρώνονται από την εκάστοτε Σχολική 

Επιτροπή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε; Οι εκταμιεύσεις, τι είπατε; Στα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή, ένα τιμολόγιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, στα τιμολόγια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ενα τιμολόγιο. Λέει ένας δάσκαλος, έχουμε αυτήν την ανάγκη και 

κάνετε εσείς μια δαπάνη, αυτό το τιμολόγιο, η πληρωμή του, γίνεται από εσάς 

ή γίνεται, γιατί δεν τα γνωρίζω, εγώ δεν είχα τέτοιες Επιτροπές, γι' αυτό ρωτάω 

κ.Βασιλάκο, γίνεται από εσάς ή γίνεται από, δηλαδή δίνετε εσείς τα χρήματα 

στον Πρόεδρο του σχολείου που είναι στην Επιτροπή, ναι, ή τα πληρωνέτε 

εσείς; Και πως βεβαιώνεται αυτό; Δηλαδή, η παραλαβή πως γίνεται. Γιατί αν 

εσείς, αν αυτός είναι στον Αυλώνα και εσείς στον Κάλαμο, πως γίνεται να 

βεβαιώσετε ότι αυτό έγινε, ποιος υπογράφει και ποιος πληρώνει.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οι προηγούμενες Σχολικές Επιτροπές είχαν το εξής πρόβλημα 

και γι' αυτό δε λειτουργούσαν και σωστά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Δ/ντης του 

σχολείου, κατά κύριο λόγο ήταν οι Δ/ντες, οι ίδιοι οι Δ/ντες των σχολείων, δεν 

μπορούσαν να είναι και λογιστές, να φτιάχνουνε και τις συμβάσεις των 

καθαριστριών, οι οποίες μερικά από τα σχολεία δεν είχαν καθόλου σύμβαση, 

δεν τις ξαναφτιάξαμε, λοιπόν και εν πάση περιπτώσει κάνανε πάρα πολλά λάθη, 
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ειδικά λογιστικά λάθη. Ειδικά λογιστικά λάθη. Λοιπόν, αυτήν τη στιγμή το 

Νομικό Πρόσωπο στηρίζεται στα άτομα, τους 3 Δημοτικούς Συμβούλους, 

παράδειγμα στη Β' βάθμια, έτσι; Τους 2 της συμπολίτευσης, ένας από την 

αντιπολίτευση, 2 δασκάλους, Δ/ντες σχολείων, κατά παλαιότητα, έναν μαθητή 

και οι υπόλοιποι είναι πολίτες. Λοιπόν, ελέγχονται από τον ίδιο τον Δ/ντη των 

σχολείων οι εργασίες, αυτός παραλαμβάνει, λοιπόν και πληρώνονται από τη 

Σχολική Επιτροπή. Δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα, δηλαδή γι' αυτό και 

έχει περιπλακεί το πράγμα, ζητάει το Υπουργείο να γίνει λογαριασμός των 

Δ/ντων, να μην τους τα δίνουμε δηλαδή τα χρηματικά ποσά για μικροέξοδα, σε 

μετρητά, κόβονται στην απόδειξη, αλλά δεν δέχεται καμία τράπεζα, το νομικό 

της τμήμα, να τους καταθέτουμε ένα χρηματικό ποσό το οποίο να το έχουν 

μέσα, όχι για τα μεγάλα έξοδα, για τα μικροέξοδα.  

 Δηλαδή υπάρχει στο Νόμο ασάφεια, μεγάλη ασάφεια. Οχι, δεν δέχεται 

και δεν θέλουμε ούτε εμείς, ούτε αυτοί να χειριστούνε το οικονομικό. Γιατί. 

Γιατί δεν μπορούν να υπογράφει αυτός, να σφραγίζω εγώ και μετά να 

υπογράφω εγώ. Δε γίνεται. Δηλαδή υπογραφές.. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορεί να πληρώνει μόνο ο ταμείας της Σχολικής Επιτροπής, ο 

κ. .. παράδειγμα και ο Πρόεδρος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάθε φορά που πληρώνει ο ταμείας γίνεται εκταμίευση από την 

τράπεζα; Τα χρήματα που εσείς διαχειρίζεστε είναι στην τράπεζα και κάθε φορά 

κόβει .. ; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αυτήν τη στιγμή, αυτήν τη στιγμή, όχι αυτήν τη στιγμή, από 

τότε που αναλάβαμε, είμαστε μονίμως χρεωστικοί. Γιατί. Γιατί είμαστε μονίμως 

χρεωστικοί. Γιατί πρέπει να ερχόμαστε κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες και να ζητάμε 

αυτό το τεράστιο ποσό. Τεράστιο σε εισαγωγικά. Ετσι;  
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ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σε εισαγωγικά. Εάν μπορούσαμε να έχουμε όλοι αυτοί που 

συνεργαζόμαστε στην ίδια τράπεζα λογαριασμό, θα μπορούσαμε να 

μεταβιβάζουμε τα χρήματα και θα ήτανε πολύ καλό για μας για να μην 

μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κάτι που εγώ θυμάμαι στο παρελθόν, είχαμε προβλήματα με τις 

αλλαγές των δασκάλων. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπράβο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Διαδικαστικό όμως. Θέλω να μου το εξηγήσετε. Εχετε ένα ένταλμα, 

που θέλετε, ένα τιμολόγιο, δεν έχετε εντάλματα εσείς, το οποίο λέτε, ο ταμείας 

σας, ότι πρέπει να πληρωθεί. Ωραία αυτό. Πως ακριβώς γίνεται; Τα χρήματα 

αυτά ας πούμε ο Δήμος τα δίνει σε ποιον; Στην Επιτροπή; Μπαίνουνε σε 

τράπεζα; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι ο Δήμος. Η Σχολική Επιτροπή έχει δύο λογαριασμούς. 

Λοιπόν, ο ένας λογαριασμός είναι τα χρήματα τα οποία εισέρχονται τα χρήματα 

από τις χρηματοδοτήσεις του κράτους, που περνάνε μέσω του Δήμου, αφού 

περνάνε Επίτροπο, και η ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτά πάνε στο Δήμο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι στο Δήμο. Πάνε στο Δήμο και εκταμιεύονται, μάλλον 

μεταφέρονται μετά στο λογ/μο της Σχολικής Επιτροπής. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπράβο.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ο δε δεύτερος λογ/μος είναι ο λογ/μος ο οποίος έρχονται τα 

χρήματα από το Ιδρυμα Νεότητας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Απευθείας.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Απευθείας έρχονται, απευθείας και υπάρχει και ο λογ/μος ο 
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οποίος έρχονται τα χρήματα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο ταμείας κάνει ανάληψη, ο ταμείας κάνει ανάληψη .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ο ταμείας ή ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. 2 άτομα μόνο 

έχουν το δικαίωμα να το κάνουνε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο ταμείας ή ο Πρόεδρος .. ; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: 'Η ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λογικά ο ταμείας δεν πρέπει να πληρώνει; Με υπογραφή δική σας; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τώρα ο κ.Μίτας έχει πρόβλημα τώρα. Τι να κάνουμε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, επειδή διαχειριζόσαστε δημόσιο χρήμα λέω το εξής, κάτι άλλο, 

εγώ έκανα παρατήρηση στον κ.Φοργιάρη γιατί δεν έκανε ανάρτηση, δεν έκανε 

ανάρτηση των αποφάσεων του. Εσείς τις αποφάσεις σας τις κάνετε κάπου 

ανάρτηση; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Λίτσα, να πω κάτι; Μακάρι να μας έδινε το δικαίωμα ο 

Νόμος να έχουμε προϋπολογισμό, να το φέρνουμε εδώ, να το καταθέτουμε και 

να ησυχάσουμε. Μακάρι και το έχουμε κάνει ήδη, το έχει ο Δήμαρχος, αλλά 

δεν μπορεί να το αναρτήσουμε κάπου, ούτε να το κάνουμε, γι' αυτό πάμε σε 

έκτακτες και έκτακτες και έκτακτες επιχορηγήσεις του έκτακτου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και για να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο πράγμα, είναι ένα 

καράβι, ουσιαστικά το οποίο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με λίγο. Επιτρέψτε μου. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ βλέπω το έργο σας, απλώς αναρωτιέμαι και πως παίρνονται 

αποφάσεις και πως γίνεται. Παραδείγματος χάρη έγινε μια πολύ ωραία 
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εκδήλωση, που πήγανε τα παιδιά στην Ιταλία.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δωρεάν. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε στοίχισε καθόλου στο .. ; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πληρώσανε τα παιδιά, όχι, κατά κεφαλήν ..  

ΛΙΤΣΑΣ: Μισό, μισό, μισό. Στην Επιτροπή που είσαστε Πρόεδρος, το δωρεάν 

στοίχισε έστω και 100 ευρώ, γιατί μπορεί να χρειάστηκε κάπου να δώσετε 100 

ευρώ; Γιατί μου λέτε δωρεάν. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, όχι. Συγνώμη, συγνώμη, όχι. Αυτό είναι πρόγραμμα του 

Υπουργείου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αρα δεν πληρώσατε από την Επιτροπή ο Δήμος ούτε 1 ευρώ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Από την Επιτροπή πληρωθήκαν κάποια πράγματα, δηλαδή τώρα 

τα αναψυκτικά, της εκδήλωσης εδώ, κάποια μικροέξοδα. Αυτά πληρωθήκανε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το σύνολο του ποσού; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δε θυμάμαι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δε θυμάστε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δε θυμάμαι τώρα, για το σύνολο του ποσού, για το .. Παρόλα 

αυτά, παρόλα αυτά, οι εκδηλώσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Βασιλάκο, μισό λεπτό. Αυτή η κουβέντα θα 

μπορούσε να γίνει εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ έχουν παραβιαστεί 

χρόνοι τώρα .. Καταλήξτε κάπου. Τώρα σε μια .. Είναι ενδιαφέρουσα η 

συζήτηση, πράγματι, αλλά θα μπορούσατε να τα συζητήσετε με τον 

κ.Βασιλάκο άμα θέλετε και παρέα .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα, η Μαθητειάδα, που είχε καλυφθεί. 
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Υπάρχουνε του Καλάμου ξέρω εγώ το .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω κάτι και θα σας δώσω συγχαρητήρια, είδα βγάλατε ένα 

έντυπο και συγχαρητήρια κιόλας, αυτό το έντυπο αποφασίσατε πήρατε 

απόφαση .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Πήραμε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. θα στοιχίσει τόσο και θα το δίνουμε; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν το δίνουμε. Γράφεται από μαθητές .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μπορεί να γράφεται από οποιονδήποτε. Αλλο λέω, πόσο στοιχίζει 

λέω, η έκδοση πόσο στοίχισε.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Γύρω στα 300 ευρώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: 300 ευρώ; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι.  

ΛΙΤΣΑΣ: Πόσα φύλλα ήτανε;  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Γύρω στα 2.000 φύλλα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Πολύ καλή τιμή. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συν ότι έχουμε, έχουμε χρηματοδότη, έχουμε χρηματοδότη τη 

VODAFONE. Ετσι; Δηλαδή και σε συνεργασία με το ΚΛΙΚ, που μας κάνει 

δωρεάν άπειρα πράγματα και .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η VODAFONE; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Βέβαια. Και τις εμφανίσεις της μαθητικής, τις μαθητικές, τις 

αθλητικές μάλλον και το ΚΛΙΚ .., που είναι με το Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 

δωρεάν και με το Ιδρυμα Γουλανδρή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ξεπέρασαν οι ερωτήσεις το .. Κάντε την 

τοποθέτηση σας .. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες το παίρνουμε σε προσφορά. Τι να 

κάνουμε τώρα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τελειώνει το θέμα. Θα μπορούσατε να ρωτάτε επί ώρες. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα πω και για το ότι είναι 02:00 το βράδι και επίσης ότι δεν 

υπάρχει εισήγηση αναλυτικά που θα πάνε τα χρήματα, το καταψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Λίτσας, όπως και ο κ.Δέδες. Ναι ο κ.Χασιώτης, ναι η κα 

Στεργίου. Κυρία Βαρνάβα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εγώ ναι και θα ήθελα να πω ότι είναι άθλος όπως 

λειτουργούνε. Στην παιδεία δεν πρέπει να υπάρχουνε εκπτώσεις. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 27ο 

 

Εγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Β/βάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

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

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑ 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 
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ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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