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    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 
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    Κιούσης Δημήτριος 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Εξέταση αιτήματος των 

μικροπωλητών για παράταση 

κατάθεσης των αιτήσεων, 

προκειμένου να συμμετέχουν 

στην εμποροπανηγυρη του 

Προφήτη Ηλία. 

2 ΕΗΔ. Εγκριση χορήγησης άδειας 

τομής οδοστρώματος και 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί 

της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Χαλκίδας 

της Δημοτικής Κοινότητας 

Αυλώνα για την εκτέλεση του 

έργου: "Αναβάθμιση και 

βελτίωση εξωτερικού δικτύου 

ύφρευσης Δήμου Αυλώνα". 

3 ΕΗΔ. Εγκριση υποβολής πρότασης για 

την ένταξη της μελέτης: 

"Πολεοδόμηση (ένταξη στο 

σχέδιο) της περιοχής οικισμός 

Παραλίας Μαρκοπούλου που 

βρίσκεται εντός της 

εγκεκριμένης ΖΟΕ (Β' κατοικία) 

της πρώην Κοινότητας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού" στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου για την 

ολοκλήρωσή της. 

4 ΕΗΔ. Αποδοχή ποσού 8.704,00 ευρώ 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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για την αποζημίωση των 

εθελοντών Σχολικών 

Τροχονόμων. 

5 ΕΗΔ. Εγκριση 5ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονονομικού 

έτους 2012. 

6. Εγκριση παραχώρησης χρήσης 

οικοπέδου για την ανέργερση Ναού 

του Αγίου Τιμοθέου στην Δ.Κ. 

Καλάμου. 

7. Εγκριση έκθεσης Α' τριμήνου 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2012. 

8. Εγκριση Μελέτης με αντικείμενο 

"Πλύσιμο- Γρασάρισμα Οχημάτων & 

Μηχανημάτων Δήμου Ωρωπού". 

9. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σκάλας Ωρωπού". 

10. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 

περιπτέρων στους δικαιούχους του 

Ν.3648/2008. 

11. Εγκριση μείωσης του μισθώματος για 

το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου 

που μισθώνει ο Ανατάσιος Κυρτάτος. 

12. Λήψη απόφασης για την στελέχωση 

του Κ.Α.Π.Η. Νέων Παλατίων. 

13. Λήψη απόφασης για τον 

αποχαρακτηρισμό της Π.Ε.Ο. Αθηνών - 

Χαλκίδας σε Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει η αποψινή μας συνεδρίαση και παρακαλώ την κα 

Μαναβέλη να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των παρόντων.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αναφέρουμε και το θέμα της κας Βαρνάβα. Ναι.  

 Κυρία Μαναβέλη. 

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: (εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο κ.Βασιλάκος, παρών. Προσήλθε ο κ.Βελτανιώτης, ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Δέδες, η κα Στεργίου και ο 

κ.Δάβρης. Προσήλθε και ο κ.Αρμυριώτης. Ο κ.Κιούσης από τον Κάλαμο, η κα 

Οικονόμου από το Καπανδρίτι, ο κ.Ζαφείρης από τα Νέα Παλάτια. Κύριε 

Καμπιώτη και κ.Κιούση, αν θέλετε κλείστε την πόρτα για να μην έχουμε 

θέρμανση της αίθουσας.  

 Κύριοι συνάδελφοι, πρωτού προβούμε στη διαδικασία των 

ανακοινώσεων θα διαβάσω προς το Σώμα μια επιστολή της συναδέλφου, της 

κας Βαρνάβα, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού και στην οποία η κα Βαρνάβα αναφέρει ότι: 

Παρακαλώ όπως δεχθείτε την παραίτηση μου σαν Γραμματέας του Δημοτικού 

Συμβουλίου δεδομένου ότι απολαμβάνω τα καθήκοντα του επικεφαλής .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναλαμβάνω, ναι, συγνώμη, τα καθήκοντα του επικαφαλής της 

παράταξης της ΔΗΣΩ. Της επικεφαλής .. Ο,τι γράφει κ.Οικονόμου διαβάζω, 

εντάξει. Να μην .. Του επικεφαλής γράφει, της παράταξης τη ΔΗΣΩ. Θα ήθελα 

να παρακαλέσω την κα Βαρνάβα, επειδή το θέμα αυτό θα είναι επόμενο θέμα 

Δημοτικού Συμβουλίου, η παραίτηση σας, αποδοχή και η εκλογή νέου 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

10 

Γραμματέως, αν δεν έχετε αντίρρηση προσωπικά σήμερα να βοηθήσετε τη 

διαδικασία.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. Ωραία. Δε θέλετε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σας 

υποχρεώσουμε να είστε Γραμματέας, παρόλα αυτά στο επόμενο Συμβούλιο θα 

συμπεριληφθεί ως θέμα και η παραίτηση σας, όπως και η εκλογή νέου 

Γραμματέως του Συμβουλίου. Λοιπόν, θα κάνουμε και χρέη και Γραμματέως 

σήμερα.  

 Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να προβούν σε ανακοινώσεις να το 

δηλώσουν στο Προεδρείο. Είναι ο κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Δέδες, ο 

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Οικονόμου, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Λέκκας, ο κ.Δάβρης, ο 

κ.Γιαμαρέλος, ο κ.Σωτήρχος. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Πέππας, ο κ.Γιαμαρέλος 

έχει αναγραφεί και η κα Οικονόμου και ο κ.Βλάχος.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στους αγαπητούς 

συναδέλφους, στον κ.Βελτανιώτη και τον κ.Ρούσση, τα συγχαρητήρια μου για 

την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Α. στη θέση του 

Προέδρου και στη θέση του Γραμματέα. .. που έχουν να κάνουν με τη δική μας 

περιοχή. Τους εύχομαι κουράγιο και καλή συνέχεια σε ένα δύσκολο έργο που 

είναι η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το 

δεύτερο θέμα δε θα είναι τόσο ευχάριστο. Θα έχει να κάνει αναφορά στην 

ανακοίνωση του Δημάρχου Ωρωπού, σε απάντηση λέει σε συκοφαντικό 

δημοσίευμα. Εχει μπερδέψει ο κ.Δήμαρχος τις αναφορές σχετικά με τον τρόπο 

διοίκησης σε προσωπικές επιθέσεις. Εχοντας τη δυνατότητα αυτός και μόνο 

εκείνος να κάνει αναρτήσεις στο site του Δήμου έχει ένα προσωπικό τελείως 

δημοσίευμα για μένα, το οποίο θεωρώ ότι το μόνο .. είναι προσωπικό τελείως, 
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με εκφράσεις που δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δείχνει ότι ο μόνος 

τρόπος που αντιλαμβάνεται ο κ.Δήμαρχος την Αυτοδιοίκηση είναι το να βρίζει. 

Επιασε μια φορά προεκλογικά, συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο.  

 Η δεύτερη, η ίδια ανακοίνωση του κ.Δημάρχου, έχει να κάνει με ένα 

άλλο δημοσίευμα που μας έκανε παρατήρηση γιατί κάναμε ένσταση. Εκεί δεν 

φτάνει μόνο ότι μας έκανε παρατήρηση, λέει και ψέματα. Και ενημερώνω 

λοιπόν τους αγαπητούς συναδέλφους ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε 

ενστάσεις, ποτέ δεν σταματήσαμε κανένα ψέμα, του δίνουμε στοιχεία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ας αφήσουμε τις βαριές εκφράσεις. Υπάρχουν και 

άλλες λέξεις να αναφερόμαστε σε συναδέλφους και δει στο Δήμαρχο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλετε να σας πω, θέλετε να σας πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να πείτε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλετε να σας πω .. Μη με διακόπτετε κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι κομψό τώρα για έναν συνάδελφο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ τόσα γράμματα ξέρω, λέω ψέματα. Εγώ ξέρω να λέω ψέματα. 

Οπως επίσης, αν θέλετε να σας πω, να σας αναφέρω κύριε, κ.Πρόεδρε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα θέλετε το επίπεδο του Συμβουλίου να είναι σ' αυτό το χάλι.. 

ΛΙΤΣΑΣ: .. τι έχετε πει, τι έχετε πει στο δελτίο τύπου για μένα, ότι με περισσό 

θράσος, διακατεχόμενος από σύνδρομο ηττοπάθειας, ακατάσχετης αρχομανίας, 

ισοπεδώνω τα πάντα στο πέρασμα μου, ότι έχω την καρέκλα σαν περιουσιακό 

μου στοιχείο, ότι ρίχνω λάσπη, ανεύθυνα. Εχετε πει πάρα πολλά άλλα. Αλλά να 

πάμε επί της ουσίας, στα θέματα τα αυτοδιοικητικά. Τα αυτοδιοικητικά θέματα 

ξέρετε, ότι οι αποφάσεις σας είναι εκτελεστέες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ κ.Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Με διακόψατε. Να μη με διακόπτατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έχετε 1 λεπτό ακόμα να ολοκληρώσετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, έχω 2 λεπτά. Με διακόψατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε 2 λεπτά. Μην επιμένετε. Ανακοινώση κάνουμε, δεν 

κάνουμε λογίδριο τώρα εδώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, ότι λέτε ψέματα όταν λέτε ότι τη 

διαμόρφωση χώρων για δημοτικό πάρκινγκ εμείς την καταψηφίσαμε. Την 

ψηφίσαμε, αν θυμάστε καλά, στα 240.000, που είχατε γύρω στα 40- 50.000 

χωματουργικά και σας έλεγα ότι είναι ανύπαρκτα. Το κάνατε με 15. Αλλά έχετε 

ανέβει τόσο ψηλά στην εξουσία που δεν ακούτε τι σας λέμε. Προσέξτε γιατί 

εκτίθεστε και αναφορά στον αγαπητό κύριο συνάδελφο, τον κ.Φοργιάρη, να 

του πω το εξής: του κάνω μια παρατήρηση, ότι 2μηνήτες που έχουνε 

προσληφθεί οδηγοί για την πυρασφάλεια, όταν έχει φωτιά στον Κάλαμο να μην 

ξαναγίνει να πάνε να φέρουνε τα τρόφιμα από το στρατόπεδο. Να μην 

ξαναγίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να μην ξαναγίνει. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να αφήσουμε τον κόσμο να πεινάει. Ετσι κ.Λίτσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. Κύριε Φοργιάρη, όχι διάλογο, σας παρακαλώ. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, οι δημηνήτες, οι δημηνήτες που είναι .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, θα κάνετε ανακοίνωση. Κύριε Φοργιάρη, όχι 

διάλογο τώρα. 
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ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: .. να καταγραφεί αυτό που λέτε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Βεβαίως, να καταγραφεί. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να αφήσουμε τον κόσμο να πεινάει δηλαδή; Τι θέλετε εσείς; 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, να πάει κάποιος άλλος να φέρει τα τρόφιμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα ..         

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Ποιος να πάει κ.Λίτσα; Να ερχόσασταν να πηγαίνατε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα και κ.Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Να ερχόσασταν να πηγαίνατε εσείς. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να μου το ζητήσετε, αλλά όχι με παράνομο αυτοκίνητο. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε .. Κύριοι συνάδελφοι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι με παράνομο αυτοκίνητο που οδηγάτε εσείς. Λοιπόν, να μην 

ξαναεπαναληφθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κ.Λίτσα. Κύριε Φοργιάρη, κ.Φοργιάρη, δεν μας 

βοηθάτε, δε βοηθάτε. Μπορείτε να κάνετε ανακοίνωση.  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Λυπάμαι ειλικρινά διότι για πολλοστή φορά θα 

αναφερθώ στο ίδιο θέμα, στο θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού. Σαν παράταξη 

εμείς φέραμε τον Μάρτιο του 2011 αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

δώσαμε ώθηση σε ένα θέμα και σε ένα έργο το οποίο μέχρι τότε είχε 

βαλτώσει. Σε ένα έργο το οποίο είναι πολύτιμο και αναγκαίο για τον Ωρωπό. 

Κλείσαμε τότε τα αυτιά μας στις σειρήνες του λαϊκισμού, στο εύκολο πολιτικό 

κέρδος της στείρας αντιπολίτευσης και στις δικαιολογημένες εν μέρει 

διαμαρτυρίες και πιέσεις των κατοίκων που ορίστηκε η χωροθέτηση. Η 
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συναίνεση και η συνεννόηση αυτή βοήθησε ώστε αυτό το έργο να ενταχθεί 

στο ΕΣΠΑ, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και από τον Μάρτιο του '11 ώς 

τις αρχές του '12 να έχει μια ομαλή και θετική πορεία. Ομως όλα αυτά, όπως 

όλα τα ωραία, έτσι και η πορεία αυτή ανακόπηκε με ευθύνη καθαρά της 

Δημοτικής Αρχής. Και όταν λέω Δημοτική Αρχή δεν εννοώ το σύνολο των 

Δημοτικών Συμβούλων, εννοώ αυτούς οι οποίοι έχουν πρόσβαση ενημέρωσης 

για το έργο και έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης σ' αυτό το έργο.  

 Το ΥΠΕΡΑ λοιπόν τον Μάρτιο του 2012 ειδοποιεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους Δήμους ότι τα έργα τα οποία έχουν προενταχθεί, εφόσον 

μένουν ακίνητα, κινδυνεύουν να απενταχθούν, που σημαίνει να χαθούν τα 

χρήματα. Αυτό γίνεται τον Μάρτιο του '12. Αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει 

τότε η Δημοτική Αρχή για να μη θεωρηθεί το έργο ακίνητο, ήταν να έχει 

καταθέσει αίτηση έγκρισης των όρων διακήρυξης για τις μελέτες, εφόσον είχε 

πάρει νωρίτερα τη συγκατάθεση, τη σύμφωνη γνώμη από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο. Τι έκανε όμως η Δημοτική Αρχή. Το πρώτο, χωρίς την έγκριση από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο, καταθέτει αυτήν την αίτηση στο ΥΠΕΡΑ, 

προσδοκώντας ότι θα περάσει έτσι. Δεύτερο, πηγαίνει εκ των υστέρων στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο και καταθέτει αίτηση για έγκριση των διαδιακασιών, 

το Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκοντας ως αφορμή ότι δεν έχει τελειώσει το 

θέμα της χωροθέτησης και δεν έχουνε παρθεί, δεν έχει αγοραστεί το κτήμα, 

ζητάει να ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία, πράγμα το οποίο το 

Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο και αν η Δημοτική Αρχή το είχε ψάξει 

και είχε ενημερωθεί, θα ήξερε ότι θα μπορούσε να είχε πάρει την έγκριση από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο και να μην κινδυνεύει το έργο.  

 Τρίτο, ενώ έχουμε πάρει απόφαση από τις 25.4.2012 να προβούμε σε 

διαγωνισμό για να αγοράσουμε εκτάσεις για το Βιολογικό, 3 μήνες μετά ο 

διαγωνισμός αυτός δεν έχει γίνει, ενώ θα έπρεπε να είχε τελειώσει εδώ και 1 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 21η 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 
 

  15 

μήνα. Εδώ και 1 μήνα δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε αγοράσει αυτές τις 

εκτάσεις. Και τέταρτο, η προέγκριση χωροθέτησης είναι μια διαδικασία 

ανεξάρτητη από τις άλλες, έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τις αρχές του έτους και 

τώρα που μιλάμε να είχε ολοκληρωθεί. Αντί όμως να έχει ολοκληρωθεί αυτή η 

μελέτη, δεν έχει ξεκινήσει καν και έρχεται τώρα η Δημοτική Αρχή να θέλει με 

25άρια, με 25.000 ευρώ να πάρει Συμβούλους Μελετητές και να προχωρήσει 

αυτό που έπρεπε ήδη να είχε τελειώσει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Ολοκληρώστε κ.Γιασημάκη. Και εσείς 

έχετε υπερβεί το χρόνο σας .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ελπίζω βέβαια εδώ με τους Συμβούλους που θα έρθουν τώρα 

για να μας βοηθήσουνε να μη δούμε μέσα σ' αυτούς τους Συμβούλους 

φαντάσματα του παρελθόντος. Θα πρέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή, αυτοί οι 

οποίοι έχουνε πρόσβαση στην ενημέρωση για την πορεία του έργου, αυτοί που 

έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης για την εξέλιξη του έργου και οι μη αιρετοί 

οι οποίοι λόγο θέσης μπορούν να παρέμβουν σ' αυτή την πορεία του έργου να 

καταλάβουν κάποια πράγματα, ότι αν αυτό το έργο χαθεί, κάποιοι θα φύγουν 

νύχτα και κάποιους άλλους θα τους πάρουν με τις πέτρες. Ζητάμε λοιπόν 

κ.Δήμαρχε να μας ενημερώσετε για το που βρίσκεται αυτό το έργο, σε ποιο 

στάδιο είναι, τι έχετε κάνει όλους αυτούς τους μήνες, πόσο κοντά είμαστε στο 

να απενταχθεί το έργο και να χαθούν τα χρήματα και ποιος είναι υπεύθυνος 

από τη Δημοτική Αρχή για να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτού του έργου και 

να ενημερώνει και μας. Περιμένω μια ουσιαστική απάντηση με συγκεκριμένα 

πράγματα.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  
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 Το λόγο έχει ο κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η δικιά μου ανακοίνωση έχει σχέση με την νέα 

δομή και τη λειτουργία και εκπροσώπηση της παράταξης μας, στην οποία είμαι 

υποχρεωμένος και αναγκασμένος να την αναφέρω για να έχουν όλοι εικόνα οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι παρατάξεις οι υπόλοιπες. Εχει σχέση με την 

παραίτηση της κας Βαρνάβας, η οποία πλέον θα είναι η επικεφαλής της 

δημοτικής ομάδας, της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ, της 

ΔΗΣΩ και θα ήθελα να είναι γνωστό ότι και θα παρακαλούσα να χαίρει των 

προνομίων και των διευκολύνσεων του επικεφαλής, της επικεφαλής 

παρατάξεως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

γιατί μέχρι τώρα η συνεργασία από την πλευρά του επικεφαλής, εγώ παραμένω 

Δημοτικός Σύμβουλος Ωρωπού μέχρι νεωτέρας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον 

κ.Βελτανιώτη και τον κ.Ρούσση για την εκλογή τους στην ΕΠΣΑΝΑ, τη 

Νομαρχιακή Επιτροπή Ποδοσφαίρου. Είναι μια σημαντική για την περιοχή μας 

διάκριση και εκπροσώπηση για το χώρο του αθλητισμού και θα παρακαλούσα 

σε επόμενη ή σε τωρινή συνεδρίαση, στην τωρινή συνεδρίαση, να γίνει εκλογή 

Γραμματέως ώστε να .. και τώρα μπορεί να γίνει, εκτός .. αν δεν υπάρχει 

πρόβλημα από τους συναδέλφους, να εκλέξουμε τώρα τον Γραμματέα να 

τελειώνουμε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άρθρο 64, παρ. 7 του Νόμου 3852/2010, του Καλλικρατικού 

Νόμου δηλαδή. Λέει ότι η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, 

Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. 

Αρα ακόμα δεν είναι οριστική η παραίτηση, πρέπει να εκτελέσει σήμερα η κα 

Βαρνάβα τα χρέη Γραμματέως και στο επόμενο .. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί δεν το κάνουμε εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα της 

εκλογής Γραμματέως να τελειώνουμε; Αφού δε λέει ότι πρέπει να γίνει σε 

επόμενη συνεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί δεν είναι προετοιμασμένο και το Συμβούλιο, ούτε καν 

αριθμό πρωτοκόλλου δεν έχει πάρει η αίτηση. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Ας γίνει στο επόμενο Συμβούλιο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η κα Βαρνάβα μπορεί σήμερα να εκτελέσει καθήκοντα 

Γραμματέως. Η κα Βαρνάβα σήμερα μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα 

Γραμματέως.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: .. ότι εκτελεί καθήκοντα Γραμματέως και ας παραμείνει στη 

θέση της η γυναίκα. Δε μας πειράζει σε τίποτα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η κα Βαρνάβα από σήμερα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ας θεωρηθεί ότι εκτελεί για σήμερα στο Συμβούλιο καθήκοντα 

Γραμματέως και ας .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ωραία, ωραία. Η κα Βαρνάβα από σήμερα λειτουργεί ως 

επικεφαλής της παρατάξεως μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά θεωρείται ότι σήμερα εκτελεί τα χρέη του Γραμματέα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Με βάση το Νόμο πρέπει να εκτελέσει σήμερα τα καθήκοντα 

Γραμματέα κ.Οικονόμου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Νόμος είναι σαφής κ.Οικονόμου και κύριοι συνάδελφοι, ότι η 

κα Βαρνάβα παραμένει Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα. 

Κυρία Βαρνάβα σας παρακαλώ να έρθετε στη θέση σας.  
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(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. εισαγάγεται στο Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν το κατάλαβα το σχόλιο σας, δεν το κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, τι θέλετε να πείτε; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ποιο Νόμο κύριε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είστε δικηγόρος; Ξέρετε να κάνετε ερμηνεία του Νόμου;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν ξέρω, καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος τώρα .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και λυπούμαι πολύ .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και λυπούμαι βαθύτατα. Να ακούσετε τι λέει ο Νόμος. Λοιπόν, 

να γίνει τώρα ψηφοφορία. Να γίνει τώρα ψηφοφορία. Εγώ κάνω λάθος; Και 

κάνετε εσείς σωστά; Ηρθα εγώ στα χωράφια σας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ηρθα εγώ στα χωράφια σας κύριε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ηρθα στα χωράφια της ιατρικής κύριε; Ηρθα στα χωράφια της 

ιατρικής κύριε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου ηρεμήστε τώρα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μην κάνετε τις ξερόλες όλοι εδώ μέσα. Μην κάνετε τους 

ξερόλες όλοι. Μην τους κάνετε όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κ.Γιαμαρέλο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βλέπετε ότι σας σέβομαι. Μην κάνετε τους ξερόλες. Βλέπετε 

ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο και κ.Οικονόμου .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μην κάνετε τους ξερόλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονόμου.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δε διευκολύνετε ..  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σε εμένα το λέτε αυτό; Εχετε χάσει το μέτρο μου φαίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μην επανερχόμαστε. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μου λέτε αυτό το πράγμα;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εσείς έχετε χάσει το μέτρο. Εσείς έχετε χάσει το μέτρο. 

Παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δε διευκολύνω το Συμβούλιο; Μα κύριε σε ποιον πλανήτη 

ζείτε; Λέτε εσείς αυτό το πράγμα σε μένα; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ξέρω πολύ καλά, εσείς δεν ξέρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Οικονόμου, σας 

παρακαλώ. Κύριε Οικονόμου και κ.Γιαμαρέλο, σας παρακαλώ τώρα, να 

προχωρήσει η διαδικασία.  
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 Στην αίθουσα προσήλθε ο κ.Πάντος .. Στην αίθουσα προσήλθε και ο 

κ.Λεμπούσης είπατε; Μάλιστα 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολλές φορές σ' αυτό το Δημοτικό 

Συμβούλιο, από το 2ο Δημοτικό Συμβούλιο της πρώτης περιόδου, της πρώτης 

χρονιάς του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε επισημάνει και είχαμε πει ότι όλες οι 

ανακατατάξεις με τους εργαζόμενους, όταν φεύγανε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται ο κ.Χασιώτης. Κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οτι όλες οι ανακατατάξεις σε σχέση με το εργασιακό δυναμικό 

των Δήμων και του Δήμου μας, ότι οι συμβασιούχοι οι οποίοι πλεόν φεύγουνε 

και δεν ανανεώνουν τη σύμβαση τους, θα δημιουργήσουνε αν θέλετε, νέες 

συνθήκες και νέες μορφές απασχόλησης στους Δήμους και σ' αυτούς τους 

εργαζομένους και τους νέους που θα έρθουνε από εδώ και πέρα, σήμερα η 

Δημοτική Αρχή Ωρωπού προχωράει μαζί με την ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 

διεθνής παρέμβαση για την αειφόρα ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, επόμενη 

μέρα, στην πρόσληψη πενταμηνητών για χρονική περίοδο 12 μηνών με μισθό, 

με μισθό 25 ευρώ μικτά, ήτοι 625 ευρώ μικτά το μήνα. Κατά παρέκκλιση αν 

θέλετε της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και των οικείων κλαδικών 

συμβάσεων που ισχύουν και στους ΟΤΑ. Βέβαια στις προσλήψεις αυτές που θα 

γίνονται από εδώ και πέρα οι ασφαλιστικές εισφορές και του εργαζομένου αλλά 

και του εργοδότη θα καλύπτονται τελικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους 

μέσω του ΟΑΕΔ, γιατί ο ΟΑΕΔ είναι ταμείο των εργαζομένων και καλύπτει από 

τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο 90%. Σύνολο λοιπόν για 5 

μήνες δουλειά 3.125 ευρώ μικτά και δε θα έχουν δικαίωμα για τους 12 μήνες 

αυτούς, που θα δουλεύουν 5 μήνες, να κολλήσουν ούτε ένα ένσημο σε 

οποιαδήποτε άλλη δουλειά γιατί αν το κάνουν αυτό δε θα μπορούν να 

ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα την επόμενη χρονιά.  
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 Βεβαίως απ' αυτά τα 625 ευρώ μικτά για τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ στους Δήμους και στο Δήμο Ωρωπού θα παίρνει 

αυτό που λέμε χαρτζιλίκι 5%, ήτοι για το πεντάμηνο για τα 3.125 ευρώ που θα 

αμοίβεται μικτά ο κάθε εργαζόμενος, το χαρτζιλίκι που θα παίρνει ο 

εργαζόμενος, θα παίρνει και ένα δώρο η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 250 

ευρώ. Και το λέω ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω. Και το λέω αυτό γιατί. Πολλές φορές έχουμε 

καταγγείλει το ρόλο των "Καλλικρατικών" Δήμων και παλιότερα των Δήμων 

στην εφαρμογή αντεργατικών πολιτικών. Stage, τοπικά .. απασχόλησης, 

σήμερα δουλειά με χαρτζιλίκι. Βεβαίως είχαμε πει από την αρχή για τη φύση 

και το ρόλο των "Καλλικρατικών" Δήμων και ότι εσείς βεβαίως συμφωνείτε και 

προχωράτε και μ' αυτό που κάνετε το αποδεικνύετε και στην πράξη. Εμείς 

θέλουμε επαναπρόσληψη των συμβασιούχων που έχουν απωληθεί, με μόνιμη 

θέση εργασίας και πλήρη ασφαλιστικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 

και να υπάγονται στη σύμβαση των ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Βελτανιώτης. Παρακαλώ και τους 

συναδέλφους και τους φίλους συμπολίτες, όχι κάπνισμα μέσα στην αίθουσα, τη 

στιγμή που και οι πόρτες είναι κλειστές.  

 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ:  Καλησπέρα σας. Από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους 

συναδέλφους για τις ευχές τους. Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω όλα 

τα Σωματεία του Δήμου μας και όλους τους παράγοντες, οι οποίοι μας στήριξαν 

καθολικά, διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε την εκλογή μας στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑΝΑ. Στο δεύτερο θέμα που ήθελα να αναφερθώ 
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κ.Δήμαρχε, πιστεύω ήταν ατυχής κατά τη γνώμη μου η τοποθέτηση σας που 

εμπλέξατε τα του Συμβουλίου, τα των ανακοινώσεων των συνδυασμών με τις 

επιχορηγήσεις των Αθλητικών Συλλόγων. Οπως ξέρετε μέχρι προχθές είχα την 

τιμή να προείδρευα σε έναν Αθλητικό Σύλλογο ο οποίος αριθμεί συνολικά 280 

αθλητές περίπου, με τμήματα στο μπάσκετ, κοριτσιών και αγοριών, χάντμπολ 

και ποδόσφαιρο και ένιωσα πολύ εκβιαστικά βλέποντας στο διαδίκτυο την 

τοποθέτηση σας ότι θα μας κοπούν οι επιχορηγήσεις, θα μας κάνετε ντα ντα 

εάν δεν πάρει η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ πίσω την ανακοίνωση της. Να 

σας υπενθυμίσω ότι τα χρήματα αυτά δεν είναι κανενός από μας εδώ μέσα, 

είναι των δημοτών και τα χρήματα αυτά δίδονται στους Συλλόγους προς 

όφελος της κοινωνίας. Ούτε στον Βελτανιώτη δίνονται, ούτε στον Οικονομάκο, 

ούτε σε κανέναν.  

 Γι' αυτό λοιπόν σ' αυτόν τον τομέα δεν μπορείτε να με εκβιάσετε 

κ.Δήμαρχε. Δεν μπορείτε να με εκβιάσετε. Εάν τολμάτε εσείς μην δώσετε 

επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο Καπανδριτίου, μη δώσετε σε οποιοδήποτε 

Αθλητικό Σύλλογο του Δήμου μας επιχορήγηση. Στο συγκεκριμένο θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μια φράση ακόμα Πρόεδρε, μια φράση. Δεν πέρασαν 3 

λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι 3 λεπτά. 2 είναι ο χρόνος, 3 έχετε μιλήσει. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ε μια φράση μπορώ να ολοκληρώσω; Στο συγκεκριμένο θέμα 

θα ήθελα σας παρακαλώ την τοποθέτηση και του κ.Φοργιάρη, του Προέδρου 

της ΚΕΔΩ και του Αντιδημάρχου Καπανδριτίου και των Δημοτικών Συμβούλων 

αν θα το δεχτούν αυτό το πράγμα, να κοπεί η επιχορήγηση από τον Αθλητικό 

Σύλλογο Καπανδριτίου.  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θέλω απόψε να αναφερθώ σε 

ένα θέμα το οποίο εδώ και περίπου 3 μήνες παλεύω να βρούμε μια λύση και 

δυστυχώς λύση δε βρίσκεται. Το θέμα αυτό είναι το τεράστιο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα των Αγ.Αποστόλων της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου Αττικής. Η 

κατάσταση, όπως οι περισσότεροι εδώ μέσα γνωρίζετε, πλέον έχει φτάσει σε 

σημείο απροχώρητο. Η καθημερινή διέλευση πεζών, είτε οχημάτων μικρών, 

είτε μεγάλων, κυρίως τα πούλμαν των κατασκηνώσεων που διέρχονται για να 

κατεβάσουν τα παιδιά στη θάλασσα, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία 

εκθέτει όλους μας εδώ σ' αυτό το Συμβούλιο. Εχω επισκεφτεί επανειλημμένως 

τον κ.Αντιδήμαρχο, τον κ.Ηλιάσκο, έχω επισκεφτεί τον κ.Καρίνο, τον 

προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών, ζήτησα στο βαθμό που μπορώ να 

γνωρίζω σαν πολιτικός μηχανικός να γίνει μια συγκοινωνιακή μελέτη από 

πλευράς Δήμου και ταυτόχρονα έθεσα πρώτα στον εαυτό μου ως άτομο το 

οποίο να υποστηρίξω αυτό που θα βγει από αυτήν τη μελέτη, μέσα από 

διαβούλευση και μέσα από τη συλλογική, ας το πούμε όλων των Συμβούλων, 

να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.  

 Επίσης όσον αφορά το θέμα των δύο περιπτέρων στους Αγ.Αποστόλους, 

παρότι το Τοπικό Συμβούλιο επανήλθε με νεότερη απόφαση του, δυστυχώς και 

το αναφέρω αυτό διότι τα περίπτερα αποτελούν μέρος του προβλήματος, 

δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια χωροθέτηση. Και 

ερωτώ, είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε μια χωροθέτηση δύο περιπτέρων; Θα 

κοστίσει παραπάνω από 1, 2 ώρες; Θα ήθελα σας παρακαλώ και για τα δύο 

θέματα μια απάντηση και όσο το δυνατόν συντομότερα, διότι φτάνουμε στο 

μέσον της καλοκαιρινής περιόδου, να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να 

ανακουφιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η περιοχή.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

24 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Το λόγο έχει ο κ.Λέκκας Βασίλειος. 

ΛΕΚΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

20.7.2011, το 11ο θέμα ήταν: Κατάρτηση όρων διενέργειας έργου. Εργα: 

Αναβάθμιση και βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα, Α' 

φάση. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου 

Αυλώνα το 1999, με τίτλο: Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη 

νέα δεξαμενή Μάρτζα ως τα δυτικά όρια του Δήμου, προϋπολογισμού 

208.860.000 δρχ., με ΦΠΑ. Σε ευρώ; 600.000 περίπου. Ο αείμνηστος 

Δήμαρχος Δημήτρης Κυριακού με έγγραφο, αριθμό πρωτοκόλλου 1518/29 

Ιουνίου 1999, ζητάει από την Περιφέρεια Αττικής τη χρηματοδότηση του 

έργου. Η αναγκαιότητα του έργου είχε εντοπιστεί πριν από αρκετά χρόνια. 

Χθες και ενώ το έργο έχει ήδη ξεκινήσει αναρτήθηκε μεγάλη μεταλλική 

πινακίδα επί της οδού Αθηνών - Χαλκίδος στη Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα, 

όπου αναγράφεται το έργο κατασκευής, αναβάθμιση και βελτίωση εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα, την εταιρεία της κατασκευής και το κόστος 

κατασκευής, το οποίο είναι 2.325.630 ευρώ. Ενα χρηματικό ποσό 4 φορές 

περίπου παραπάνω από τον πρώτο προϋπολογισμό του έργου.  

 Για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλώ, πρώτον, εάν κάποιος 

αρμόδιος έχει τη δυνατότητα να μας ενημερώσει για τη διαδρομή του έργου 

από το '99 μέχρι το 2011. Δεύτερον, να μου χορηγηθεί η τεχνική περιγραφή 

του έργου και τρία, να μου χορηγηθεί η σύμβαση με την εταιρεία κατασκευής 

του έργου. Με την ευκαιρία που αναφέρομαι σε έργα εκατομμυρίων, θέλω να 

σας ζητήσω κ.Δήμαρχε, έχει εξοφληθεί το χρηματικό ποσό των 8.211 ευρώ 
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που οφείλει ο τέως Δήμος Ωρωπίων από το 2009 προς το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Δεν τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος κ.Λέκκα. Τι να κάνω.  

ΛΕΚΚΑΣ: Μια στιμή, είναι κάτι που αφορά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, σας παρακαλώ τώρα. Ανακοίνωση είναι αυτή τώρα, εντάξει. 

ΛΕΚΚΑΣ: Είναι κάτι που αφορά εσάς κ.Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το ακούσουμε, αφού με αφορά. 

ΛΕΚΚΑΣ: Με ανοιχτή επιστολή μου που είχε θέμα: Σχολική εκδήλωση 

Γυμνασίου Αυλώνα, 27.6.12, την οποία ανακοινώσατε από το προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο απουσίαζα λόγω του ότι παρακολούθησα την 

εκδήλωση, αισθανθήκατε ότι σας έχω αδικήσει, όπως μου είπατε στο 

τηλέφωνο. Εάν είναι έτσι, σας ζητάω συγνώμη δημόσια. Πιστεύω επειδή δεν 

είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ότι εσείς μόνος σας αδικήσατε τον εαυτό σας, 

γιατί όταν μας ανακοινώσατε την πρόσκληση του Γυμνασίου δεν μας είπατε ότι 

μόλις την είχατε λάβει και ότι η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε 

ήδη ανακοινωθεί. Αρα αδικηθήκατε μόνος σας.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως ευχαριστώ που δέχεστε ότι με αδικήσατε. Καλή και η 

διαφήμιση αυτή.  

 Ο κ.Δάβρης έχει το λόγο.  
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ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι. Θα ήθελα 

να αναφερθώ, θα ήθελα να αναφερθώ στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 

Σκάλας Ωρωπού, κ.Βρούβα. Ο κ.Βρούβας πριν 15 μέρες βιοπράγησε στο λιμάνι 

Χαλκουτσίου σε έναν συμπολίτη μας, ο οποίος ήτανε μεθυσμένος και δεν ήξερε 

τι έκανε και τι έλεγε. Δεύτερον..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΑΒΡΗΣ: Σε συμπολίτη δικό μας, ναι, στο Χαλκούτσι. Εδειρε συμπολίτη μας. 

Ο Μελέτης. Ο κ.Βρούβας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει γίνει καταγγελία. Σε μένα 

έγινε καταγγελία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε τον κ.Δάβρη. Κύριε Φοργιάρη. 

ΔΑΒΡΗΣ: .. και είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ και μένει στην παραλία στο 

Χαλκούτσι. Πριν 6 μήνες είχε τσακωθεί μαζί μου ο κ.Βρούβας, πάλι 

μεθυσμένος. Πριν 2 μήνες τσακώθηκε με έναν δικηγόρο από τα Πηγαδάκια. 

Χθες, πάλι μεθυσμένος απ' ότι πληροφορήθηκα, τρακάρισε με το αμάξι του 

Δήμου μπροστά στα ψαράδικα της Σκάλας Ωρωπού, ώρα 2:00. Πρέπει κάτι να 

κάνετε, δίοτι εκτός του ότι εκθέτει το Δήμο, δε νομίζω ότι η συμπεριφορά είναι 

ενός Προέδρου, αυτή που κάνει ο κ.Βρούβας. Δεύτερον, θα ήθελα να πω για το 

Λιμενικό Ταμείο. Πριν 1 μήνα, επειδής είμαι και μέλος του Λιμενικού Ταμείου, ο 

κ.Καμπιώτης ήρθε εδώ και είπε ορισμένα πράγματα για το Λιμενικό. Διαφωνώ 

κάθετα διότι είπε ότι έχουμε ένα έλλειμμα 130.000 και Σύμβουλοι σε καφετέρια 

στο Χαλκούτσι, ο κ.Βρούβας και ο κ.Τσεκρεζής, είπαν και υπάρχουν μάρτυρες, 

ο .. ο Σωκράτης και ο Στέφανος Δάβρης, τέως Πρόεδρος, ότι έχουμε έλλειμμα 

στο Λιμενικό Ταμείο 150.000 δρχ. Προκαλώ εάν υπάρχει έστω και 1 ευρώ 

κατάχρηση, να μας πάτε στον Εισαγγελέα.  
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 Δεύτερον, αφήσαμε 25.000 ευρώ στις 31.12. στην ALPHA BANK, στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ άλλες 25.000, σύνολο 50.000 μετρητά και μας οφείλουνε 

στο Λιμενικό Ταμείο 200.000.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα κατ' αρχήν να συγχαρώ τον 

κ.Βελτανιώτη, τον κ.Ρούσση και την κα Βαρνάβα για τις επιτυχίες τους. Τους 

εύχομαι εποικοδομητικό έργο. Κύριε Οικονόμου, εντάξει, είπαμε κάτι, εντάξει, 

το ξεπερνάμε. Ετσι; Λοιπόν, θα ήθελα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ, και εγώ σας αγαπώ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι την 

περασμένη Κυριακή, 8 Ιουλίου, κατόπιν πρωτοβουλίας μου συναντηθήκαμε 

στο γραφείο του κ.Δημάρχου. Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ.Βασιλάκος και εγώ. Συζητήσαμε το 

θέμα της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου μας και διάφορα 

άλλα συναφή θέματα. Εκτιμώ ότι είχαμε ένα χρήισμο και εποικοδομητικό 

διάλογο και συμφωνήσαμε στα κάτωθι: Πρώτον, η Επιτροπή Τουριστικής 

Ανάπτυξης και Προβολής θα αποτελείται από τους εξής 3 ξεχωριστούς, αλλά 

συνεργαζόμενους τομείς. 1) τουριστικός τομέας, 2) τομέας αρχαιοτήτων, 3) 

τομέας ναυτιλίας. Δεύτερον, κάθε τομέας θα έχει την δική του στελέχωση και 

το δικό του κανονισμό λειτουργίας. Τρίτον, θα εξασφαλιστεί η κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών των τομέων της Τουριστικής Επιτροπής. Τέταρτον, το 

Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος μας 

επιθυμεί να τιμήσει τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Αριστοτέλη Ωνάση. Πέντε, ο 
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κ.Βασιλάκος θα έχει την ευθύνη του τουριστικού τομέα. Ο κ.Γιαμαρέλος θα 

έχει την ευθύνη του τομέα αρχαιοτήτων, του τομέα ναυτιλίας και της 

πρωτοβουλίας για τον τρόπο απόδοσης της οφειλόμενης τιμής και 

ευγνωμοσύνης εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας και κοινωνίας προς τον 

μεγάλο Ελληνα, Αριστοτέλη Ωνάση. Και έβδομο, όλα τα προαναφερθέντα θα 

έρθουν ως θέματα στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων.  

 Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ ότι αποδίδω ορθά τα συζητηθέντα και 

συμφωνηθέντα κατά τη συνάντηση μας αυτή. Εάν κάπου σφάλλω, παρακαλώ 

να με διορθώσετε. Από της θέσεως αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

τους παρευρεθέντες και ιδιαίτερα το Δήμαρχο μας γιατί εμπράκτως αποδεικνύει 

ότι διαθέτει εργατικότητα, φροντίδα και έγνοια για τα θέματα του Δήμου, .., 

δημοκρατική ευαισθησία και παραδοχή ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο οφείλει 

να ακολουθεί πιστά μια πανάρχαια αρχή ότι περί των μεγίστων δει πολλάκις 

βουλεύεστε. Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω τους επικεφαλείς των δημοτικών 

παρατάξεων να μου προτείνουν εντός μιας εβδομάδος από 1 άτομο, Δημοτικό 

Σύμβουλο ή απλό πολίτη, που θα επιθυμούσε να στελεχώσει τον τομέα 

αρχαιοτήτων ή τον τομέα της ναυτιλίας.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Σωτήρχος. 

ΣΩΤΗΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα 

τον κ.Βελτανιώτη, τον κ.Ρούσση και την κα Βαρνάβα για τις θέσεις που έλαβαν 

και τους εύχομαι καλή πορεία στο έργο τους. Βέβαια θέλω να ανακοινώσω και 

στο Σώμα ότι πριν 4 ημέρες στο Πολυδένδρι έγινε κάποια κλοπή δημόσιου 

υλικού, καλωδίων δηλαδή και εκτεταμένες ζημιές σε φρεάτια και γενικότερα 
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στο δημοτικό φωτισμό και στο σύστημα του. Επίσης το ίδιο έγινε και πριν 1,5 

μήνα περίπου στο Καπανδρίτι. Εκλάπησαν καταγεγραμμένα 600 μέτρα καλώδιο 

από τον περιφερειακό φωτισμό. Και τα δύο περιστατικά έχουν αναφερθεί στην 

Αστυνομία με μηνύσεις κατ' αγνώστων. Βέβαια στο δεύτερο περιστατικό έχει 

λάβει γνώση και η ΔΕΣΕ η οποία έχει και την επιμέλεια και τη συντήρηση του 

έργου.  

 Αυτά για την ενημέρωση για την περιοχή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Σωτήρχο. Να ενημερώσουμε το Σώμα, να 

καταγραφεί και στα πρακτικά, ότι στην αίθουσα προσήλθαν ο κ.Τσάκωνας, ο 

κ.Καλύβας, η κα Κοντογιάννη, ο κ.Ζαχαρίας και ο κ.Ηλιάσκος. Είναι κάποιος 

συνάδελφος που ήρθε και δεν .. ; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, δεν έχουμε τελειώσει τις ανακοινώσεις. Ο 

κ.Τσάκωνας αναφέρθηκε, ο κ.Καλύβας, Κοντογιάννη, Ζαχαρίας και Ηλιάκος.  

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Πέππας. Κύριε Τσεκρεζή, σας παρακαλώ. 

Κύριε Τσεκρεζή, έχετε γραφτεί ως ομιλητής, δε χρειάζεται να φωνάζετε.  

 Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα. Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας και από μένα. Τα 

ευχαριστήρια μου είναι δεδομένα για τους συναδέλφους μου. Θέλω να 

αναφερθώ στο κυκλοφοριακό του Καλάμου που είπε προηγουμένως ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δέδες. Είναι ένα έργο το οποίο ακριβώς πριν 1 χρόνο 

ορισμένοι λέγανε ότι δημιουργούμε πεζοδρόμια, δημιουργούμε ανάπτυξη. 
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Δυστυχώς ήταν ένα έργο αποτυχημένο, χωρίς μελέτη, χωρίς κυκλοφοριακή 

μελέτη, το είχαμε πει, το είχαμε επισυνάψει και τότε, σήμερα, πραγματικά είναι 

πρόβλημα. Νομίζω ότι η καινούργια Δημοτική Αρχή θα λάβει τα μέτρα της, 

αλλά δεν είναι και αυτή η οποία ευθύνεται γι' αυτό το μέτρο, όταν σύσσωμοι η 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Καλάμου είχε ψηφίσει αυτό το έργο το οποίο 

δημιούργησε το πρόβλημα στο κέντρο του Καλάμου, στο κέντρο. Λοιπόν, το 

δεύτερο θέμα είναι, που θέλω να αναφερθώ σε κάποια δημοσιεύματα τα οποία 

μιλάνε για το κλείσιμο των καταστημάτων και καλά του Δήμου Ωρωπού. Μα 

είναι σαφές ο Νόμος 3852 της Αστυνομικής Διάταξης, αναφέρεται μόνο στο 

ωράριο λειτουργίας των μουσικών οργάνων. Μέχρι τώρα τα καταστήματα του 

Δήμου Ωρωπού ξέρετε πολύ καλά ότι μπορούσαν να παίξουν μουσική μέχρι τις 

11:00 η ώρα. Εμείς στην Ποιότητα Ζωής αποφασίσαμε, βάσει του Νόμου 3852, 

τις καθημερινές τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέριες, 

ταβέρνες, .. κλπ., να παίζουν μέχρι τις 2:00 η ώρα την καθημερινή και 3:00 η 

ώρα Παρασκευή ή Σάββατο, όπως και τις εορτές.  

 Αυτό ήτανε για να μην υπάρχουνε παράπονα ορισμένοι να τρώνε 

μηνύσεις στις 111:05 και άλλοι να μην τρώνε ποτέ μηνύσεις. Ετσι βάλαμε κάτω 

τα πράγματα σε μια δίκαια γραμμή για όλους τους επιχειρηματίες. Αλλωστε θα 

ήθελα στα δημοσιεύματα να δείχνουνε πραγματικά το Νόμο και τι λέει ο 

Νόμος. Το ξαναλέω, 3852.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ.Βλάχος. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν τα συγχαρητήρια μου και μένα 

στους συναδέλφους για τις καινούργιες θέσεις που έχουν αναλάβει. Θα ήθελα 

να αναφερθώ σε δύο γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο 
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Σαββατοκύριακο, .. φωτιά στον Κάλαμο και φωτιά σε έναν διπλανό χώρο από 

μας, μιλάω για τον Βαρνάβα. Θεώρησα δεδομένη βέβαια τη συνδρομή των 

συναδέλφων που ήρθανε να μας στηρίξουνε στον Κάλαμο στη φωτιά. Μιλάω 

από τους συναδέλφους τον κ.Παπαγιάννη που ήτανε εκεί, τον Δημήτρη τον 

Σωτήρχο, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους της περιοχής, καθώς και όλα τα 

οχήματα του Δήμου Ωρωπού που ήρθανε, αλλά για μένα ιδιαίτερα σημασία έχει 

το γεγονός, η αλληλεγγύη που δώσαμε σαν Δήμος Ωρωπού όπου επίσης όλη η 

δύναμη μας ήτανε στο χώρο και προσπαθούσε να βοηθήσει και βοήθησε 

πραγματικά. Ενα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά που 

παραμείνανε για ώρες εκεί πέρα. Θα μου επιτραπεί όμως ιδιαίτερα να κάνω μια, 

να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Καλάμου, 

τον Κώστα τον Κιούση, ο οποίος τις 2 αυτές ημέρες με τα δύο αυτά γεγονότα 

έδειξε απαράμιλλη θέληση και θάρρος στο να βοηθήσει τον τόπο του και τον 

διπλανό τον τόπο.  

 Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους μας βοηθήσανε εκεί πέρα και όπως 

είπα και στη συνάντηση των εθελοντών που είχα, που είχαμε, συγνώμη, ο 

Δήμος την Κυριακή, αχρείαστοι να είμαστε από εδώ και πέρα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Το λόγο έχει ο κ.Τσεκρεζής. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και φίλες και φίλοι συνάδελφοι, φίλε Γιώργο, 

συμπατριώτη και συγγενή, είναι λάθος που κάθισες και άκουσες τους 

ανθρώπους του καφενείου. Εγώ επικαλέστηκα τα λόγια και αυτά που είπε ο 

Αντιπρόεδρος ο κ.Διονύσης Καμπιώτης και αν ο κ.Καραμπιμπέρης και ο 

κ.Δάβρης λένε αυτά που λες, εγώ θα τους πάω δικαστικώς κατά συκοφαντική 

δυσφήμιση και σε βάζω και μάρτυρα. Πάντως εγώ λαμόγιο δεν είμαι κανενός. 
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Είμαι αυτοκέφαλος, ο Τσεκρεζής ο Χρήστος. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. 

Είμαι 2 χρόνια και πιστεύω είμαι κύριος σε όλα μου. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσεκρεζή. 

 Το λόγο έχει η Πρόεδρος του Τοπικού του Καπανδριτίου, η κα 

Οικονόμου.  

ΔΑΒΡΗΣ: Να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν επιτρέπεται κ.Δάβρη τώρα απαντήσεις και διάλογος. Σας 

παρακαλώ.     

ΔΑΒΡΗΣ: Συγνώμη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δάβρη, τα ξέρετε τώρα αυτά. Δεν υπάρχει θέμα τώρα, 

έληξε. 

ΔΑΒΡΗΣ: Τι δεν υπάρχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Η πιο χρηστή διοίκηση που πέρασε στο Λιμενικό Ταμείο είναι η δική 

μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τα είπαμε αυτά κ.Δάβρη. Τώρα μην επανέρχεστε.  

 Κυρία Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα. Να συγχαρώ και εγώ τον κ.Βελτανιώτη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εκεί στην πόρτα. Να κλείσετε την πόρτα σας 

παρακαλώ. Κύριε Γιαννά. 

 Ορίστε κα Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα. Να συγχαρώ και εγώ τον κ.Βελτανιώτη και τον 

κ.Ρούσση για την εκλογή τους. Επίσης την κα Βαρνάβα και θα ήθελα να θέσω 
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δύο ερωτήματα στο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ανακοινώσω στο 

Σώμα ότι το Τοπικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάτω από τον πλάτανο και εντάξει, 

τώρα είναι καλοκαίρι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ωραία. Πλησιάζει χειμώνας. 

Υπάρχει δυνατότητα κ.Δήμαρχε να βρούμε στέγη; Να μου εξηγήσετε θα ήθελα 

σας παρακαλώ γιατί δεν έχω γραφείο μέσα στη Δημοτική Κοινότητα. Θα ήθελα 

όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερωθούν γι' αυτό και να μου δώσουν μια 

απάντηση τι συμβαίνει στη Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πατάτε απότομα και αφήνετε .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, φέτος η Τοπική Κοινόητα 

Καπανδριτίου δε διοργανώνει πανηγύρι για τη θρησκευτική της εορτή της 

Αγ.Παρασκευής, γιατί ο κ.Δήμαρχος αφαίρεσε την αρμοδιότητα αυτή από το 

Τοπικό Συμβούλιο και την έδωσε σε σας, δηλαδή στους Δημοτικούς 

Συμβούλους, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας έχω μοιράσει μια ανακοίνωση, η 

οποία αναφέρει: Οτι ως εκ τούτου η πανήγυρις της Αγ.Παρασκευής στο 

Καπανδρίτι στις 26 Ιουλίου 2012 θα πραγματοποιηθεί κανονικά με αρμοδιότητα 

του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι για τη διοργάνωση είναι οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι Καπανδριτίου, ανεξαρτήτως παρατάξεως, με επικεφαλής τον 

Αντιδήμαρχο κ.Δημήτριο Σωτήρχο. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε πάρει 

απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο και πότε;  

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Οικονόμου. 

 Κύριοι συνάδελφοι, πρωτού πάρετε το λόγο κ.Δήμαρχε να αναφέρω 

στην ανακοίνωση του κ.Δέδε για τα περίπτερα, μια και γνωρίζω και ασχολούμαι 

και εγώ με το θέμα αυτό, ότι κ.Δέδε ο κ.Καρίνος, ο προϊστάμενος της Τεχνικής 

Υπηρεσίας έχει δώσει εντολή στον κ.Κιρκιγιάννη να προβεί στην ακριβή 

χωροθέτηση των θέσεων των περιπτέρων με συντεταγμένες. Μέσα στην 
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εβδομάδα θα έχουμε και τη γνωμάτευση της Τροχαίας και πιστεύω θα είναι 

επόμενο θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Είναι πολλά τα θέματα, δε θα 

μπω σε αναλύσεις, δύο τρία πραγματάκια μόνο, για να μπούμε στα θέματα που 

προωθούν το Δήμο μας, όπως πάντα. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι το 

εξής: Ηρθαμε εδώ να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και πιθανώς ακόμη η 

Δημοτική Αρχή δεν είχανε προσέλθει στην ώρα τους, κάποια άτομα, να 

συμπληρώνουν την απόλυτο πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου και ενώ κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν μπορώ να μην το 

σχολιάσω, συγνώμη, είχαν καθίσει στην έδρα και περίμεναν να ξεκινήσει η 

συνεδρίαση μας, μόλις αντιλήφθηκαν ότι πιθανώς δεν συμπληρώνουμε, 

αφήνοντας τη θέση τους, πήγαν έξω από την πόρτα εδώ και μετρούσαν τα 

άτομα για να μη γίνει η συνεδρίαση. Δεν τιμά αυτό το πράγμα κανέναν μας ρε 

παιδιά. Να αφήσουμε τα θέματα, τη δημιουργία του Ναού, για ποιο λόγο; 

Πέστε μου ποιο λόγο. Γιατί; Πέστε μου να μην ερθούμε εμείς, να φύγουμε. Αν 

θέλετε να μην ψηφίσουμε τίποτε, να μην προωθήσουμε τίποτε ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι προσωπική πιστεύω η ερώτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απαρτία, το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 41 άτομα. 

Χρειάζεται 21, ανεξάρτητα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Την ευθύνη της 

πορείας του τόπου δεν την έχει μόνο η Δημοτική Αρχή. Εκπροσωπείτε 

σημαντικό μέρος της κοινωνίας του Ωρωπού. Συγνώμη δηλαδή. Παίζουμε 

κρυφτό; Είναι δημοκρατία αυτή; Είναι Δημοτικό Συμβούλιο αυτό; Είναι επίπεδο 

Δημοτικού Συμβουλίου αυτό να κοιτάμε πότε θα φύγουμε μέσα από το 

Δημοτικό Συμβούλιο; Γιατί ήρθατε σήμερα εδώ να κάνετε; Τι ήρθατε να 
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κάνετε; Δεν ήρθατε να ανταλλάξουμε απόψεις; Να προωθήσουμε τον τόπο; Να 

μιλήσουμε για τη δημιουργία του Ναού; Να προωθήσουμε τα προβλήματα τα 

τεχνικά του Δήμου; Τι ήρθατε εδώ να κάνετε; Να δείτε μήπως δεν 

συμπληρώνουμε να κρυφτείτε; Δεν είναι επίπεδο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κ.Λίτσα. Αφήστε κ.Λίτσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι επίπεδο .. Α τώρα τις φωνασκίες, ξέρετε, ξέρετε 

απόλυτα ότι έχω δίκιο, ότι η δημοκρατία και ιδιαίτερα την εποχή μας τώρα, που 

ταξιδεύουμε, το έχω πει, σε μια σανίδα ναυαγίου, δεν μπορείτε να παίζετε με 

τέτοια θέματα, με την πορεία ενός μεγάλου Δήμου. Δεν είναι εικόνα αυτή 

Δημοτικού Συμβούλου, να κρύβετε πίσω να δει πότε θα .. και να φύγει. 

Απαγορεύεται σήμερα. Απαγορεύονται αυτά τα παιχνίδια για την προώθηση 

του καλού του τόπου. Ο,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε κ.Λίτσα, ηρεμήστε κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ανέχομαι όλα. Οι θέσεις σας .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μ' αυτό το ύφος Δήμαρχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να ακούσετε κ.Βελτανιώτη, κ.Λίτσα και κύριοι 

συνάδελφοι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι θέσεις σας .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το απαγορεύεται, απαγορεύεται στους υφιστάμενους σας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι θέσεις σας σεβαστές. Οι θέσεις σας σεβαστές όλες, αλλά εδώ 

μέσα με διάλογο και δημοκρατία. Με κρυφτούλι δεν προωθείται η δημοκρατία. 

Καταλύεται η δημοκρατία με τον τρόπο σας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γιάννη, μαθήματα δημοκρατίας δε θα μας κάνεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κ.Βελτανιώτη, σας παρακαλώ τώρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μαθήματα δημοκρατίας δε θα μας κάνεις εσύ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάντε μου εσείς. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εμείς δεν κάνουμε τους δασκάλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάντε μου εσείς. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν κάνουμε τους δασκάλους. Εσύ κάνεις το δάσκαλο και 

μαθήματα δημοκρατίας δε θα μας κάνεις εσύ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με 5 άτομα που είχαμε μείνει την άλλη φορά ήταν Συμβούλιο 

αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε κ.Λίτσα, ηρεμήστε. Δεν έχετε το λόγο στη διάρκεια 

των ανακοινώσεων. Το ξέρετε πολύ καλά. Ούτε εσείς, ούτε κάποιος άλλος 

συνάδελφος. Αφήστε κ.Δέδε, οι δικές σας παρεμβάσεις δεν είναι εκνευριστικές 

ποτέ; Εμπρηστική. Και κάποιες ενέργειες, ολωνών μας οι συμπεριφορές μπορεί 

να είναι εμπρηστικές. Συνεχίστε κ.Δήμαρχε.       

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τη σβήνανε τη φωτιά άμα φεύγαμε και δε μιλούσαμε για 

τίποτε σήμερα, για κανένα θέμα για τον τόπο μας. Θα έσβηνε η φωτιά. Δε θα 

γινόταν τίποτα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Υπάρχει συγκεκριμένο θέμα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήμαστε στο απόλυτο μηδέν. Στο απόλυτο τίποτε, στο μηδέν. 

Αυτή η Βουλή εδώ μέσα θα ήτανε στο μηδέν άμα φεύγατε. Δε θα 

προωθούσαμε τίποτε στον τόπο. Αν το θέλετε, πέστε το. Αν θέλετε το μηδέν 

στον τόπο αυτό, να μην ψηφίζουμε τίποτα, να μην κάνουμε τίποτε, να μη 

συνεδριάζουμε, πέστε το.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, στις επόμενες ανακοινώσεις.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα, κ.Καλύβα, δεν είναι δικιά του, του κ.Δημάρχου. 

Είναι ολονών μας κ.Καλύβα, έχετε λάθος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι όλων μας, όλων μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν όλοι ευθύνη, όλοι ανεξαιρέτως. Ολων μας κ.Καλύβα είναι, 

όλων μας, έχουμε ευθύνη, συνευθύνη έχουμε για την πορεία του τόπου. 

Ρωτήστε τον κ.Οικονόμου, που είναι βουλευτής. Παίζουνε κρυφτούλια με τους 

θεσμούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, κ.Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ τώρα. Αν ήμαστε μειοψηφία. Εγώ λέω για τις δικές 

σας ευθύνες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλάζω κλίμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσάς ψηφίσανε κ.Αρμυριώτη, και εσάς. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι, για αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά 

της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ.Δήμαρχε. Παρακαλώ κ.Πέππα. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

.......: .. Οι πόρτες ήτανε και οι δύο κλειδωμένες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Εντάξει. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε 

Πέππα, κ.Πέππα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα ένα άλλο θέμα. Εν ηρεμία τώρα, εν ηρεμία, εν ηρεμία. 

Αγάπη που λέει ο Κιούσης. Που είναι; Θα μιλήσω για τον Φοργιάρη, για τον 
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οδηγό και κατά συνέπεια θα απαντήσω και για τον Μελέτη τον Βρούβα σ' αυτό 

το θέμα. Ενα πρωϊνό, πριν 10 μήνες, 8 μήνες, μπαίνει κάποιος στο σπίτι μου, 

5:30 η ώρα το πρωί, βαράει τις πόρτες, σπάει την πόρτα και με φωνάζει και 

μου λέει, κ.Δήμαρχε, κατέβα τώρα κάτω γιατί κάποιος πεθαίνει. Βαράει τις 

πόρτες, γκρεμίζει, φωνάζει, αγριεύει, ήτανε μεθυσμένος, δεν ξέρω τι ήτανε, 

αγριεμένος, τι είχε πάρει, μέσα στο σπίτι μου. Τι να κάνω; Ντύνομαι και πάω σε 

δύο λεπτά στον τόπο που πράγματι ήτανε μια κυρία σε κώμα. Εγώ απ' ότι 

γνωρίζετε έχω καταθέσει τα άρματα του γιατρού, την τσάντα. Δεν δικαιούμαι 

να κάνω ιατρική, με τίποτα, απαγορεύεται, έχει ασυμβίβαστο. Ομως 

επιβαλλότανε εκείνη την ώρα να προσφέρω τις βοήθειες μου και πήγα και τις 

πρόσφερα και βλέποντας, προσφέροντας τις βοήθειες μου, πετάγεται κάποιος 

από την ομάδα, ήτανε καμιά δεκαριά, δεκαπέντε, και έπαιρνε τηλέφωνο και 

έλεγε, εξασκεί τα καθήκοντα του παρανόμως, εξασκεί τα .. και έπαιρνε 

τηλέφωνο κάποιους, δεν ξέρω ποιους και έλεγε, εξασκεί τα καθήκοντα του 

παρανόμως.  

 Ο Βασίλης ο Φοργιάρης αν επέλεξε για καθήκον ενός οδηγού, ενός 

αυτοκινήτου να ταϊσει 150 άτομα, αντί να προσθέσει ένα αυτοκίνητο 

πυρασφάλειας στα 100 της πυρόσβεσης, είναι θέμα επιλογής αποστολής, 

καθήκοντος, του ενός ή του άλλου και είναι ένας άνθρωπος που δεν περίμενα 

να του φέρετε τέτοιο θέμα σήμερα εδώ μέσα, για το λόγο που έχει γίνει 

παράδειγμα και έχει πάρει τα συγχαρητήρια απ' όλους, συμπολίτευση, 

αντιπολίτευση, για την προσπάθεια του, για το κοινωνικό του έργο. Στη 

σύγκρουση των καθηκόντων να πάει να ταϊσει τον κόσμο ένας οδηγός ή να 

πάει στην πυρασφάλεια, ε, δεν είναι ανακοίνωση να κατηγορείται έναν 

άνθρωπο. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δεν έχετε το ηθικό δικαίωμα. Το 

ίδιο είναι και ο Βρούβας ο Μελέτης, ο οποίος, εγώ μπορεί να θεράπευσα 

κάποιον ασθενή, ο Βρούβας ο Μελέτης είναι η έκπληξη του Δήμου μας στην 

προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι σπάνιος χαρακτήρας και είναι 
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τιμή μου που τον έχω Σύμβουλο και κάνει τη διαφορά και αυτό δεν το θέλουνε 

πολλοί. Αυτή είναι η θέση μου για τον Μελέτη τον Βρούβα και για την ιστορία 

αυτή.  

 Βιολογικός. Χαίρομαι Γιώργο για τον Βιολογικό, τον παρακολουθείς από 

κοντά, φαίνεσαι ενημερωμένος, πραγματικά, και ευχαριστώ για την πίεση. 

Καθυστερούμε πολλές φορές, καθυστερούμε, στο λέω εγώ. Κάτι μπορούσαμε 

να κάνουμε από πριν, πριν 10 μέρες, πριν 15 μέρες. 31.3. έχουμε καταθέσει τα 

τεύχη. Δεν φταίμε εμείς. Μετά από 30 χρόνια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. 

Που να βρούμε άκρη τώρα εκεί πέρα; Από 31.3. τα τεύχη δημοπράτησης είναι 

στο ΥΠΕΡΑ και δεν παίρνουμε απάντηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ολοκληρωμένα τα τεύχη. Είναι πρότυπα τα τεύχη. Τέλος 

πάντων, εγώ σου λέω ότι μέσα στο χάος που είμαστε εκεί μέσα, που δεν 

βρίσκει ο σκύλος τον αφέντη του στην Τεχνική Υπηρεσία, δεν γίνεται τίποτα, 

πόλεμος .. έχουνε τρελαθεί όλοι οι Σύμβουλοι με την Τεχνική Υπηρεσία. 

Πιέζουνε 40 Σύμβουλοι να γίνουνε έργα και ένα έργο θέλει 3 μέρες να το δει, 

παλιό, ο μηχανικός. Δεν έχουμε προσωπικό, το λέμε συνέχεια. Ευχαριστώ για 

την πίεση όμως γιατί είναι πρώτης προτεραιότητας έργα. Εκείνο που δε δέχομαι 

να το λες και σου ξέφυγε, ότι θα φύγουμε νύχτα. Νύχτα δε θα φύγουμε ποτέ. 

Θα φύγουμε με ψηλά το κεφάλι για την προσπάθεια μας, όπως και να έχει. 

Οπως και να έχει, γιατί μετριέται κάποιος ανάλογα με τις συνθήκες που παλεύει 

στο Δήμο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γιάννη, να μας πεις όμως ποιος είναι ο υπεύθυνος να ξέρουμε 

που θα απευθυνόμαστε να ενημερωνόμαστε για τον Βιολογικό. Ποιος είναι 

αυτός ο οποίος έχει αναλάβει το έργο αυτό; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς η Δημοτική Αρχή, όλοι, εγώ, ο Βαγγέλης, ο Καρίνος, όλοι. 

Τι πάει να πει ποιος; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ολοι. Ποιον θα ρωτάμε εμείς; Ολους; Δε γίνεται. Εναν να 

ξέρουμε να ρωτάμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο τεχνοκράτης των Τεχνικών Υπηρεσιών, άστα τώρα, πονηρές 

ερωτήσεις μου κάνεις μου φαίνεται. Κάτι θέλεις. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, δεν είναι τα υπόλοιπα .. Κύριε Λέκκα, σας έχω πει, είναι 

ανοιχτή η Τεχνική Υπηρεσία, όλο το φάκελο που θέλετε για τα έργα, μπορείτε 

να' ρθείτε εκεί πέρα να τα δείτε. Το 8.200 το Πανεπιστήμιο, δε θυμάμαι να το 

έχω πληρώσει. Δεν ξέρω, θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε την 

Οικονομική Υπηρεσία να το βρούνε, ΠΟΕ θα είναι. Παλιό, έτσι; Εχουμε πολλά 

τέτοια τιμολόγια. Τι να κάνουμε; Δε θυμάμαι τώρα .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη. Το συγκεκριμένο τιμολόγιο δεν 

παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας, έχει χαθεί από την προηγούμενη 

διοίκηση και το ξέρει ο κ.Λέκκας, και το Πανεπιστήμιο το γνωρίζει αυτό. Τώρα 

μπορεί να προσφύγει δικαστικά, διαφορετικά δεν μπορεί να πληρωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν μερικά 

θέματα ημερήσιας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον Γιαμαρέλο, χαίρομαι που τακτοποίησε τα θέματα. Τα έχει 

βάλει σε μια σειρά, πράγματι, εντυπωσιακή οργάνωση και αυτά που είπαμε σε 

θέσεις ωραίες και πραγματικά αυτά είπαμε, αυτά δεσμευόμαστε να κάνουμε. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα έρθει κ.Πρόεδρε σε Συμβούλιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, έχει συμφωνηθεί. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ωραία, εντάξει. 
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 ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Εξέταση αιτήματος των μικροπωλητών για παράταση κατάθεσης των 

αιτήσεων, προκειμένου να συμμετέχουν στην εμποροπανηγυρη του 

Προφήτη Ηλία. 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν μερικά θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, συγνώμη, προ ημερήσιας διάταξης. Για κάποια από αυτά έχετε 

εισηγήσεις, έχει προκύψει ένα θέμα, έχω εδώ μια αίτηση της κας 

Αναστοπούλου Παναγιώτας η οποία λέει τα εξής: Σας παρακαλώ εκ μέρους 

πολλών συναδέλφων μικροπωλητών να δώσετε λίγες ημέρες παράταση για την 

υποβολή αιτήσεων για το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, καθότι δεν εγνώριζαν 

ακριβώς την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων και επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στην πανήγυρη που θα διοργανώσει ο Δήμος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει μέχρι την 

Παρασκευή παράταση προθεσμίας των μικροπωλητών να έρθουν να κάνουν τις 

αιτήσεις τους να πάρουν τον πάγκο τους, μιας και έχουμε δεσμευτεί σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο να .. Μισό λεπτό να τελειώσω. Εχουμε δεσμευτεί σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο να δεχόμαστε αιτήσεις για 10 μέρες πριν, αλλά 

ταυτόχρονα επειδή έχουμε απεριόριστο χώρο, έχουμε δυνατότητα να δεχτούμε 

όσες αιτήσεις γίνουν. Δεν έχουμε πρόβλημα χώρου δηλαδή. Και ο Δήμος θα 

χάσει και οι μικροπωλητές θα χάσουνε. Αν δώσουμε μια παράταση μέχρι την 

Παρασκευή βλέπω .. Μπορεί να μιλήσει ο κ.Τσεκρεζής που ασχολείται με το 

πανηγύρι του Προφήτη Ηλεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. 
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ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Να σας ενημερώσω λίγο, συγνώμη φίλοι συνάδελφοι, συγνώμη. 

Να σας ενημερώσω γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ για το πανηγύρι του Προφήτη 

Ηλεία. Χθες έκλεισε, ας το πούμε έτσι, το πρωτόκολλο καταγραφής 

πιστοποιητικών του κάθε μικροπωλητή. Σήμερα ήμασταν 4μελής Επιτροπή, 

παρόλο που πήρα και τον Γιάννη τον .. ως αντιπρόσωπο σας, τον πήρα 

τηλέφωνο, δεν παρεβρέθηκε ο άνθρωπος, δεν καταγραφήκανε όλες, είναι πάρα 

πολλές οι αιτήσεις, είναι 200 αιτήσεις μέχρι τώρα κ.Δήμαρχε για το πανηγύρι 

του Προφήτη Ηλεία. Θα τελειώσουμε αύριο. Αμα δώσουμε παράταση και άλλες 

2 μέρες πιστεύω μέχρι την Παρασκευή, είναι Σαββατοκύριακο, μας είπανε οι 

μικροπωλητές ότι τη Δευτέρα θα έρθουν, θα στείλουνε, πότε θα προλάβουμε 

κ.Δήμαρχε να τις ξεκαθαρίσουμε και αυτές τις αιτήσεις, πότε θα πληρώσουνε 

στο ταμείο, πότε; Τα λέω όλα αυτά γιατί προηγουμένως είπα κάποιες 

κουβέντες για κάποια λαμόγια. Εγώ θέλω να είμαι τυπικός σε όλους τους 

μικροπωλητές, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και στο πρόσωπο σας, γι' αυτό 

κ.Δήμαρχε το λέω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χρήστο, θα προκύψει πρόβλημα, θα πάνε να στήσουνε, θα 

ξεστήνουμε, δε θα έχουμε άδειες, καλύτερα να δώσουνε πρωτόκολλο και να 

δώσουνε λεφτά στο Δήμο και να .. έστω να λείπει κάτι, παρά να.. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, είναι κάποια χαρτιά, σημασία να έχουνε οι 

μικροπωλητές τα χαρτιά. Δεν τα έχουνε όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έχουν πλήρη φάκελο. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εκεί πέρα εγώ τους κόβω όλους. Να το ξέρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπω αρκετές .. Ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Βελτανιώτης. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω τον κ.Τσεκρεζή εάν έχει συνεδριάσει η 

Επιτροπή που είχαμε ορίσει εδώ. Ο Γιάννης μίλησε μαζί του και μου είπε ότι 
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ενημερώθηκε τελευταία στιγμή, ενημερώθηκε αργά το βράδι για την επόμενη 

μέρα το πρωί.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τον πήρες για πότε; Για να συνεδριάσετε .. Και τον πήρες 

προχθές; Εγώ τώρα μίλησα μαζί του και μου λέει ότι δεν είναι έτσι. Εγώ σου 

λέω τι μου είπε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τώρα δεν .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εντάξει, απλά να συνεδριάζουν οι Επιτροπές, καλό θα είναι, 

περισσότερες γνώμες, θα βρίσκονται λύσεις σωστές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. Είναι κλειστή η αίθουσα. Είναι κλειστή η αίθουσα.  

 Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον. Εχουν καταθέσει 

αρκετοί αιτήσεις φέτος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε αριθμό ο κ.Τσεκρεζής. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν το άκουσα, εντάξει. Και δεν μας απαντήσατε γι' αυτό που 

έβαλε η κα Οικονόμου, για το πανηγύρι στο Καπανδρίτι. Δηλαδή σε όλες τις 

Τοπικές Κοινότητες είναι υπεύθυνο το Τοπικό Συμβούλιο και στο Καπανδρίτι 

υπάρχει κάτι άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε τώρα άλλο θέμα κα Στεργίου, άλλο θέμα. Σας παρακαλώ.  

(ταυτόχρονη ομιλία) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τα αυτά.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Α, δεν κατάλαβα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε φύγει από τα πανηγύρια, αν δεν το καταλάβατε και 

είμαστε στις αιτήσεις των μικροπωλητών. Αυτήν την τακτική αφήστε την 

επιτέλους.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Α, είναι η δημοκρατία που ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είναι Κανονισμός Συμβουλίου. Οι ανακοινώσεις τέλειωσαν, 

αν δεν το ξέρετε.  

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, περιμένω μια απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Οικονόμου.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι μια απάντηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντάει ο 

Δήμαρχος σε όλες τις ερωτήσεις.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη, δεν έχει σημασία κ.Πρόεδρε αν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ και δεν έχετε το λόγο αυτήν τη 

στιγμή και κακώς μιλάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντα θα περιμένετε κα Οικονόμου, πάντα θα περιμένετε να 

βρείτε .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, περιμένω απάντηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κα Οικονόμου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα περιμένετε να βρείτε τη λύση πάντα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί κ.Δήμαρχε παρακαλώ; Ποιος είναι ο λόγος; Οχι, δεν είναι 

αν έχω το λόγο, είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, κα Οικονόμου, κα Οικονόμου, έληξε το θέμα. 

Ευχαριστούμε πολύ κα Οικονόμου. 
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 Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. Κύριε Βελτανιώτη, έχετε το λόγο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Γιασημάκη, όχι κ.Γιασημάκη. Δεν μπορεί ό,τι θυμάται ο 

καθένας να σταματάει το Συμβούλιο. Είμαστε σε άλλη διαδικασία πλέον.  

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Οικονόμου δε σας απαντώ γιατί δεν κατάλαβα τα 

ερωτήματα σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έληξε το θέμα.  

 Κύριε Βελτανιώτη. Κυρία Οικονόμου, σας είπα, έληξε το θέμα. Κύριε 

Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, φυσικά και συμφωνούμε με την παράταση 

μερικών ημερών για να εξυπηρετηθούν και οι υπόλοιποι μικροπωλητές της 

περιοχής και φυσικά κ.Τσεκρεζή είναι υποχρέωση μας τα δικαιολογητικά να 

είναι σωστά, αλλά όμως η Δημοτική Αρχή όταν αναφέρεται και σε 

μικροπωλητές που είναι και κάτοικοι του Δήμου, θα πρέπει να είναι και λίγο 

ελαστικοί, δηλαδή να τους περιμένουμε και μια μέρα αν τους λείπει ένα χαρτί. 

Δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετούμε εκτός Δήμου επαγγελματίες και αν 

υπάρχουνε ντόπιοι κάτοικοι του Δήμου, αν λείπει μια βεβαίωση να μην 

περιμένουμε μια μέρα να τους εξυπηρετήσουμε. Αυτή είναι η τοποθέτηση μου 

σαν Σύμβουλος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Αρα δεν υπάρχει αντίρρηση από τους συναδέλφους. Κύριε Τσεκρεζή, 

μέχρι την Παρασκευή τώρα δόθηκε παράταση. Δεν υπάρχει λόγο. Μέχρι την 
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Παρασκευή δόθηκε παράταση. Συμφωνεί το Σώμα ομόφωνα. Υπάρχει κάποια 

αντίρρηση; 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, ομόφωνα και εγώ φυσικά ψηφίζω, 

αλλά άμα τα άφηνα σαν Τσεκρεζής θα γύρναγε μετά η αντιπολίτευση και θα 

έλεγε .. ο Τσεκρεζής. Δεν το κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εδώ μας ψάχνουν το παραμικρό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Να λέμε τις αλήθειες εδώ μέσα όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσεκρεζή. Εχουμε άλλα 4 θέματα προ 

ημερησίας.  

 Είναι ένα θέμα που έχει, προ ημερησίας που έχει καταθέσει ο 

Αντιδήμαρχος, ο κ.Ηλιάσκος. Είναι η έγκριση υποβολής πρότασης για την 

ένταξη της μελέτης, Πολεοδόμηση, Ενταξη στο Σχέδιο της περιοχής οικισμός 

παραλίας Μαρκοπούλου, που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης .. Β' κατοικία 

της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου για την ολοκλήρωση της.  

 Κύριε Ηλιάσκο, εξηγήστε σε τι συνίσταται το κατεπείγον του θέματος.   

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, όπως θυμάστε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε 

πάρει δύο αποφάσεις για την πολεοδόμηση του Μαρκοπούλου. Η μια 

αφορούσε την τροποποίηση της σύμβασης και η δεύτερη αφορούσε την 

επικαιροποίηση μιας απόφασης. Από τη στιγμή που συνεχίζουμε και προχωράμε 

τη σύμβαση και υπάρχει ένα αντικείμενο, ένα οικονομικό αντικείμενο το οποίο 

είναι ώριμο και είναι από αυτά που μπορούν να χρηματοδητηθούνε σε 
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προτεραιότητα, θέλουμε να καταθέσουμε πρόταση για χρηματοδότηση. Οπως 

ξέρετε, αυτό το πακέτο του Πράσινου Ταμείου 

είναι ένα πολύ, σχετικά μικρό σε σχέση με τις προτάσεις που θα κατατεθούν, 

που έχουν κατατεθεί και η αξιολόγηση είναι άμεση. Οπότε θέλουμε να έχουμε 

και πρωτόκολλο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό και αναφέρουμε μέσα και το 

υπόλοιπο αντικείμενο της σύμβασης το οποίο χρειάζεται να πληρωθεί μέχρι και 

την ολοκλήρωση της όλων των φάσεων και θέλουμε να πάρουμε απόφαση 

πλέον να το καταθέσουμε για χρηματοδότηση και αυτήν τη μελέτη και θεωρώ 

ότι είναι από τις μελέτες οι οποίες είναι και η πιο ώριμη για να χρηματοδοτηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι για το κατεπείγον 

του θέματος; Το Συμβούλιο συμφωνεί.  

 Οσον αφορά τη χρηματοδότηση; Αντιρρήσεις; Το Συμβούλιο ομόφωνα 

εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος και κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Χαλκίδας της Δημοτικής 

Κοινότητας Αυλώνα για την εκτέλεση του έργου: "Αναβάθμιση και 

βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύφρευσης Δήμου Αυλώνα". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα προ ημερησίας διατάξεως, είναι η έγκριση χορήγησης 

άδειας τομής οδοστρώματος και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 

περιφερειακής εθνικής οδού Αθηνών - Χαλκίδος της Δημοτικής Κοινότητας 

Αυλώνα για την εκτέλεση του έργου: Αναβάθμιση και βελτίωση εξωτερικού 
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δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα - Αττικής. Ο κ.Καρίνος λείπει. Είναι εδώ ο 

κύριος.... 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αφού δεν υπάρχει λοιπόν αντίρρηση, το Συμβούλιο 

ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της μελέτης: 

"Πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο) της περιοχής οικισμός Παραλίας 

Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης ΖΟΕ (Β' 

κατοικία) της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού" στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για την 

ολοκλήρωσή της. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ. 

 

Αποδοχή ποσού 8.704,00 ευρώ για την αποζημίωση των εθελοντών 

Σχολικών Τροχονόμων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα προ ημερήσιας διάταξης είναι, αφορά κατανομή 

ποσού 1.269.714 ευρώ από τους ΚΑΠ σε Δήμους της χώρας προς υλοποίηση 
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του θεσμού που αφορά στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, κατά το έτος 2012. 

Από τη Δ/νση Οικονομικών του Υπουργείου, για τους ΟΤΑ, του Υπουργείου 

Εσωτερικών, το έγγραφο ήρθε στις 11.7. και για τον Ωρωπό το ποσό που 

προβλέπεται για να πληρωθούν οι Σχολικοί Τροχονόμοι είναι 8.700 ευρώ.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 5ο με την αίτηση των 

πολιτών, είναι η 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το έτος 2012. 

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Γεια σας και από εμένα. Εχει χορηγηθεί η είσηγηση για την 5η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Αφορά την απόδοση του 20% των εσόδων 

από τη χρήση του αιγιαλού του α' εξαμήνου του '12.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατεπείγον, το κατεπείγον πρώτα κ.Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Επειδή πρέπει να αποδοθεί μέχρι 15.7., πρέπει να γίνει 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο ποσό των 904,20 ευρώ, προκειμένου 

να μην πληρώσει ο Δήμος προσαύξηση μετά τις 15.7.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Αύξηση του ποσού το οποίο είχε προβλεφθεί αρχικά ήταν 6.000 

και πρέπει να ψηφιστεί επιπλέον 904,20 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράλειψη δική μου. Δεν διανεμήθηκαν και είχαν δοθεί .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Παρακρατούμενο, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διανεμήθηκε η εισήγηση.  

 Λοιπόν, το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε περίμενε, Πρόεδρε, Πρόεδρε, κατά ως αρχική θέση για 

τον προϋπολογισμό εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά λοιπόν ο κ.Χασιώτης, όπως και η κα Στεργίου. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 5η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του 2012. 

 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση παραχώρησης χρήσης οικοπέδου για την ανέργερση Ναού 

του Αγίου Τιμοθέου στην Δ.Κ. Καλάμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι 

συνάδελφοι.  
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 Κύριοι συνάδελφοι, σας έχει διανεμηθεί η εισήγηση του θέματος. Στην 

τρίτη παράγραφο πριν από το τέλος, που λέει: από την ημερομηνία 

παραχώρησης εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, 

τροποποιείται η εισήγηση ως εξής: όχι μεγαλύτερο των 2 ετών, για να εκδοθεί 

η άδεια ανοικοδόμησης του Ναού και εντός 3 ετών για να γίνει έναρξη των 

εργασιών της ανέγερσης του. Το υπόλοιπο της παραγράφου ως έχει. Δηλαδή, ο 

χρόνος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την .. να είναι 2 έτη και η 

έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του Ναού να ξεκινήσει στα 3 χρόνια το 

αρότερο, από την ημερομηνία παραχώρησης. Στη δεύτερη παράγραφο από το 

τέλος, που λέει: ο Δήμος θα ορίσει Επιτροπή αποτελούμενοι από "χ" μέλη, 

διορθώνεται αυτό, από 7 μέλη, για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών 

ανέγερσης και την τήρηση των Νόμων, των όρων, συγνώμη, που αναφέρονται 

παραπάνω κλπ.  

 Για την Επιτροπή η εισήγηση της συμπολίτευσης είναι η εξής: την 

Επιτροπή να αποτελούν, ο προϊστάμενος ιερέας της Ενορίας της Κοίμησης 

Θεοτόκου του Καλάμου ως Πρόεδρος. Δεύτερον, ο εκάστοτε Πρόεδρος του 

Τοπικού Συμβουλίου με αναπληρωτή του, του Τοπικού Συμβουλίου του 

Καλάμου, με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο. Τρίτον, ο εκάστοτε, 

συγνώμη, ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος του Διαμερίσματος του Καλάμου ως 

Αντιπρόεδρος. Τρίτον, ο εκάστοτε Πρόεδρος του .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εάν δεν υπάρχει Αντιδήμαρχος από τον Κάλαμο ποιος θα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πρώτος σε ψήφους .. 'Η ο πρώτος σε ψήφους, να καταγραφεί 

αυτό στα πρακτικά, ή ο πρώτος σε ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος της 

πλειοψηφίας. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Αποκλείεται να μην υπάρχει Αντιδήμαρχος, θα πέσει ο 

"Καλλικράτης" Γιασημάκη. Δε γίνεται να μην υπάρχει Αντιδήμαρχος στον 

Κάλαμο. Θα πέσει ο "Καλλικράτης", θα ριμάξει.  

ΠΕΠΠΑΣ: Ευτυχώς που ήρθε ο Ωρωπός να σώσει τον Κάλαμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως μέλη τώρα είναι .. 

ΠΕΠΠΑΣ: Ευτυχώς που ο Βαγγέλης τώρα τόσα χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος 

τον είχε φτιάξει τον Ωρωπό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. Λοιπόν, ο εκάστοτε λοιπόν Αντιδήμαρχος 

ως Αντιπρόεδρος ή ο πρώτος τη τάξη σε ψήφους Σύμβουλος του Τοπικού 

Διαμερίσματος του Καλάμου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως μέλη της πλειοψηφίας. Τρίτον, ο εκάστοτε Πρόεδρος του 

Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου, με αναπληρωτή του 

τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο. Για την παρούσα δημοτική περίοδο. Δηλαδή θα 

είναι ο κ.Κιούσης μέλος, με αναπληρωτή του την κα Βασιλάκου. Τέσσερα, ένας 

Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το 

Δήμαρχο ως μέλος. Η πρόταση του Δημάρχου είναι ως μέλος η κα Κολιαστάση, 

με αναπληρωτή τον κ.Πέππα. Ενας Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή 

του Δημοτικό ή Τοπικό Σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης, 

υποδεικνυόμενοι από τον επικεφαλής της παράταξης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 

Ενας Ενοριακός Επίτροπος, εδώ ο ορισμός των μελών θα γίνει προφανώς από 

τον κ.Λίτσα, ένας Ενοριακός Επίτροπος της Ενορίας της Κοίμησης της 

Θεοτόκου του Καλάμου, ως μέλος προτείνονται ο κ.Κούκος Δημήτριος ο οποίος 

παρεβρίσκεται και στην αίθουσα του Συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον 

Γκίκα τον Ιωάννη. Και τέλος ένας πολίτης ως μέλος υποδεικνυόμενος από το 
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Δήμαρχο. Είναι ο κ.Αντωνίου Ιωάννης του Διονυσίου, με αναπληρωτή του τον 

κ.Κολιαστάση Κων/νο του Φωτίου.  

 Αυτή η Επιτροπή που θα συσταθεί, μετά την αποπεράτωση της 

ανέγερσης του Ναού παύει να υφίσταται. 

 Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με χαρά πήρα την επιστολή από τον πάτερ Μιχαήλ, και αυτή και 

από τον, έχουμε πάρει και από τον σεβασμιότατο πιο πριν μια επιστολή και 

βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτή εδώ, φτάσαμε σήμερα με μεγάλη 

ευχαρίστηση. Μας ζητάει εδώ αν έχουμε την πρόθεση, τη διάθεση, ο πάτερ 

Μιχαήλ να δώσουμε το οικόπεδο για να χτιστεί η εκκλησία του Αγ.Τιμοθέου. 

Δεν έχουμε την πρόθεση και τη διάθεση να συμβάλλουμε απλώς στην 

παραχώρηση της χρήσης για να χτιστεί αυτός ο Ναός του Αγ.Τιμοθέου. Εχουμε 

τη χαρά, έχουμε την επιθυμία, την με πίστη στην ορθοδοξία και την αγάπη 

προσέγγιση του θέματος αυτού και το λέω με ό,τι βαθύτερη έννοια μπορώ να 

έχω και πίστη. Μια καθαρή θέση του Δήμου φαντάζομαι όλων των Δημοτικών 

Συμβούλων και όλου του Δήμου να χτιστεί ένας Ναός που τον θέλουν όλοι οι 

πιστοί και ιδιαίτερα του Καλάμου, που διακρίνονται ιδιαίτερα, γνωρίζοντας το 

τελευταίο διάστημα για την πίστη τους και την αγάπη τους για την ιδιαίτερη 

πατρίδα, τον Κάλαμο, γιατί πρόκειται για έναν Αγιο από τον Κάλαμο και 

μοναδικός, όπως μου είπε σε κάποια συζητήση και η Μαργέτα, μοναδικός της 

Βορειο-Ανατολικής Αττικής που είναι από εδώ. Βόρειας Αττικής.  

 Παίρνουμε λοιπόν μια απλή απόφαση να δώσουμε ένα οικόπεδο το 

οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, να παραχωρήσουμε τη χρήση στην 

εκκλησία μας. Μια απλή, σοφή, ιστορική όμως απόφαση, για μένα γι' αυτόν τον 

Αγιο και γι' αυτόν τον Ναό. Είναι σε ένα ιδιαίτερο μέρος με μεγάλο φυσικό 

κάλλος και δεν θα παύω ποτέ σαν Δήμαρχος αλλά και σαν Δημοτική Αρχή να 

πιέζω για την γρήγορη υλοποίηση του έργου αυτού. Πιστεύω ότι με τέτοιες 
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ενέργειες μόνο καλό έχουμε να κάνουμε στην κοινωνία, στον συνάνθρωπο μας 

και στη συνένωση λαού και κλήρου. Πιστεύω ότι ερχόμαστε πιο κοντά στον 

Θεό με τέτοιες αποφάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειωθεί ότι φυσικά η Ενορία θα φροντίσει για την έκδοση 

της σχετικής άδειας των οικοδομικών εργασιών, φυσικά με έσοδα δικά της και 

φυσικά θα αποδεχθεί τις δωρεές από το Δήμο ή από άλλους φορείς, ιδιώτες, να 

προσφέρουν μέρος των οικοδομικών εργασιών σε ένδειξη συμπαράστασης και 

προσφοράς. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα .. Και 

ερωτήσεις. Λοιπόν, ο κ.Γιασημάκης, ο κ.Γιαμαρέλος. 

 Ορίστε κ.Γιασημάκη, έχετε το λόγο.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είμαστε και εμείς υπέρ στο να δοθεί, να παραχωρηθεί το 

κτήμα προς χρήση για δημιουργία Ναού εκεί. Αυτό που θέλω να πω και να 

σταθώ είναι στο ότι όπως πληροφορήθηκαμε είναι ο μοναδιός Αγιος της 

Βόρειας Αττικής και θα πρέπει από την μεριά του Δήμου σε συνεργασία με την 

Επιτροπή, η οποία ορίζεται σήμερα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, δε θέλετε να κάνετε ερώτηση; Γιατί να 

τοποθετηθείτε μετά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν είπα για ερώτηση. Εσύ μου έδωσες το λόγο για να 

τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τότε έγινε παρανόηση από μένα. Εντάξει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, να τελειώσω και να μην τοποθετηθώ, αφού ξεκίνησα, 

τελειώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Πιστεύω δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, σε συνεργασία ο Δήμος με την Επιτροπή η οποία 

ορίζεται, να κάνουν τις ενέργειες που χρειάζονται ώστε να αναδειχθεί σε 
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πανελλαδικό προσκήνυμα, μια και είναι ο μοναδικός Αγιος της Βόρειας Αττικής. 

Αυτό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. Μια και .. Εχετε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε. Ισως 

διευκολύνει και τις ερωτήσεις ο κ.Λίτσας.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, έχοντας σήμερα στην αίθουσα και τον Παπά Μιχάλη από οτν 

Κάλαμο, με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ένα θέμα που ξέρουμε ότι έχει 

ταλαιπωρήσει τα προηγούμενα χρόνια τους εκεί πολίτες. Σε ένα τόσο πολύ 

σοβαρό θέμα όπως αναφέρθηκε ο κ.Δήμαρχος, πίεζα επίμονα και τον Πρόεδρο 

να έχω την εισήγηση. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα θα ήθελα η Δημοτική Αρχή να 

το έχει δει λίγο καλύτερα. Εχω να πω το εξής: έγκριση παραχώρησης χρήσης 

οικοπέδου θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει ο νέος Ναός και με το Νόμο που 

πάτε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, με το άρθρο. Ως εκ τούτου προτείνουμε να 

γίνει δωρεάν παραχώρηση κυριότητας, με το άρθρο 184, γιατί μόνο με αυτόν 

τον τρόπο θα γίνει ο νέος Ναός. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, υπάρχει 

δεδικασμένο που ξεκάθαρα λέει ότι: για περιπτώσεις, για περιπτώσεις όπως 

είναι οι νέοι Ναοί που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό, σε αντίθεση με τις ιερές 

Μονές, που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση. Ο σκοπός τους είναι για 

πάντα να γίνει μια εκκλησία και δεν πρόκειται ποτέ να το πάρει κάποιος πίσω.  

 Η πρόταση η δική μας έχει δύο σκέλη. Να πάμε με το Νόμο 184 και να 

γίνει δωρεά για να το πετύχετε αυτό που θέλετε και προσπαθείτε χρόνια και 

επίσης η παράταξη μας με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κων/νο Δέδε 

προσφέρεται να κάνει τη μελέτη δωρεάν και να εκδώσει δωρεάν την άδεια με 

τις δικές σας βέβαια υποδείξεις και την καθοδήγηση. Η μελέτη και η άδεια και 

του περιβάλλοντος χώρου και τα πάντα. Επίσης έχω να πω ακόμα κάτι, ότι 
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μέρος του περιβάλλοντος χώρου, επειδή είναι ένα μνημείο πέρα από το, το 

θέμα της εκκλησίας είναι και ένα μνημείο που έχει να κάνει με τη φύση, 

δηλαδή είναι καταπληκτικό το μέρος, έχει νερό, έχει πλατάνια, είναι υπέροχα, 

οι βρύσες και όλα αυτά, θα έπρεπε ο Δήμος να αναλάβει να κάνει κάτι στον 

περιβάλλοντα χώρο. Από την εμπειρία μου έχω να σας πω ότι στον 

περιβάλλοντα χώρο συνηθίζεται να φτιάχνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση κάποια 

έργα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, εφόσον επιθυμεί το Τοπικό Συμβούλιο του Ναού 

να θέλει η Επιτροπή να θέλει να δημιουργήσει μόνη της το Ναό, ότι στον 

περιβάλλον χώρο κομμάτι του θα πρέπει ο Δήμος να προσφέρει γιατί είναι πολύ 

 μεγάλο το έργο και είναι ένα σοβαρό σημείο. Δηλαδή, όταν θα μπει πέτρα μην 

μπει ας πούμε πέτρα που δεν είναι φυσική, που δεν μπει σωστά, που δεν είναι, 

δηλαδή μη γίνει επένδυση, κάτι που θα είναι άσχημο. Να γίνει κάτι πολύ ωραίο, 

είναι ένα φυσικό μέρος, ένα τοπίο ομορφιάς και θα θέλαμε εκεί να δει ο Δήμος 

τη δυνατότητα να αναλάβει μέρος του έργου.  

 Προσωπικά, δίχως καμία άδεια από καμία εκκλησία, έχω φτιάξει το 

προαύλιο του Ναού του Αγ.Δημητρίου στην Αγ.Παρασκευή στη Μαλακάσα τα 

σκαλιά και έχω να σας πω ότι με μεγάλη μας χαρά είμαστε απόλυτα θετικοί, 

απλώς σας λέμε, για να το πετύχετε θα πρέπει να πάτε με το Νόμο, με το άθρο 

184, αλλιώς δεν πρόκειται να κάνετε. Είναι ξεκάθαρο και υπάρχει νομολογία. 

Μόνο έτσι θα το πετύχετε. Και ο κ.Δέδες δωρεάν με μεγάλη χαρά σαν 

Καλαμιώτης και Δημοτικός Σύμβουλος και εμείς σαν παράταξη θέλουμε να 

προσφέρουμε όσο το δυνατόν τα περισσότερα, για ένα τέτοιο σοβαρό έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Συνεχίζουμε με τοποθετήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις συναδέλφων;  

 Ο κ.Χασιώτης λοιπόν, ο κ.Γιαμαρέλος .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε, μη με παραβλέπετε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μη φεύγατε από εδώ κα Βαρνάβα (γέλιο). Η κα Βαρνάβα, ναι. 

Είδα τον Παπά Μιχάλη, σήκωσε το χέρι του, θέλετε να προσθέσετε κάτι Παπά 

Μιχάλη; Ελάτε σε ένα έδρανο εδώ πέρα μπροστά ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ακούσουμε τον Παπά Μιχάλη τώρα, εντάξει.  

ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Θα ήθελα να δώσω μερικές διευκρινίσεις πάνω στο θέμα 

αυτό. Ο Αγιος Τιμόθεος είναι γέννημα θρέμμα Καλαμιώτης.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΑΠΑ ΜΙΧΑΛΗΣ: Κύριε Οικονόμου, 2 λεπτά. Παραπάνω δεν έχω. Α, εντάξει, 

στο τέλος, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, ο κ.Χασιώτης θέλει να υποβάλλει κάποιο 

ερώτημα. Ναι, είναι αρχηγός παράταξης κ.Οικονόμου. Προηγούνται οι αρχηγοί 

των παρατάξεων. Την κα Βαρνάβα την έχετε ορίσει ως αρχηγό παράταξης. Δεν 

ξέρω αν αυτό επιτρέπεται με τον Κανονισμό. Θα το δούμε. Λοιπόν, ακόμα δεν 

είναι αρχηγός της παράταξης. Δεν έχω νομολογία επ' αυτού. Παρίστασθε, 

αυτοαναιρείστε από σήμερα. Λοιπόν, κα Βαρνάβα, έχετε, παρότι δεν είμαι 

σίγουρος ότι μπορεί να είστε αρχηγός παράταξης, θα έχετε το λόγο για 5 

λεπτά, πρωτολογία και ο κ.Οικονόμου από αυτήν τη στιγμή και μετά μόνο για 3 

λεπτά ως απλός Δημοτικός Σύμβουλος.  

 Εχετε το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα με συνηθίσετε και θα συνηθίσω και εγώ 

από αυτήν τη θέση, γιατί όντως η θέση όταν βρίσκεσαι στο Προεδρείο είναι 

πολύ διαφορετική, ακόμα εγώ μετράω χρόνους και παρακολουθώ τις 

ψηφοφορίες. Οπότε θα μου δώσετε και εμένα το χρόνο και θα τον έχετε και 

εσείς να προσαρμοστούμε όλοι στα καινούργια δεδομένα. Θα ήθελα να πω ότι 

όσον αφορά την παραχώρηση του οικοπέδου για την ανέργερση του Ναού του 
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Αγ.Τιμοθέου είμαι, οπωσδήποτε είμαστε θετικοί γιατί το θρησκευτικό νομίζω 

αίσθημα όλων των κατοίκων και του Δήμου, αλλά και των κατοίκων του 

Καλάμου, θα ικανοποιηθεί με αυτήν την απόφαση. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι 

είναι τοπικός Αγιος και τιμάται από τους Καλαμιώτες ιδιαίτερα και μετά από 

αυτήν βέβαια την εκκλησία που θα χτιστεί, νομίζω ότι θα γίνει και ένας τρόπος 

να διαδοθεί ακόμα περισσότερο ο Αγιος στην περιοχή μας.  

 Ομως θα ήθελα να πω και εγώ ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο 

φυσικό περιβάλλον, ό,τι και να γίνει και ανάμεσα ίσως σ' αυτούς που 

αποτελούν μέλη της Επιτροπή θα πρέπει να είναι από το Δήμο και κάποιοι που 

έχουν σχέση με την Τεχνική Υπηρεσία, εκτός βεβαίως από τον κ.Δέδε ο οποίος 

κατέχει βέβαια τα αρχιτεκτονικά και τα πολεοδομικά, ώστε να μπορεί να γίνεται 

και καλύτερη, καλύτερος έλεγχος στην πορεία των εργασιών.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Χασιώτη. Ορίστε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Το οικόπεδο αυτό είναι ιδιοκτησία του Δήμου, λέει η εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πόσα μέτρα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δε θυμάμαι ακριβώς. Περίπου 2.200 τ.μ., κάπου εκεί. 

2.525.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2.525 τ.μ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εισηγητικά μας λέτε κ.Πρόεδρε ότι θα παραχωρηθεί η χρήση του 

οικοπέδου. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκκλησία εκεί και θέλω να ρωτήσω, 

να κάνω ένα δεύτερο ερώτημα. Θα γίνει νέο .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νέος Ναός. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Νέος Ναός. Ο προηγούμενος Ναός θα κατεδαφιστεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι, δεν ξέρω, τώρα είναι και τεχνικό θέμα αυτό, νομίζω ότι θα 

χτιστεί μπροστά, έτσι δεν είναι Παπά Μιχάλη, από τον παλιό Ναό ο νέος;   

ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Αυτά θα τα πω στις διευκρινίσεις που θα έχω να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, μια και είναι ερώτηση. Να βοηθήσει την τοποθέτηση 

του κ.Χασιώτη. 

ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Ωραία. Ο υπάρχον Ναός .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κύριε, δεν υπάρχει ιδιοκτησία μπροστά από το Ναό. Είναι 

αρκετά μακριά. 

ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Ο υπάρχον Ναός λόγω των ευκαλύπτων που είχαν 

φυτέψει κάποια εποχή, οι ρίζες έχουνε εισχωρήσει μέσα και έχουν 

δημιουργήσει στατικό πρόβλημα. Επομένως στο ίδιο σημείο που υπάρχει τώρα 

ο Ναός δεν μπορεί να χτιστεί, γιατί στο Ιερό του Ναού υπάρχουν 

κατολισθήσεις. Θα χτιστεί πιο μπροστά και νέος Ναός. Αυτός φυσικά θα 

κατεδαφιστεί, γιατί είναι ήδη ετοιμόρροπος. Δηλαδή μέρα με τη μέρα ανοίγει ο 

Ναός και δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα πέσει και μήπως .. Να μη θρηνήσουμε 

θύματα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Και μια ακόμη ερώτηση κ.Πρόεδρε. Εμείς μιλάμε 

λοιπόν σαν Δήμος, ότι θα παραχωρήσουμε ένα οικόπεδο για τη χρήση που 

ανήκει στο Δήμο σήμερα, στην Ενορία εκεί πέρα. Ξέρουμε ότι υπάρχει Νόμος 

ότι μετά από κάποια χρόνια χρήσης, έτσι; αυτή η ιδιοκτησία περνάει σε αυτόν 

ο οποίος καρπώνεται τη χρήση και θα ήθελα, θα ήθελα να μου το απαντήσετε. 

Ισως να μην το γνωρίζω, να μου το απαντήσετε θέλω όμως.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

60 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δημόσια και θα πάει, αν παραχωρηθεί οριστικά, μόνο με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι. Ηθελα να ρωτήσω εάν το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στο 

Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει πάρει ομόφωνη απόφαση.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και αν υπάρχει και κάποια έκθεση της επικινδυνότητας του 

Ναού, αυτού δηλαδή του ότι υπάρχει πρόβλημα με τη θεμελίωση του. Αν 

υπάρχει έκθεση, δηλαδή τεχνική έκθεση που να το τεκμηριώνει αυτό και εάν 

λειτουργεί αυτός ο Ναός, διότι αν λειτουργεί, υπάρχει κάποιος κίνδυνος να 

έχουμε κάποιο ατύχημα και δεν ξέρω αν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πραγματικά υπάρχει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εως ώτου να γίνει ο νέος Ναός, εάν ω μη γέννητο συμβεί κάτι, 

ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη, διότι όσο δεν το ξέρουμε σαν Συμβούλιο, 

καλώς, τώρα που το μαθαίνουμε θα πρέπει κάποιος να μας πει τι θα γίνει σε 

περίπτωση κατά την οποία λειτουργεί ο Ναός και υπάρχουν προβλήματα 

στατικά. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε εδώ, βλέπω, θέλετε να προσθέσετε κάτι Παπά Μιχάλη; 

ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Ο Ναός λειτουργεί αυτός μόνο στη γιορτή του ή όποιος 

θέλει να κάνει κάποια ιδιωτική λειτουργία, γάμο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν 

λειτουργεί τακτικά καθημερινά ή οποτεδήποτε. Εμείς για να προλάβουμε αυτό 

που είπατε και να μην έχουμε κάποιες ευθύνες ως Ενορία, θέλουμε να κάνουμε 

αυτό το πράγμα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Ο Θεός να βάλει το χέρι του εκεί. Γι' αυτό θέλουμε την 

απόφαση όλων σας για να ξεκινήσουμε .. Γι' αυτό θέλουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα 

είναι ο κ.Οικονόμου, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Τσάκωνας, προηγείται του κ.Χασιώτη, η 

κα Στεργίου, ο κ.Δέδες, ο κ.Αρμυριώτης, η κα Μαργέτα, ο κ.Γιαμαρέλος, ο 

κ.Βλάχος, ο κ.Ηλιάσκος. Επειδή κάποιος συνάδελφος με ρώτησε για κάποιους 

όρους, στην εισήγηση υπάρχουν οι όροι. Δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση 

όσον αφορά την εισήγηση.  

.......: Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να τις διαβάσετε όμως; Μπορεί να τις 

διαβάσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει διανεμηθεί η εισήγηση. Κατατίθεται στα πρακτικά. Να 

διαβάσουμε τους όρους τώρα.  

.......: Δε θεωρώ ότι είναι κακό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τους διαβάσουμε. Ξεκινάω κατευθείαν με την παράγραφο 3. 

Η παραχώρηση χρήσης του οικοπέδου προς την Τοπική Ενορία Καλάμου 

γίνεται με την προϋπόθεση το οικοδόμημα να μην ξεπερνά τα 80 τ.μ. 

καλυπτόμενο χώρο και τα 30 τ.μ. εξωτερικούς χώρους περιστύλια. Ητοι κατά 

μέγιστο 110 τ.μ. και να είναι Βυζαντινού ρυθμού με πέτρινη εξωτερική 

επένδυση. Η κατασκευή του Ναού να μην επηρεάσει το υπάρχον φυσικό 

κάλλος και να παραμείνει ανέπαφο το φυσικό περιβάλλον πέριξ του Ναού. Η 

τοπική Ενορία να αναλάβει το κόστος αγοράς και τοποθέτησης προβολέων που 

θα αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος και το ανάγλυφο του τοπίου κατά τις 

νυχτερινές ώρες. Η χρήση του προς παραχώρηση ακινήτου να προορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή του εν λόγο Ναού και τη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Από την ημερομηνία 

παραχώρησης εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερο των 2 ετών, να έχει 
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εκδοθεί η άδεια ανοικοδόμησης του Ναού και εντός 3 ετών να έχει γίνει η 

έναρξη των εργασιών ανέγερσης του.  

 Επίσης με βάση τα προβλεπόμενα του Νόμου, άρθρο 184, του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, ορίζεται χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ετών, 

προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο τους οι εργασίες ανέργερσης 

του και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, κατά τα παραπάνω 

προβλεπόμενα. Οσον αφορά την Επιτροπή, ο Δήμος θα ορίσει Επιτροπή, έχουν 

διαβαστεί και τέλος, η μη τήρηση των παραπάνω θα αποτελέσει λόγο ικανό για 

την ανάκληση της παραχώρησης από το Δήμο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δευτερολογία. Μα τοποθετηθήκατε σαν .. Λοιπόν, έχετε 

δευτερολογία. Εντάξει.  

 Κύριε Οικονόμου, έχετε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ξεχνάω, ξεχνάω. Εχετε δίκιο.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα τοποθετήθηκε.  

 Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και αγαπητοί Καλαμιώτες που παρίστανται στο σημερινό Συμβούλιο. 

Το θέμα της ανεγέρσεως του νέου Ναού του Αγίου Τιμοθέου στον Κάλαμο, 

προς τιμήν του μοναδικού Αγίου, ντόπιου του Δήμου μας, είναι ένα θέμα το 

οποίο και κατά το παρελθόν από την προηγούμενη θέση στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση που κατείχα, του Νομαρχιακού Συμβούλου .. χειρίστηκα από το 

2008 στο επίπεδο της Νομαρχίας. Την εποχή αυτή μετά από συνεννόηση με 
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την πρωτοβουλία του Παπά Μιχάλη, του τότε Δημάρχου Καλάμου, του κ.Λίτσα, 

και του τότε τοποτηρητή της Μητροπόλεως, του σεβασμιοτάτου .. και 

Λαυρεωτικής κ.κ.Νικολάου, ετέθη αυτό το ζήτημα της ανεγέρσεως του νέου 

Ναού και η Νομαρχία αμέσως με το Νομάρχη επικεφαλής, τον Λεωνίδα τον 

Κουρή, είπαμε ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Νομαρχία στα έξοδα της 

ανεγέρσεως και ει δυνατόν να γινόταν πέρα από το έσοδο που προβλέπεται και 

στην αποψινή εισήγηση σας κ.Δήμαρχε, να προβλέπεται και κάποιο ποσό, τότε 

λέγαμε από τη Νομαρχία, σήμερα αυτό αν μπορούμε να το υιοθετήσουμε από 

το Δήμο καλό θα ήταν και από την Μητρόπολη.  

 Βέβαια αυτό προϋποθέτει συνεννόηση με τον νυν δεσπότη μας, ο 

οποίος από την πρώτη στιγμή της χειροτονίας του στη θέση της Μητροπόλεως 

Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, έκανε αποδεκτό αυτό το αίτημα και με 

πολύ ζήλο και θέρμη νομίζω ότι το θέλει αυτό το, την παραχώρηση αυτή του 

οικοπέδου, για να ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου μας ένας .. Ναός. Θα μπω 

λίγο στη διαδικασία για 2, 3 λεπτά, τη διαδικασία τη νομική, που είπε και ο 

συνάδελφος ο Κώστας ο Λίτσας, αν θα πρέπει να δώσουμε παραχώρηση 

χρήσης ή την παραχώρηση κυριότητας. Υπάρχει η έννοια, παραχώρηση της 

επικαρπίας, όχι κυριότητας, η κυριότητα θα παραμείνει στο Δήμο, της 

επικαρπίας για κάποια χρόνια όμως. Συνήθως δίνεται για 99 χρόνια όταν είναι 

μεταξύ δημοσίων φορέων, όπως είναι η Ενορία της Τοπικής Κοινότητας, της 

Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου και του Δήμου Ωρωπού. Θα πρέπει να 

εξεταστεί Δήμαρχε λίγο αυτό το νομικό προβληματάκι με τη Ναοδομία για να 

μπορούμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση και να μην επανερχόμαστε και θα 

μπορούσα να πω ότι να το αντιμετωπίσουμε απόψε στην εισήγηση σας, 

λέγοντας σ' αυτό το σημείο ότι να το χειριστεί η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

σε συνεργασία με τη Ναοδομία, για να ξεμπλοκάρουμε να μη χρειάζεται να 

ξανάρθουμε να πάρουμε απόφαση.  
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 Ως εκ τούτου, επειδή από την πρώτη στιγμή βλέπουμε ότι πιθανόν να 

εγερθούν νομικά ζητήματα, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, μήπως θα 

έπρεπε, μήπως θα έπρεπε να μην βάλουμε όριο τα 2 έτη μέχρι τη λήψη της 

αδείας, γιατί δεν ξέρουμε, δεν αφορά το Δήμο αυτόν καθ' αυτόν, ούτε καν μια 

Υπηρεσία του Δήμου, όπως θα ήτανε φερειπίν η Πολεοδομία. Η Ναοδομία είναι 

εξωγενής παράγοντας του Δήμου και δεν ξέρουμε τι κολλήματα μπορεί να 

δημιουργηθούν στη διαδρομή. Οτι θα το τρέξουμε, θα το τρέξουμε όλοι μας 

και εσείς και η αντιπολίτευση και όλοι, αλλά οι υπηρεσιακοί παράγοντες της 

Ναοδομίας μπορεί να μας έχουν κάποια κολλήματα και τελευταία στιγμή να μη 

μας φτάνουν τα 2 χρόνια, να θέλουμε 2,5. Καταλάβατε; Με την έννοια ότι για 

μισό χρόνο, για 1 μήνα, για 1 χρόνο να χαθεί αυτό το έργο, θα ήταν κρίμα. 

Τότε θα αναγκαστεί η τότε σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί 2 χρόνια 

θα είμαστε στα τελειώματα μας εμείς, θα υφίσταται αυτό το Συμβούλιο αλλά 

ίσως έχει εκλεγεί νέα διοίκηση και θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ελαστικά 

αυτό το θέμα του χρόνου.  

 Κατά τα άλλα συμφωνούμε από τη λήψη της αδείας, ναι, συμφωνούμε 

και εμείς ότι μια 5ετία νομίζω είναι ικανή για την ανέγερση και βεβαίως 

εναπόκειται και στους μελλοντικούς Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου 

Ωρωπού και τους Τοπικούς Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου να 

ενεργήσουν τα δέοντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε .. Εχετε και κάτι άλλο; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Επίσης εκεί στην εισήγηση κ.Πρόεδρε, συγνώμη, τελευταίο και 

κλείνω, λέτε ότι ο Δήμος θα ορίσει Επιτροπή κλπ., συγνώμη, κάπου αναφέρετε 

για το Δασαρχείο, ναι, εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Το οικόπεδο αυτό το οποίο ήταν δασικό αποχαρακτηρίστηκε με 

την υπ' αριθμ. τάδε κλπ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Σωστό είναι να απαληφθεί θα έλεγα ότι αποχαρακτηρίστηκε κλπ., 

γιατί δεν είναι η διαδικασία αποχαρακτηρισμού αυτή που προβλέπεται και 

περισσότερα ξέρει και ο Βασίλης ο Οικονόμου, που έχει χειριστεί άλλα θέματα 

αποχαρακτηρισμών από τη θέση του στη Βουλή. Θα έλεγα να γραφεί, το 

Δημοτικό Συμβούλιο καλείται, συγνώμη, το οικόπεδο αυτό το οποίο, σύμφωνα 

με την υπ' αριθμ. τάδε πράξη του δασάρχη Καπανδριτίου χαρακτηρίζεται ως 

γεωργική έκταση και τελειώνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Νομίζω κ.Δήμαρχε ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα διαγράφεται, διαγράφεται, διαγράφεται η φράση: το οποίο 

ήταν δασικό και αποχαρακτηρίστηκε. Λοιπόν, το οικόπεδο αυτό με την υπ' 

αριθμόν πράξη χαρακτηρισμού ως γεωργική έκταση και τώρα.. Μάλιστα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτό, κλείνοντας είναι αυτονόητο ότι 

συμφωνούμε και εμείς και ομόφωνα ψηφίζουμε την εισήγηση του θέματος, 

όπως αυτή διαμορφώθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά που κουβεντιάζουμε 

για θέμα, σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, για θέματα που αφορούνε την, σε 

ένα μεγαλύτερο βαθμό την εκκλησία, ήτανε και τότε η εικόνα του Αγ.Νικολάου 

στο χωριό μου, όταν υπήρχε η διαπάλη με το Μενίδι και ψηφίσαμε πάλι 

ομόφωνα, τότε λοιπόν είχαμε πει και είχαμε τοποθετηθεί ως εξής και πάλι με 
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τον ίδιο τρόπο θα τοποθετηθούμε. Σαν πολιτικός χώρος, σαν 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ σεβόμαστε τις παραδόσεις του λαού μας, 

τα ήθη και τα έθιμα, όπως και η εικόνα, έτσι και αυτός ο Αγιος ο οποίος είναι, 

αποδεικνύεται, από το σεβασμό η αγιότητα του του λαού μας στο πρόσωπο 

του, αποτελεί κομμάτι της παράδοσης του τόπου αυτού, υπάρχει το γεγονός 

ότι υπήρχε το εκκλησάκι παλιότερα και υπάρχει και τώρα το εκκλησάκι το 

οποίο δεν είναι σε κατάσταση να λειτουργήσει αυτήν τη στιγμή. Από τη στιγμή 

βεβαίως που και η χρήση του οικοπέδου θα περάσει στην εκκλησία αλλά η 

ιδιοκτησία παραμένει στο Δήμο και στη λογική αυτή δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα να ψηφίσουμε υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι και εγώ ήθελα να προσθέσω ότι αν επρόκειτο για μια, για 

παραχώρηση ενός άλλου οικοπέδου για να χτιστεί μια καινούργια εκκλησία, 

ένας καινούργιος Ναός θα ήμουν αντίθετη, με την έννοια ότι στη σημερινή, 

στις σημερινές συνθήκες που περνάει δύσκολα ο κόσμος θα ήτανε πολυτέλεια 

να λέγαμε να χτιστεί ένας καινούργιος Ναός ακόμη. Αλλά με δεδομένο ότι αυτό 

το εκκλησάκι ήδη ας πούμε είναι σ' αυτόν το χώρο και είναι ετοιμόρροπο και 

είναι ουσιαστικά στο επίπεδο που συζητάμε, μ' αυτήν τη λογική και εγώ είμαι 

υπέρ του να το παραχωρήσουμε και θα συμφωνήσω μ' αυτό που είπε ο 

κ.Λίτσας προηγουμένως ότι θα πρέπει να φτιαχτεί ο περιβάλλον χώρος, ώστε 

να γίνει ένας χώρος προσέλκυσης επισκεπτών, όπου θα μπορούσαν να γίνουνε 

εκδηλώσεις, να γίνουνε και κάποια άλλα πράγματα εκεί και στα πλαίσια του 

θρησκευτικού τουρισμού που θέλουμε να αναπτύξουμε στην περιοχή μας, 

στην πορεία δηλαδή να το δούμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία κάποιες 

εκδηλώσεις που θα μπορούσανε να γίνουνε σ' αυτόν το χώρο, που είναι 2 

στρέμματα, είναι αρκετά. 
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 Και θα ήθελα να πω έτσι παρεπιμπτόντως ότι επειδή σήμερα ήμουν στα 

Οινόφυτα και υπάρχει μια εκκλησία, οι Αγ.Ανάργυροι σε έναν λόφο εκεί που 

είναι πολύ ωραίος ο περιβάλλον χώρος και μου έκανε εντύπωση πόσο 

περιποιημένο και καλοφτιαγμένο ήταν και ακριβώς από κάτω είχε και ένα 

θεατράκι, που θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο σ' αυτήν την περιοχή που 

είναι πραγματικά φυσικού κάλλους πολύ μεγάλου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Οπως προείπε και ο επικεφαλής της παράταξης 

μας, ο κ.Λίτσας, μετά από συζήτηση με τους συνεργάτες μου στο γραφείο, 

αποφασίσαμε να προσφέρουμε, επειδή και εγώ κατάγομαι από τον Κάλαμο, 

όπως γνωρίζετε, εάν γίνεται δεκτό από την Ενορία να κάνουμε τη μελέτη και 

την άδεια ανεγέρσεως του νέου Ιερού Ναού. Αποτελεί μέγιστη τιμή για μένα, 

όπως επίσης και για το Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης σήμερα είμαι στην 

ευχάριστη θέση, επειδή πολλές φορές καλά είναι και τα λόγια, να σας 

παρουσιάσω κάποια, κάποιο δείγμα, κάποια προσχέδια από αυτό που σκέπτομαι 

εγώ και οι συνεργάτες μου να υποβάλλουμε σαν πρόταση στην Ενορία για την 

ανέγερση του νέου Ναού και την διαμόρφωση επιμένω του περιβάλλοντος 

χώρου, διότι καθώς γνωρίζετε πρόκειται για μια περιοχή απεριόριστου φυσικού 

κάλλους και σαν Καλαμιώτες και γενικά σαν δημότες του Δήμου  Ωρωπού 

αποτελεί και προς σεβασμό στον Αγιο μας, στον Αγ.Τιμόθεο, να κάνουμε το 

μέγιστο που περνά από το χέρι μας σ' αυτές τις δύσκολες εποχές εν μέσω 

τέτοιας κρίσης και ύφεσης για όλους τους δημότες του Δήμου Ωρωπού, όπως 

επίσης και για τους επισκέπτες.  
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 Αφήνω την πρόταση μου στην κρίση της Ενορίας και εύχομαι επειδή 

αυτή η όλη ιστορία πέρασε από 40 κύματα, στο τέλος να καταλήξει να κάνουμε 

όσο το δυνατόν κάτι καλό και πετυχημένο για τον Κάλαμο και για όλους μας. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. Αρκεί για όλους μας η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου να μην έχει καμία επίδραση στο φυσικό περιβάλλον. 

Μιλάτε για την είσοδο προφανώς, απ' ότι καταλαβαίνω, του Ναού και το χώρο 

μέχρι να φτάσουμε σ' αυτόν.  

 Ο κ.Αρμυριώτης έχει το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα κ.Πρόεδρε να αναφερθώ 

στους όρους της σύμβασης κατ' αρχήν, που διαβάσατε προηγουμένως. Ενα 

έτος για να εκδοθεί η άδεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο, δύο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Το κάνατε δύο και τρία έτη να γίνει η έναρξη. Μπορεί η 

έναρξη να γίνει σε 6 μήνες αλλά τουλάχιστον να υπάρει η τριετία για το 

ενδεχόμενο των 2 ετών, για να μην προβούμε γιατί στο τέλος η εισήγηση σας 

λέει: η μη τήρηση των παραπάνω θα αποτελέσει λόγο ικανό για την ανάκληση 

της παραχώρησης από το Δήμο. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει Δημοτικό 

Συμβούλιο ή Δήμος να το αναιρέσει αλλά για να είμαστε και τυπικά εντάξει, 2 

χρόνια η παράταση της άδειας και 3 η έναρξη. Μ' αυτήν την .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Γιατί πάμε 2 την άδεια, 2 την έναρξη, αν η άδεια πάει 2 και 

δεν προλάβει στα 2, δηλαδή έναν μήνα πριν, δεν θα μπορέσουνε την έναρξη. 

Αυτό λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δε σημαίνει ότι αυτομάτως θα αρθεί η παραχώρηση.. 
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ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εξαντληθεί ο χρόνος. Μπορεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο είναι ικανό και οι συνάδελφοι να κρίνουν αν η 

καθυστέρηση η όποια είναι σε εξωγενείς παράγοντες. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Οταν δίνεται όμως 2 χρόνια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι; 'Η αν είναι στην γραφειοκρατία. Αν είναι στην 

γραφειοκρατία δεν το συζητάμε.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, ένα λεπτό. Δεν παθαίνουμε τίποτα με την εξής 

λογική: λέω, εάν η άδεια βγει στον 1 χρόνο και 11 μήνες, είναι υποχρεωμένοι 

στον 1 μήνα που απομένει να ξεκινήσουνε τις εργασίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, άλλον 1 χρόνο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αυτό λέω, αυτό προτείνω και μου λέει όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι στα 3 χρόνια. Για τις εργασίες στα 3. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Α, εντάξει, διορθώθηκε. Εν πάση περιπτώσει .. Εντάξει, ωραία. 

Αυτό. Επίσης ήθελα να πω το εξής, κατ' αρχήν όσοι προσφέρθηκαν σήμερα 

εδώ να βοηθήσουν την ανέγερση του Ναού με τις μελέτες οι συνάδελφοι 

όποιοι άλλοι αφανώς θα βοηθήσουν την ανέγερση, συγχαρητήρια και στην 

πορεία θα υπάρξουν και άλλοι. Ομως ένα τέτοιο θέμα που θα έπρεπε να λήξει 

σε 5 λεπτά και θεωρώ υποτιμώντας και τους πολίτες του Καλάμου που 

βρίσκονται εδώ για πολιτική σπέκουλα να το έχουμε λήξει και να πούμε ένα 

ξερό ναι, καθόμαστε και συζητάμε για το τι θα γίνει, αφού γίνει ο Ναός και τι 

θα κάνουμε με περιβάλλοντες χώρους και τέτοιες λεπτομέρειες. Τελειώστε, 

πείτε ναι, να ξεμπερδεύουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Κυρία Μαργέτα.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. Ναι, εντάξει. Ησαστε πρώτος στην 

κατάσταση αλλά μετά ανατράπηκαν τα πράγματα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είπαμε να χάσουμε τη θέση μας εκεί αλλά να την βρούμε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα χάσουμε όλα. (γέλιο) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ως απλός στρατιώτης. Λοιπόν, κ.Πρόεδρε, το θέμα της 

παραχώρησης και χρήσης, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο 

εύκολα ακούγεται ευχάριστα. Ειδικά είναι εδώ και ο πάτερ, είναι και οι 

άνθρωποι που έρχονται και έχουνε λογικά την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα 

τέτοιο κέντρο θρησκευτικού προσανατολισμού και κατάνυξης. Εγώ κ.Δήμαρχε 

και άμα μου επιτρέπετε, να μπορώ να μιλάω και να μη βλέπω μια πλάτη 

μπροστά μου .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο τώρα ο κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι αλλά δε γίνεται όμως έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι 

ξεκάθαρος στην τοποθέτηση μου. Βέβαια καλύπτομαι πίσω από την 

τοποθέτηση της κας Βαρνάβας αλλά θέλω ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως 

βουλευτής να πω το εξής: Ο Δήμος κ.Δήμαρχε επιβαρύνεται, παραχωρεί 

περιουσιακό του στοιχείο. Η χρήση όπως ξέρετε είναι περιουσιακό στοιχείο. Να 

ολοκληρώσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, μπορώ να σε διακόψω; Οτι η χρήση του οικοπέδου 

έχει δοθεί μόνο γι' αυτόν το σκοπό.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μου επιτρέπετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, μου επιτρέπετε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μήπως δεν το ξέρατε, γι' αυτό σας το λέω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι. Δεν συζητάω βέβαια, μου ακούγεται αδιανόητο στα αυτιά, 

η τοποθέτηση περί παραχώρησης κυριότητας. Δηλαδή, να δοθεί η περιουσία 

του Δήμου. Ακόμα όμως και η χρήση είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. 

Εγώ λοιπόν σας λέω, ότι σεβόμενος απόλυτα την ανάγκη να υπάρξει η 

ανέγερση της εκκλησίας και μάλιστα ο Αγ.Τιμόθεος είναι ένα πρόσωπο, ένα 

ιστορικό πλεόν πρόσωπο της περιοχής μας και του Καλάμου, αλλά θα 

προτιμούσα και θα περίμενα για την παραχώρηση που κάνατε να λάβετε το 

αντίτιμο. Εγώ λοιπόν περιμένω και θέλω και ζητάω αντίστοιχης αξίας και 

σημασίας παραχώρηση χρήσης. Είμαι σαφής; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αλλιώς, αλλιώς όταν δίνετε κάτι κ.Δήμαρχε, πρέπει να το 

εξηγείτε πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπάρχει το θρησκευτικό που καλύπτει πολλά 

θέματα, καλά είναι και κατανοούμε και νομίζω συνεννοούμαστε όλοι τι λέω, 

όμως παραχωρείτε περιουσιακό δικαίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες 

απόψεις. Ασφαλώς και δεν έχω αντίρρηση για την ανέγερση του Ναού του 

Αγ.Τιμοθέου. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι εφόσον όλοι αναγνωρίζουμε ότι 

είναι ο μόνος Αγιος στην Βόρεια Αττική, γιατί να μην τον ανακηρύξουμε τον 

Αγ.Τιμόθεο πολιούχο Αγιο του Δήμου Ωρωπού και να κάνουμε ένα 

Μητροπολιτικό Ναό εδώ στον Ωρωπό, πέραν από το εξωκλήσι αυτό. Του 

Αγ.Τιμοθέου. Νομίζω ότι ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, αλλάζουνε οι αποφάσεις. Είναι ο μόνος Αγιος της 

περιοχής μας. Ετσι λένε όλοι, έτσι είπανε, το είπαν όλοι ότι είναι ο μόνος Αγιος 

της περιοχής μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βλάχος έχει το λόγο. 

ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κατ' αρχήν πιστεύω ότι σήμερα είναι μια 

καλή μέρα για τον Κάλαμο. Ενα θέμα το οποίο ταλαιπώρησε τους συμπολίτες 

μας εδώ και χρόνια, σήμερα δίνεται λύση. Είναι μια καλή μέρα σήμερα να είσαι 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ωρωπού. Είναι μια καλή μέρα να είσαι 

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ωρωπού και να είσαι από τον Κάλαμο. Και 

είναι εξίσου μια καλή μέρα και το λέω για μένα προσωπικά, να είσαι, είναι καλή 

μέρα να είσαι και Αντιδήμαρχος. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα τη συμβολή 

ιδιαίτερα του Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και των συναδέλφων μου, Δημοτικών 

Συμβούλων από τον Κάλαμο για την όλη αυτή προσπάθεια η οποία πήρε καιρό 

αλλά ωρίμασε στο μυαλό μας, καταλήξαμε κάπου πάρα πολύ ωραία και έτσι 

είμαστε σε μια σημερινή απόφαση που πιστεύω είναι ιστορική.  

 Ευχαριστώ. Με τη βοήθεια του Αγ.Τιμοθέου από εδώ και πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο. 

 Ο κ.Ηλιάσκος έχει το λόγο. Κύριε Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μήπως μπορεί να μας πει γιατί δεν πάρθηκε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δευτερολογείτε, δευτερολογείτε αν θέλετε.  

 Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Δύο πράγματα θα πω. Με πρόλαβε ο Γιώργος ο Αρμυριώτης, 

θεωρώ ότι για ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για τον Κάλαμο, 
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θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι περισσεύουν τα 

λόγια για να κάνουμε αυτήν την παραχώρηση χρήσης. Δύο επισημάνσεις. Το 

θέμα της παραχώρησης, της δωρεάν παραχώρησης, της παραχώρησης χρήσης. 

Δε μας αφορά επί της ουσίας γιατί αυτήν τη στιγμή χτίζεται ένα παρεκλήσι σε 

ένα οικόπεδο του Δήμου το οποίο το παραχωρούμε στην Ενορία για να 

προχωρήσει η ανοικοδόμηση ή επέκταση του Ναού. Δε χρειάζεται λοιπόν, δεν 

τίθεται θέμα δυσκολίας ή προβληματισμού της δωρεάν παραχώρησης, της 

παραχώρησης χρήσης. Οσον αφορά το αντίτιμο θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει 

ένα ακίνητο, ένα κτήμα, ένα οικόπεδο, πέστε το όπως θέλετε, στο οποίο 

υπάρχει ένα εκκλησάκι, σήμερα και λειτουργεί και χρησιμοποιείται γι' αυτόν το 

χώρο, δεν τίθεται θέμα να πάρουμε κάποιο αντίτιμο, αφού ούτως ή άλλως το 

ίδιο πράγμα θα γίνει εκεί πέρα και για την ίδια χρήση. Και για την ίδια χρήση θα 

το έχουμε.  Αρα λοιπόν, για δύο, τρία πράγματα που χρειάζεται για όποιον 

έχει πρόβλημα ή προβληματισμό για τον περιβάλλοντα χώρο ή για τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα λύσουμε 

μέσα από μια εύκολη διαδικασία. Θεωρώ ότι η απόφαση έπρεπε να είχε ήδη 

παρθεί, να είχε τελειώσει και μάλιστα εδώ και καιρό και απ' ότι έχω ακούσει γι' 

αυτό το θέμα έχει ταλανιστεί πολύ ο Κάλαμος και δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο.  

 Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο.  

 Θέλετε να .. Μισό λεπτό. Ορίστε κ.Πέππα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ανακοίνωση και ταυτόχρονα μια 

αφιέρωση. Σαν Δημοτικός Σύμβουλος Καλάμου αφιερώνω αυτήν την ημέρα 

στην μητέρα μου, την Ερμιόνη την Πέππα, που με έστειλε εδώ σήμερα πριν 

φύγω και συζητήσαμε αρκετή ώρα για τον Αγ.Τιμόθεο. Ηταν η προσευχή της, 

ήτανε το τάμα της και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα, που 
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εκπροσωπώ την οικογένεια μου και τον Κάλαμο γι' αυτήν την ημέρα, για τον 

πολιούχο μας.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα.  

 Να προσγειωθούμε λίγο στα γραφειοκρατικά. Σχετικά με την εισήγηση 

και με την πρόταση του κ.Λίτσα για τη δωρεά.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε, πραγματικά είπανε όλοι, τοποθετηθήκανε για μένα 

απόλυτα ορθά, απόλυτα ορθά. Συγχαρητήρια, έτσι το περίμενα, πολύ χαίρομαι 

γι' αυτήν την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό, ο Δήμαρχος, μην τον βλέπετε 

πάντα αντίπαλο, εκπροσωπεί το Δήμο και όταν βλέπει μια τέτοια εικόνα 

ανεβαίνει, παίρνει κουράγιο από το Δημοτικό Συμβούλιο για να παλέψει στην 

πορεία. Σας ευχαριστώ όλους.  

 Τώρα, εάν δώσουμε τη χρήση, παραχώρηση χρήσης ή δωρεά ή 

κυριότητα ή επικαρπία που είπε ο φίλος μου ο Τσάκωνας, αυτό δεν είναι θέμα 

του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς κατά τη διάρκεια της θητείας μας, 

όποια απόφαση χρειστεί να πάρουμε για τον Αγ.Τιμόθεο διορθωτική ή όπου 

κολλήσει νομικά το θέμα, ξαναπαίρνουμε την απόφαση μας και την δίνουμε. 

Εμείς έχουμε μια επιστολή από την εκκλησία και μας λέει, δώστε μας την 

παραχώρηση χρήσης και λέμε ναι σήμερα. Δεν μπαίνουμε στη νομικίστικη 

διαδικασία. Εμείς λέμε όλοι μαζί ναι στον Αγ.Τιμόθεο και τελειώσαμε, όπως είπε 

και ο Αρμυριώτης, ο φίλος μου και ό,τι χρειαστεί δεσμευόμαστε σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση για τη βοήθεια της υλοποίησης του Ναού 

κατά τη διάρκεια της θητείας μας να την πάρουμε άμα χρειαστεί και 

κολλήσουμε νομικά. Υποτίθεται ότι ρώτησα, πήρα και τον, συγνώμη, τον 
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σεβασμιότατο, το έχετε ψάξει; Είναι εντάξει η εισήγηση; Ναι, μου λέει, εντάξει. 

Ε, τότε τι να κάνουμε εμείς; Θα την αλλάξουμε; Αφού μας ζητάνε παραχώρηση 

χρήσης, παραχώρηση χρήσης λέμε ναι και ό,τι γίνει στην πορεία. Εμείς δεν 

έχουμε καμία ευθύνη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και αν χρειαστεί ξαναπαίρνουμε άλλη απόφαση και 

διορθώνουμε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στηρίζουμε την απόφαση μας. 

Είναι αυτονόητο αυτό. Γι' αυτό λέμε τώρα μην μπαίνουμε στις διαδικασίες, 

ευχαριστώ πολύ για τις προσφορές σας, τιμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν 

μπαίνουμε στη διαδικασία σήμερα, τι προσφέρω εγώ, τι προσφέρει ο άλλος. Θα 

έχουμε Επιτροπή, θα σας ενοχλήσει η Επιτροπή, ο Δήμος, δε λέω τι σκοπό έχω 

να κάνω εγώ σήμερα, σήμερα θέλουμε την απόφαση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτή η απόφαση τόσα χρόνια γιατί .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί να μη θεωρηθεί ότι μπαίνω σε μια πλειοδοσία προσφορών 

σήμερα και ο Δήμος θα προτείνει τούτο και το άλλο. Δεν μπαίνουμε στη 

διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια, ανεξάρτητα 

προσφορών, ομόφωνα την απόφαση όπως την παίρνουμε, όπως την είπαμε, 

και πάμε μπροστά. Πάμε ένα βήμα μπροστά λαός και θρησκεία μαζί και 

εκκλησία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτή η απόφαση στον Κάλαμο τόσα χρόνια γιατί δεν 

παιρνότανε ρε παιδιά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε υπήρχαν διάφορες .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τόσο απλό θέμα. Δεν το καταλαβαίνω γιατί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διάφορες προτάσεις που δημιουργούσανε .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω, θέλω να πω, μεταξύ των άλλων, ευχαριστώ, 

ιδιαίτερο ευχαριστώ βέβαια στο Τοπικό του Καλάμου, που ομόφωνα πλέον 

στον Κάλαμο το δέχονται την απόφαση αυτή, ομόφωνη απόφαση, ο Κιούσης ο 

Κώστας τραβάει μπροστά τα ηνία με την ηπιότητα του και την μεγαλοσύνη 

του, όπως και τα άλλα τα παιδιά, η Μίχα, ο Μαργέτας.. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δήμαρχε, όχι όλοι. Δήμαρχε, όχι όλοι. Εγώ δεν το δέχομαι. 

Συγνώμη, δε μιλάτε για όλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Τοπικό μιλάω τώρα.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μιλήσατε και για τους Δημοτικούς .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Τοπικό μιλάω τώρα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δε μας υποχρεώνει κάποιος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Τοπικό μιλάω τώρα. Και το Τοπικό ομόφωνα αποφάσισε, 

πήρε αυτήν την απόφαση πραγματικά μετά από μια ζύμωση, μια καλή ζύμωση 

προς το καλό πάντα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πρόεδρε, μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες φορές, όταν λέμε 

κάποια πράγματα, είτε θέλουν κάποιοι τα καταλαβαίνουνε, είτε θέλουν τα 

αγνοούν. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα έγγραφο στα χέρια μας, που ξεκαθαρίζει και 

αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα σε άλλη περιοχή, άρα θεωρείται και 

δεδικασμένο, το οποίο αναφέρει ότι η μόνη ενδεχόμενη δωρεά παραχώρηση 

κυριότητας για την ανέγερση Ιερού Ναού κατ' εφαρμογή για το άρθρο 184 και 

αφορά τη δωρεά. Επίσης δεν καταλαβαίνω, αφού εκκλησία ήτανε, εκκλησία θα 

γίνει και τις εκκλησίες τι θα τις κάνουμε; Θα τις πάρουμε πίσω; Εμείς σας λέμε 

λοιπόν ποιο είναι το σωστό, τεκμηριωμένα. Επίσης στην εισήγηση του Πατέρα 
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από τον Κάλαμο, του Πατέρα Μιχαήλ, αναφέρεται και η λέξη αν τους το 

κάνουμε δωρεάν. Το ζητάνε λοιπόν να τους το κάνουμε και δωρεάν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό κ.Λίτσα είναι μια επιστολή. Δεν είναι αίτημα, το αίτημα με 

αριθμό πρωτοκόλλου, προς το Τοπικό Διαμέρισμα Καλάμου, μιλά αποκλειστικά 

για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικοπέδου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ διαβάζω γιατί το πήρα σήμερα, δεν το.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια επιστολή, εντάξει .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πιο ελεύθερη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρθε σήμερα από τον Παπά Μιχάλη η επιστολή. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέω λοιπόν το εξής .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. θα το διορθώσουμε ήδη, άμα χρειαστεί. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέω λοιπόν .. Κύριε Δήμαρχε, εμείς λοιπόν λέμε το εξής: ψάξαμε το 

θέμα, πήραμε στο Υπουργείο, μιλήσαμε, στο Εσωτερικών, μίλησα με τον 

κ.Λάτσινο και μου εξήγησε ότι υπάρχει δεδικασμένο. Για να χτιστούνε 

εκκλησίες, για να πέσουν χρήματα λοιπόν, καινούργιες, πρέπει να γίνει δωρεά. 

Εμείς το καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχω σχετικό έγγραφο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, για Ενορία; Για Ενορία; Για Ενορία ή για παρεκκλήσι; Γιατί 

υπάρχει μια διαφορά. Αλλο είναι η εκκλησία, άλλο είναι η εκκλησία η οποία 

ανήκει στην Ενορία, είναι η έδρα της Ενορίας και άλλο το παρεκκλήσι. Να το 

δω λίγο το χαρτάκι; 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα το δείτε το χαρτάκι, θα σας το δώσω κιόλας. Το χαρτάκι αφορά 

για ανέγερση Ιερού Ναού. Ιερός Ναός είναι. Εντάξει; Και το παρεκκλήσι .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σε λίγο θα μας πείτε θα κάνουμε εικονοστάσι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι 

είτε έτσι, είτε αλλιώς, εκεί είναι για εκκλησία και λέμε ότι το σωστό είναι να 

γίνει δωρεά και λέμε ότι το να ξανάρθουμε να πάρουμε ίδια απόφαση θα πάμε 

και άλλο χρόνο πίσω εμείς. Κατευθείαν το κάνουμε δωρεά. Δεν καταλαβαίνω. 

Στην εκκλησία μας το κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Που το κάνουμε; Εμμένουμε λοιπόν στο να γίνει δωρεά και να γραφεί 

και στα πρακτικά ότι εμείς βάζουμε, η παράταξη μας, τον κ.Δέδε Κων/νο σαν 

μέλος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, γιατί το είχαμε παραλείψει, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και τον κ. .. Δημήτρη σαν αναπληρωματικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμμένουμε λοιπόν κ.Πρόεδρε και αν έχουμε δίκιο, που θεωρούμε ότι 

έχουμε, το έχουμε ελέγξει και με νομικό, το έχουμε ελέγξει με νομικό, σας το 

δίνουμε και έγγραφο, υπάρχει δεδικασμένο, είναι παράλογο να πάρετε μια 

απόφαση που δεν είναι σωστή γιατί σας το λέμε εμείς. Ημαρτον. Δωρεά λοιπόν 

.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει κ.Λίτσα. Μισό λεπτό κ.Δήμαρχε. Πάνω σ' αυτό 

σας διαβάζω, λοιπόν διαβάζω το άρθρο 185, παρ.2: Με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα 

Νομικά Πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η οποία 

είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Η Ενορία Καλάμου. Είναι 

Νομικό Πρόσωπο. Ασκεί κοινωφελή δραστηριότητα με εράνους, έχει ιδρύσει το 

Φιλόπτωχο Ταμείο, χρηματοδοτεί πάλι με εράνους τους Γιατρούς Χωρίς 

Σύνορα, το Χαμόγελο του Παιδικού, ευπαθείς ομάδες. Επίσης τα τοπικά 
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συμφέροντα προάγει γιατί η Ενορία συντηρεί ένα σωρό εξωκλήσια, με τρόπο 

που αυξάνεται η επισκεψιμότητα στην περιοχή, αυξάνεται ο τοπικός τουρισμός, 

λοιπόν, και δε βλέπω για ποιον λόγο και το αίτημα, επαναλαμβάνω, της Ενορίας 

κ.Λίτσα είναι η παραχώρηση χρήσης. Αυτό, μια έτσι διευκρίνιση. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, Πρόεδρε, σ' αυτό το χαρτί που είπες Κώστα, γράφει πιο 

κάτω: Υπό το πρίσμα αυτό έχει κριθεί ότι οι Ιεροί Ναοί εξυπηρετούν κοινωφελή 

σκοπό. Μιλάει λοιπόν για τις Ενορίες, για τις έδρες των Ενοριών. Σε αντίθεση 

με τις Ιερές Μονές οι οποίες δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση. Αρα 

λοιπόν, παρεκκλήσια, Ιερές Μονές, οι οποίες δεν είναι οι έδρες της Ενορίας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Παρεκκλήσι είναι αυτό. Τι είναι; Για παρεκκλήσι μιλάμε. Δε μιλάμε 

για Ιερό Ναό, δε μιλάμε, δε μιλάμε για έδρα, για την έδρα. 

ΠΕΠΠΑΣ: Με συγχωρείτε, είναι νομικό θέμα, είναι νομικό θέμα και ας το 

λύσουνε οι νομικοί ρε παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Ηλιάσκο, να προχωρήσουμε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Είναι νομικό θέμα και θα το λύσουνε οι νομικοί. Είναι δυνατόν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία κ.Πέππα.                     

 Λοιπόν, ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, πάνω σ' αυτό το θέμα να το λύσουμε να μην 

υπάρχουν απορίες. Βαγγέλη. Θα με ακούσετε .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα λεπτάκι ρε παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα τον κ.Γιασημάκη.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στο ίδιο θέμα υπήρχε στα Νέα Παλάτια πάλι για τον 

Αγ.Τιμόθεο. Είναι η απόφαση 138/1999 για παραχώρηση τμήματος, αριθμός 

49, Ο.Τ. .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί έγινε και αλλαγή χρήσης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και παραχωρήθηκε, παραχωρήθηκε για Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο. Επανήλθαμε το 2008 για αποχαρακτηρισμό και χαρακτηρισμό 

εκκλησιαστικού χώρου και πέρασε και ο Ναός ήδη κατασκευάζεται μ' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Αρα θα το δούμε όπως είπαμε, πάλι.  

 Κυρία Στεργίου, θέλετε να προσθέσετε κάτι; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εγώ θέλω να πω, παρά το ότι τοποθετηθήκαμε, διαπίστωσα 

τώρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι υπάρχουν κάποιοι Σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης από τον Κάλαμο, που έχουν αντίρρηση και μήπως θα ήθελαν να 

μας πουν για ποιο λόγο υπάρχει αντίρρηση. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: 5, 6 φορές έχει περάσει. Δεν πέρασε από το πρώην Δημοτικό 

Συμβούλιο. Για ψάξτε το λίγο, μπορείτε να βρείτε κάτι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μήπως ακούσουμε μια άλλη πρόταση. Δεν το ξέρουμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Για ψάξτε το λίγο. Και βέβαια υπάρχουν άλλες προτάσεις. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να πάρετε το λόγο κ.Βασιλάκο να μας πείτε. Εμείς δεν ξέρουμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Εχω ζητήσει το λόγο, να τον πάρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, βεβαίως να έχετε το λόγο. Μη δημιουργούμε 

όμως υπόνοιες ότι υπάρχει κάτι. Είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Τι εννοείτε κ.Πρόεδρε; Τι εννοείτε; Συγνώμη. Τι εννοείτε 

υπόνοιες; Δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέτε ότι δεν πέρασε κάποιες φορές .. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θα με απειλήσετε και εσείς δηλαδή; Θα με απειλήσετε και εσείς; 

Δεν κατάλαβα, τι εννοείτε υπόνοιες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Σε ποιον απευθύνετε τη λέξη υπόνοιες;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημιουργείτε, δημιουργείτε .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θέλετε να μου πείτε ότι είμαι λασπολόγος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο .. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, θα το πάρετε πίσω αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε τι σας λέω.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να το πάρετε πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το πάρω πίσω,  να το πάρω. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοώ. Να μη δημιουργούμε ανασφάλειες, ίσως ήταν λάθος ο 

όρος, στους συναδέλφους. Οι λόγοι που δεν πέρασε από το Συμβούλιο του 

Καλάμου, τους ξέρετε και τους ξέρω, ήταν, αφορούσαν άλλα θέματα. Τώρα 

που καλύπτονται από τους όρους που έχουμε, που έχουν αρθεί μάλλον, οι 

λόγοι για τους οποίους δεν ψηφίστηκε, με τους όρους που έχουμε βάλει στην 

εισήγηση μας.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μια πρόταση κ.Πρόεδρε. Εφόσον στα μέλη της Επιτροπής, εφόσον 

στα μέλη της Επιτροπής υπάρχουν και δημότες, κάτοικοι του Καλάμου, θα 

θέλαμε να προτείνουμε κάποιο άτομο να μπει σ' αυτήν την Επιτροπή. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα προτάθηκε από τη συμπολίτευση. Αν δεν εγκριθεί από το 

Σώμα θα δούμε κα Βαρνάβα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, εγώ θα ήθελα να προτείνω κάποιο ακόμα πρόσωπο, γιατί τι 

σημαίνει από τη συμπολίτευση, αντιπολίτευση, είναι έργο που το παίρνουμε 

όλοι μαζί. Ετσι; Λοιπόν, εδώ .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ακριβώς, έχουμε στην αντιπολίτευση ανθρώπους οι οποίοι θέλουν 

να αναλάβουνε και τα σχέδια και τις άδειες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα είναι μέλος της Επιτροπής ο κ.Δέδες. Ορίστηκε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αυτό θέλω να πω. Δεν σημαίνει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστηκε ήδη. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προτείνω την κα Μπάρδη από τον 

Κάλαμο, η οποία παραβρίσκεται και εδώ σήμερα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη πρόταση. Εξαίρετη και η κα Μπάρδη και με 

προσφορά στον τόπο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την απλώσουμε την 

Επιτροπή όσο θέλουμε. 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Επειδή πολλά ακούστηκαν, θέλω να κάνω ξεκάθαρο το γεγονός 

ότι έχουμε συγκεκριμένη εισήγηση και αυτή ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει δωρεά, 

υπάρχει παραχώρηση χρήσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είναι παραχώρηση χρήσης, είναι σαφές. Ακριβώς. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως και αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε τώρα ότι δε θα υπάρξει 

καμία τροποποίηση όσον αφορά, εκτός από την επισήμανση που έκανε ο 

κ.Τσάκωνας εν σχέση με την ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Να μην υπάρξει καμία .. Δεν κουβεντιάζουμε για τίποτα άλλο, γι' 

αυτό κουβεντιάζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για παραχώρηση χρήσης. Λοιπόν, άρα κύριοι συνάδελφοι, 

μειοψηφούντος του κ.Βασιλάκου .. Θέλετε να .. ; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, χαίρομαι πολύ που μειοψηφώ κ.Πρόεδρε και είναι τιμή μου. 

Μου αρέσει να φτιάχνω σχολεία, όχι εκκλησίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε, σας ακούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ:  Τι θέλετε να σας πω; Δε μου δώσατε το λόγο έτσι και αλλιώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Να σας πω τώρα εκ των υστέρων; Αφού έχουνε προηγηθεί 100 

άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν τον είχατε ζητήσει το λόγο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δε νομίζω ότι θα .. Συγνώμη, τον είχα ζητήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητήσατε το λόγο; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το .. 

(ταυτόχρονη ομιλία) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Παραμένει η άποψη μου. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να τοποθετηθείτε τώρα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Συμφωνώ κ.Λίτσα, έχετε δίκιο σ' αυτό που είπατε πάντως. Εχετε 

δίκιο όντως, για το νομικό πλαίσιο, όπως και καλώς αφαιρέσατε το 

αποχαρακτηρισμός. Δε θα πέρναγε. Και κάτι άλλα τα οποία θα τα δείτε στο 

δρόμο σιγά σιγά. Πάντως λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτήν την εξέλιξη, για ένα 

πράγμα το οποίο τόσα χρόνια θέλαμε να το κάνουμε και θέλουμε ακόμα να το 
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κάνουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τα μέλη που εκλέξατε στην Επιτροπή. Οχι 

γιατί είναι κάτι προσωπικό με κάποιον, αλλά είναι τα ίδια άτομα τα οποία 4 

φορές στα προηγούμενα Συμβούλια ήτανε τα ίδια ακριβώς, τα αποβάλλανε οι 

τότε κυβερνώντες του Καλάμου και εσείς τα ξαναβάλατε. Τώρα να φτάσουμε 

στη σπέκουλα είπατε κύριε .. ; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ για την έκφραση. Εγώ τη δέχομαι τη 

σπέκουλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Και την αντέχω κιόλας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ επανέρχομαι και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. Η διαδικαδία έληξε κα Βαρνάβα .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επανέρχομαι στο ζήτημα .. Δεν πειράζει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δευτεροτοποθετηθήκατε, δευτερολογήσατε .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι, επανέρχομαι όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το Συμβούλιο να ψηφίσει κάποια στιγμή. Σας παρακαλώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να ψηφίσει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Την πρόταση σας παρακαλώ που έχω θέσει για κάποιο ακόμα 

άτομο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, την κάνατε την πρόταση. Η συμπολίτευση έκανε άλλη 

πρόταση τώρα. Τι να κάνουμε; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συν αυτό. Εγώ δεν αντιλέγω για την προηγούμενη πρόταση. Συν 

ακόμα ένα άτομα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Εκτός από τον 

κ.Βασιλάκο υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αρα να πω τη λέξη ομόφωνα;  

ΠΕΠΠΑΣ: Είμαστε νομικοί εμείς; Είναι νομικό θέμα. Θα τρελαθούμε; Αυτές 

είναι πολιτικές εντυπώσεις τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, κατά πλειοψηφία. 

ΠΕΠΠΑΣ: Και πάμε στους νομικούς. Τι θα κάνουμε δηλαδή; Είμαστε 

δικηγόροι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πέππα, τελειώσαμε σ' αυτό. Τελειώσαμε.          

 Το Συμβούλιο λοιπόν κατά πλειοψηφία εγκρίνει και συναινεί και ο 

Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου. 

(χειροκρότημα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα, έληξε το .. (γέλιο) Σφύριξε και έληξε. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρώ για προσωπικό λόγο από τη 

συνεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αποχωρεί ο κ.Τσάκωνας για προσωπικούς λόγους από την 

αίθουσα του Συμβουλίου. 

 Θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώμα επειδή υπάρχει σχετικό αίτημα από 

τους Συμβούλους τους Οικονομικούς για να αποχωρήσουν από την αίθουσα 

του Συμβουλίου, να συζητηθεί το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, να 

ακολουθήσει δηλαδή, που αφορά την "Εγκριση έκθεσης Α' τριμήνου εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012." 

  Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση 

επί της διαδιακασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σ' αυτό το σημείο της συνεδρίασης αποχωρώ και θα ήθελα να 

λάβετε υπ' όψη ότι δεν θα είμαι μέλος της απαρτίας σε οποιαδήποτε απόφαση 

πάρετε από εδώ και πέρα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Δεν αίρεται η απαρτία, εντάξει. Λοιπόν, αποχωρεί ο κ.Χασιώτης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά δε γίνονται με δηλώσεις κ.Χασιώτη, παρεπιμπτόντως το 

λέω, γίνεται ό,τι λέει ο Κώδικας, το πως βγαίνει η απαρτία. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και ο λόγος που ζήτησα .. επειδή έχω κρυάδες, ιδρώνω και 

ξεϊδρώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Υπάρχει αντίρρηση να συζητηθεί το 7ο θέμα ως 2ο; Το Συμβούλιο 

συναινεί. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εγκριση έκθεσης Α' τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο λοιπόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Χρήστου, έχετε το λόγο. 
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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 εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του 

οικείου Δήμου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της 

έκθεσης τρίμηνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 

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 έχουν εγγραφεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο εισηγητής. Εκεί στην πόρτα 

.. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: .. ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της 

χρήσης, το οικείο Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού 

εντός προθεσμίας 15 ημερών, μειώνοντας το πραγματικό ύψος τα παραπάνω 

έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή 

υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
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Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά εξουσιοδότηση της 

ανωτέρω διάταξης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπά Μιχάλη συγχαρητήρια, αλλά η ιεροσύνη εμποδίζει τη 

διαδικασία. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: .. εκδόθηκε η αριθμ. 40038/9.9.11, τεύχος 2007/9.9.11, σχετικά 

με τον καθορισμό των στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών 

στην οποία καθορίζονται τα στοχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηναία 

έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από 

εισήγηση του υπευθύνου 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.  

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 131/2012 στις 15 Μαίου 

2012 ενέκρινε την τριμηναία αναφορά εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 

Α' τρίμηνο του '12, την οποία υποβάλλει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

έγκριση. Η εισήγηση έχει διανεμηθεί στους κυρίους Συμβούλους. Εάν 

υπάρχουν απορίες, είμαστε στη διάθεση τους να τις αναλύσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου. Υπάρχουν ερωτήσεις; 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση μου είναι ότι στο προηγούμενο 

Συμβούλιο κατ' αρχήν είχαμε ψηφίσει τα 4 τρίμηνα του '11. Ακόμη δεν έχουν 

αναρτηθεί αυτά στο διαδίκτυο. Ετσι δεν είναι; Ενα. Και δεύτερον, δεν είναι 

αναρτημένα αναλυτικά τα κονδύλια, οι κωδικοί δηλαδή αναλυτικά του 
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προϋπολογισμού που ψηφίστηκε. Είναι απλώς μια.. η τελευταία σελίδα, το 

συγκεντρωτικό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή καλύπτεται μ' 

αυτό που έχετε κάνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ανάρτηση της απόφασης της προηγούμενης που λήφθηκε είναι 

θέμα της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, εν πάση περιπτώσει είναι 

θέμα διαδικαστικό. Η κα Μαναβέλη έχει μείνει μόνη της στην Υπηρεσία, η 

συνάδελφος η οποία βοηθούσε έχει πρόβλημα με το πόδι της, λείπει 15 μέρες 

και λόγω φόρτου εργασίας δεν έχει προλάβει να την αναρτήσει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ο προϋπολογισμός όταν εννοείται .. ; Σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που έχουμε, το συνημμένο στην απόφαση, έχει γίνει η ανάρτηση. Η απόφαση 

της Οικονομικής έχει αναρτηθεί και συνοδεύεται από τον πίνακα της 

Οικονομικής, που έχει εγκριθεί. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναρτήσουμε όλο τον 

προϋπολογισμό, με τα αναλυτικά κονδύλια του προϋπολογισμού; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Τον συγκεντρωτικό πίνακα, που συνοδεύει την απόφαση.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν, θέλουν συνάδελφοι να τοποθετηθούν στο θέμα; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω αν στην έκθεση αυτή υπάρχουν κάποιες 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Και άλλη μια ερώτηση, επειδή έχουμε ήδη 

συμπληρώσει και το Β' τρίμηνο, ποια είναι η εκτίμηση σας για την πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αν θα έχουμε αποκκλίσεις.  
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Απ' ότι βλέπω κ.Γιαμαρέλο εδώ στο αποφασιστικό της Οικονομικής 

Επιτροπής είναι κατά πλειοψηφία, μισό λεπτό κύριε, ναι η απόφαση 

Οικονομικής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση της Οικονομικής είναι ομόφωνη νομίζω, ε; 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι. Οχι, απλά έχει απουσίες. Η κα Βαρνάβα, ο κ.Ανυφαντής, οι 

οποίοι προσήλθαν λέει στην, κατά τα άλλα είναι ομόφωνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σε ότι αφορά, με συγχωρείτε, την εκτίμηση για την πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού αν θα έχουμε αποκλίσεις. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Β' τρίμηνο θα φανεί, 

γιατί το Α' τρίμηνο δεν είχαμε, δεν είχαμε εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Στη Β' 

τριμηνιαία η οποία θα γίνει με τη λήξη του τριμήνου θα έχουμε ακριβή εικόνα 

και εκτίμηση αν θα γίνει αναπροσαρμογή ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

των εσόδων. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Επειδή ήδη έχει συμπληρωθεί το Β' τρίμηνο αν έχετε κάνει, 

καλά άτυπα βέβαια, μια εκτίμηση σας προσωπικά. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Δεν μπορώ να σας πω αυτήν τη στιγμή. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρακαλώ κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό.  

 Ορίστε κα Βαρνάβα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, επειδή είμαι μέρος της Οικονομικής Επιτροπής και  έχει 

ήδη περάσει από εκεί, εγκρίθηκε ομόφωνα όχι γιατί συμφωνούσαμε, εγώ θα 

βάλω τις αντιρρήσεις που είχα καιεκείνη την ημέρα και σήμερα, αλλά το 

αφήσαμε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω επεξεργασία, τέλος 

πάντων. Εν πρώτοις θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με την εισήγηση ανά 

τρίμηνο η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 

και υποβάλλει έκθεση προς το Δ.Σ. και οι παρατηρήσεις της μειοψηφίας, βέβαια 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου, η έκθεση υποβάλλεται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη λήξη του τριμήνου, έτσι; πράγμα 

το οποίο φαίνεται ότι δεν πραγματοποιείται. Δεύτερον, έτσι; απέχουμε κατά 

πολύ δηλαδή από αυτές τις ημερομηνίες. Δεύτερον, πάλι από την εισήγηση 

διαβάζω, εάν με την ανωτέρω έκθεση του Β' τριμήνου κάθε οικονομικού έτους 

διασπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουνε εγγραφεί υπερεκτιμημένα έξοδα 

ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, το οικείο 

Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού εντός 15 ημερών 

μειώνοντας το πραγματικό ύψος των παραπάνω, τα παραπάνω έσοδα, και 

αντιστοιχεί το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί αυτό, ο 

προϋπολογισμός ελλειμματικός.  

 Οσον αφορά τώρα που βρισκόμαστε στον Ιούλιο, στην πραγματικότητα 

θα έπρεπε να είχε ήδη έρθει και το, σχεδόν πρέπει να είναι μέρες να έρθει και 

το, η έκθεση του Β' τριμήνου, ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε τη 

δυνατότητα να συγκρίνουμε έσοδα και έξοδα και να μπορέσουμε να 

εγγράψουμε αν είναι, να αποφασίσουμε, να δούμε αν είναι υπερτιμημένα τα 

έσοδα, που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, και να προβούμε στις ρυθμίσεις με 

βάση τον Νόμο. Λοιπόν, ούτε και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σήμερα και αν 

κρίνω από το Α' τρίμηνο υπάρχει μια δυσκολία ανάμεσα στα εισπραχθέντα και 

τα βεβαιωθέντα και συγκεκριμένα, εάν δούμε τους πίνακες στα τακτικά έσοδα 

η ακίνητη περιουσία έχει έναν προϋπολογισμό 127.000, εισπράχθηκαν μόνο 
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7.000. Επομένως υπάρχει μια προβληματική εδώ είσπραξη. Στα ανταποδοτικά 

όπου έχουν προϋπολογισθεί τα 6 περίπου 6.500.000 βεβαιώθηκαν 305.000 

μόνο οι οποίες και εισπράχθηκαν. Εάν, όπως το είχα πει και τότε στην 

Οικονομική Επιτροπή, συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός τα 4 τετράμηνα θα εισπραχθεί 

μόνο το 1/6 των προϋπολογισθέντων.  

 Οσον αφορά τις εισπράξεις από τα δάνεια και τα ΠΟΕ που έχουν 

προγραμματιστεί στα 5.879 έχουν εισπραχθεί μόνο 129.000. Αν τώρα το δούμε 

συνολικά το ζήτημα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, απαξιώνετε την κα Βαρνάβα. Αφήστε το κους κους 

της εφημερίδας και συγκεντρωθείτε. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ πάντως θα πω και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακουστούνε για 

να είμαστε και δεν ξέρω, εγώ, να σεβόμαστε και να ξέρουμε και τι μας γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, προϋπολογισθέντα σύνολο 58.000.000, βεβαιώθηκαν τα 

18.000.000 και εισπράχθηκαν τα 12 περίπου. Οπότε μεταξύ βεβαιωθέντων και 

εισπραχθέντων ήδη υπάρχει 6.500.000 διαφορά. Είναι δύσκολο τα οικονομικά 

αλλά νομίζω όπως εγώ σας σέβομαι όταν μιλάτε, επιμένω ότι πρέπει και εσείς 

να με σέβεστε εμένα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα έξοδα και τις δαπάνες, εδώ 

δε θα φέρω άλλα παραδείγματα, θα πω μόνον ότι προϋπολογίσθηκαν 58.000, 

δεσμεύτηκαν οι 35, τιμολογήθηκαν 9.100, πράγμα που είναι πάρα πολύ λίγο 

και εντάλθηκαν, δηλαδή πληρώθηκαν, μόνο τα 3.850.000. Επομένως εδώ 

απορώ γιατί υπάρχει καθυστέρηση από τα τιμολογηθέντα στα ενταλθέντα και 

τα πληρωθέντα, αφού φαίνεται ότι τα εισπραχθέντα που είναι  12.000.000 θα 

μπορούσαν να έχουν καλύψει και όλα τα τιμολογηθέντα. 
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 Επομένως με αυτές τις παρατηρήσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να 

υπάρξει μια σαφής εικόνα, γι' αυτό το θέτω στο Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούμε τη θέση σας επί της ψηφοφορίας. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εγώ ψηφίζω παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δε θα κουράσω το Σώμα. Από τους συναδέλφους, όσους μας 

κάνουν την τιμή να μας ακούνε, απλώς μια διαπίστωση. Και στον πίνακα σε 

εκτέλεση των εσόδων του προϋπολογισμού και στον πίνακα της εκτέλεσης των 

δαπανών, αν δούμε τις ποσοστιαίες αποδόσεις, φυσιολγικά, για να είχαμε μια 

πορεία προς την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα έπρεπε να ήμασταν γύρω 

στο 25%. Αντε να μην είμαστε στο 25, να είμαστε γύρω στο 20%. Εδώ εκτός 

από το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης, του προηγούμενου έτους που 

είναι 100%, δεν υπάρχει κανένας, καμία κατηγορία που να υπερβαίνει το 5%. 

Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός.  Γι' 

αυτό η παράταξη μας θα ψηφίσει παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, πόση ώρα μου δίνετε κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε από τον Κανονισμό 5 λεπτά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 5 λεπτά, ωραία. Λοιπόν, κατ' αρχήν να ξεκινήσω από το γεγονός 

ότι πολύ καλά κάναμε και το βάλαμε, το προτάξαμε αυτό το θέμα, γιατί το 

προηγούμενο Συμβούλιο στις 02:05 είχαμε τους υπαλλήλους εδώ, της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, οι άνθρωποι να ξενυχτάνε μαζί μας γιατί δεν υπήρχε η 

δημοκρατική ευαισθησία του Προεδρείου να τα βάλει, να εντάξει τα θέματα 
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αυτά τα οικονομικά μπροστά και να μπορέσουν να φύγουν οι υπάλληλοι και να 

πάνε στα σπίτια τους για να μπορούν την άλλη μέρα να είναι στη δουλειά, και 

γιατί η δημοκρατική ευαισθησία του Προεδρείου δεν έκανε τη διακοπή του 

Συμβουλίου στις 12:00 η ώρα και να πάμε την άλλη μέρα και τελειώσαμε 

02:05, με αποτέλεσμα και έχω και φωτογραφία, στις 12:30 η ώρα να είναι εδώ 

μέσα 15 άτομα, από τα οποία τα 6, 7 ήταν από εκεί και τα υπόλοιπα ήταν από 

εδώ, όταν αποχώρησαν, πριν αποχωρήσουν οι υπόλοιποι. Εχω φωτογραφία και 

δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Σηκώθηκα επιδεικτικά και 

έβγαλα φωτογραφία και δεν μπορείτε να μας λέτε εσείς για δημοκρατία και 

πως λειτουργούμε εμείς οι Σύμβουλοι, που καθίσαμε απ' έξω. Σας έχει δώσει ο 

"Καλλικράτης" τα 2/3, 24 Συμβούλους έχετε. Δε θα σας κάνουμε εμείς 

πλειοψηφία για να παίρνετε αποφάσεις για τις οποίες εμείς δε συμφωνούμε. 

 Γι' αυτό λοιπόν να μην απευθύνεστε σε μας και να λέτε ότι κάτσαμε 

έξω. Θα το κάνουμε κάθε φορά που θα διαπιστώνουμε ότι η στάση σας είναι 

αντιδημοκρατική. Γι' αυτό το κάναμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά μάθατε στη Βουλή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, μη διακόπτετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά σας μάθανε εκεί πέρα; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αφήστε τη Βουλή .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, είναι πράγματα αυτά που λέτε;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από εσάς έχω μεγαλύτερη πείρα. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα; Είναι δυνατόν; Είναι 

ντροπή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν δέχομαι να μιλάτε εσείς για δημοκρατία. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ντροπή βουλευτής άνθρωπος να λέει αυτά τα πράγματα. 

Εχει διατελέσει στη Βουλή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε δέχομαι για σας να μιλάτε για δημοκρατία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Η αντιδημοκρατική σας στάση είναι δεδομένη. Το δείξατε και την 

προηγούμενη Κυριακή που μας βγάλατε από τη συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

των ΣΥΛΛΟΓΩΝ του Καλάμου, που πήγαμε και είπε, δε θέλω την 

αντιπολίτευση. Το κάνετε κάθε φορά που κάνουμε προτάσεις και δεν τις 

δέχεστε. Πότε δεχθήκατε πρόταση της αντιπολίτευσης; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η οπισθοδρόμηση έχει τελειώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η οπισθοδρόμηση αυτών των δήθεν δημοκρατικών ευαισθησιών 

και παραμύθια τελειώσανε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καλά, καλά, ο λαός ξέρει αγαπητέ κ.Δήμαρχε ποιοι είναι 

δημοκράτες. Παρακάτω, παρακάτω να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, μιλάτε ελεύθερα αυτήν τη στιγμή και εκφράζετε 

ελεύθερα και τις απόψεις σας και τις μομφές σας και σας ακούμε καρτερικά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δικαίωμα μου είναι, δικαίωμα μου είναι να το πω. Οπως τα είπατε 

εσείς, όπως τα είπατε εσείς θα τα πω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίλογος σ' αυτά. Συνεχίστε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μαζεύτε, μαζεύτε την πλειοψηφία σας και πάρτε τις αποφάσεις 

σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε όμως και στο θέμα. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ετσι και αλλιώς δε μας ακούτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώστε την καταγγελία σας και ελάτε στο θέμα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα του προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το θέμα του προϋπολογισμού - να ακούτε - το θέμα του 

προϋπολογισμού. Οταν λοιπόν μας τα φέρνετε εδώ αυτά τα στοιχεία, σημαίνει 

ότι πρέπει να πούμε τις θέσεις μας και να μας πείτε και εσείς, γιατί εμείς τι να 

πούμε; Εσείς θα μας πείτε για ποιο λόγο υστερούν τα έσοδα, για ποιο λόγο δεν 

προχωράει ο προϋπολογισμός, για ποιο λόγο μόνο το 5,52 των εκτάκτων 

εσόδων και το, συγνώμη, το 2,22, είναι τα εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγουμένων οικονομικών ετών, στο Α' τρίμηνο του '12 και τα 14,47 των 

τακτικών εσόδων. Εμείς θα σας πούμε; Εσείς θα μας πείτε. Η οικονομική 

έκθεση και οι άνθρωποι εδώ κάνουν τη δουλειά τους, αποτυπώνουν στο χαρτί 

τα νούμερα. Η ουσία είναι, για ποιο λόγο υστερούν τα έσοδα, τι κάνετε για να 

τα εισπράξετε και γιατί δεν προχωράει η υλοποίηση του προϋπολογισμού. Δεν 

είναι θέμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, είναι θέμα του Δημάρχου να μας πει για 

ποιο λόγο δε γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν και να μας πει και ποια μέτρα 

θα πάρει.  

 Λοιπόν, το να το φέρνετε τυπικά εδώ πέρα και να λέτε ψηφίστε το, δε 

λέει τίποτα. Οι άνθρωποι μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ είναι μια 

πολιτική απόφαση. Αν λοιπόν στα 58.000.000 προϋπολογισμό έχουμε 

12.000.000 υλοποιημένα, εσείς τι λέτε; Δεν πρέπει δηλαδή να ανησυχούμε; Για 

πέστε μας. Νομίζω ότι πρέπει όλοι σας να ανησυχείτε γι' αυτό. Και να πάρουμε 

μέτρα αν χρειάζεται ή να κάνουμε αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Αυτή 

είναι η ουσία του ζητήματος. Αν καθόμαστε εδώ και μιλάμε μόνο για τις 

εκκλησίες και τα .. και λέμε διάφορα άλλα εδώ, δεν είναι αυτά τα θέματα. Τα 
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θέματα είναι σοβαρά. Οταν λοιπόν τα βάζετε τελευταία, 26, 27 και 28 θέμα, για 

να έχουμε φύγει όλοι και να τα περνάτε μόνοι σας εδώ μέσα, αυτό είναι το 

αποτέλεσμα κ.Πρόεδρε και η δημοκρατία αυτό είναι, να γίνεται συζήτηση 

ουσιαστική εδώ μέσα και ουσιαστική δε γίνεται εδώ μέσα συζήτηση. 

 Λοιπόν, τι μέτρα θα πάρετε. Κύριε Τσεκρεζή, μην νευριάζετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είπα, με συγχωρείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου, ας μην .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είπα, συζητάμε για την εκκλησία και συζητάμε μια ώρα και τα 

οικονομικά θέματα δεν τα συζητάμε. Τώρα εντάξει και για άλλες σαχλαμάρες 

είπα, δεν εννοούσα αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε πει τις ενστάσεις σας κα Στεργίου. Λοιπόν .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που λέω είναι ότι εάν θέλουμε να 

γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση πρέπει να γίνεται για όλα τα θέματα και τα 

θέματα τα οικονομικά της πορείας του προϋπολογισμού και αν είναι σωστά και 

αν αποτυπώνονται σωστά και για ποιο λόγο, έφυγε ο Δήμαρχος, ας μας πει τι 

θα κάνει το επόμενο τρίμηνο. Τελείωσε το τρίμηνο. Στις 20 του Ιουλίου πρέπει 

να έρθει το Β' τρίμηνο. Ας μας πει γιατί υστερούν τα έσοδα. Ποιος θα μας τα 

πει; Ο κ.Χρήστου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο κ.Σπύρος; Ο κ.Σπύρου, λάθος. Θα μας τα πει ο Δήμαρχος. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;    

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ο πολιτικός προϊστάμενος του Δήμου είναι ο Δήμαρχος και όχι 

μόνο να μας εγκαλεί εμάς για δημοκρατία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 
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 Κύριε Χρήστου στις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων, που αφορούν 

καθά τεχνικά θέματα. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Επειδή έθεσε ο κ.Γιαμαρέλος .. στο θέμα, η κα Βαρνάβα στη 

συνέχεια, η κα Στεργίου, εάν πάμε για να προχωρήσουμε δηλαδή τώρα στη 

διαδικασία και να εξηγήσουμε στους Συμβούλους, στους κυρίους Συμβούλους, 

τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με τα έσοδα. Αν πάμε στην πρωτελευταία στήλη 

στο σύνολο, βλέπουμε ένα ποσοστό 20,94, 21%. Για να είμαστε 100% στο 

στόχο μας θα έπρεπε να είχαμε 25%, γιατί αφορά το Α' τρίμηνο, το 1/4. 

Υπολοίπονται 4 μονάδες κα Στεργίου για να πιάσουμε το 25%. Στο σύνολο 

κοιτάξτε, μην τα παίρνετε .. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα στο στόχο μας. Δεν 

έχουμε στα έσοδα μας αποτύχει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στο σύνολο, στο σύνολο. Δέστε το σύνολο. Εχουμε μια απόκλιση 

4%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο, παρακαλώ. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στο σύνολο. Εάν πάμε στον πίνακα των δαπανών βλέπετε ότι 

υπάρχουν δεσμευθέντα 35.082.663,83. Ενα ποσοστό 60,27. Εχουνε ενταλθεί 

3.850.942,47. Επίσης τα τιμολογηθέντα είναι 9.166.854 μέσα στα οποία είναι 

και 5.372.255,07 τα οποία αφορούν προηγούμενες οφειλές. Τα ενταλθέντα, 

δηλαδή το ποσό το οποίο θεωρείται μικρό αυτήν τη στιγμή για το Α' τρίμηνο 

οφείλεται στο ότι εδώ εκτελούνται διάφορα μεγάλα έργα, απ' ότι φαίνεται και 

από τη δέσμευση που υπάρχει. Οι λογαριασμοί δεν έχουν ολοκληρωθεί, 

προκειμένου τα έργα αυτά να ενταλματοποιηθούν και γι' αυτό υπάρχει αυτή η 

μικρή ενταλματοποίηση. Και ο προϋπολογισμός, να ληφθεί υπ' όψη, ότι 

πληρωμές δε γινόντουσαν το πρώτο, μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού 
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ενταλματοποιούνταν μόνο υποχρεωτικές δαπάνες. Δεν είχαμε δυνατότητα να 

ενταλματοποιήσουμε άλλες δαπάνες. 

 Πιστεύω ότι στη συνέχεια η εξέλιξη θα είναι προς το καλύτερο, όσον 

αφορά τις πληρωμές. Αυτά έχω να πω. Αν θέλετε κάτι άλλο .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για τα έξοδα δεν είχα πει, τα έσοδα, στα έσοδα είπα. Στα έξοδα 

λογικό είναι. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Τα έσοδα κα Στεργίου όταν έχουμε απόκλιση μόνο 4%, θεωρείται 

.. Γιατί; Στο σύνολο, στο σύνολο. Γιατί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Βελτανιώτη τοποθετηθήκατε στο θέμα. Είπατε ότι 

ψηφίζετε παρών. Τώρα .. Ορίστε, σας ακούμε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Θα μου επιτρέψετε κ.Χρήστου, κατ' αρχήν η τοποθέτηση η 

δικιά μου και της παράταξης μας είναι πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση να κάνει 

με τη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας, αλλά όμως το 20,94% που λέτε 

διαμορφώνεται αυτό το ποσοστό γιατί μπαίνει το 100% από το χρηματικό 

υπόλοιπο προηγούμενου έτους. Εάν αφαιρέσουμε αυτόν τον κωδικό, που έτσι 

και αλλιώς τα είχαμε στο ταμείο, ξεπερνάει το 3%; Δεν το ξεπερνάει.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Μια ερώτηση, αν επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Χρήστου, ήθελα να ρωτήσω πότε θα έχουμε την 

τριμηνιαία έκθεση του Β' τριμήνου.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Κύριε Γιαμαρέλο, αμέσως μετά την υποβολή των στατιστικών 

στοιχείων στις 10 του μήνα, δηλαδή αυτόν το μήνα εμείς θα ετοιμάσουμε 
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Οικονομική Επιτροπή μετά την υποβολή των στατιστικών στοιχείων, η οποία 

έχει καταληκτική ημερομηνία 10 του μήνα. Ετοιμάζεται η Οικονομική Υπηρεσία, 

θα το φέρουμε θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό 

Συμβούλιο θα φέρουμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σε 1 μήνα το πολύ θα το έχουμε. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Πιστεύουμε, ναι. Θα είμαστε στην προθεσμία μας πιστεύω 

έγκαιροι, συνεπείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χρήστου.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει καταγραφεί, ο κ.Γιασημάκης μου ανέφερε. Ο κ.Λίτσας 

και η παράταξη του παρών. Κατά η κα Στεργίου. Κυρία Βαρνάβα είπατε παρών.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση Μελέτης με αντικείμενο "Πλύσιμο - Γρασάρισμα Οχημάτων & 

Μηχανημάτων Δήμου Ωρωπού". 

    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμ. 2 θέμα στην πρόσκληση κύριοι συνάδελφοι.  

 Είναι θέμα που είχε ξανασυζητηθεί κύριοι συνάδελφοι προ ημερησίας και 

δεν είχε πάρει, δεν είχε εγκριθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Λοιπόν, κ.Βλάχο, 

θέλετε να προσθέσετε κάτι στο θέμα αυτό; 
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ΒΛΑΧΟΣ: Οχι, δε θέλω να προσθέσω κάτι. Υπήρχε η μελέτη, την έχουνε πάρει 

οι συνάδελφοι. Αμα θέλουνε να ρωτήσουνε κάτι, επειδή είμαι μηχανολόγος θα 

μπορέσω να βοηθήσω λιγάκι. Αν και η σύνταξη της μελέτης φυσικά έχει γίνει 

από την Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει από τον κ.Καρίνο, ναι, ο οποίος .. 

ΒΛΑΧΟΣ: Από την κα Παπαθανασίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την κα Παπαθανασίου.  

 Ερωτήσεις ο κ.Λίτσας, ο κ.Καραγιάννης και ο κ.Γιαμαρέλος. 

Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Την προηγούμενη φορά είχαμε ζητήσει να βγει από μέσα το πλύσιμο 

των Ι.Χ. Δηλαδή των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν οι Αντιδήμαρχοι. Εχει 

βγει .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βγει είπαμε. Αν είναι μόνο τα Ι.Χ. των Αντιδημάρχων. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχει βγει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά είναι και άλλα Ι.Χ. όμως που δεν είναι των Αντιδημάρων.  

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχει βγει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αφαιρέσουμε ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, των Αντιδημάρχων τα Ι.Χ. δεν έχουμε πρόβλημα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ξαναλέω πάλι ότι μέσα στη μελέτη ήτανε τα αυτοκίνητα που 

κυκλοφορούν οι Αντιδήμαρχοι. Και λέω το εξής: τώρα δεν μπορούνε να 

πλύνουνε και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούνε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο για το πλύσιμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό είναι, εντάξει, η ερώτηση είναι αν έχει βγει ή όχι.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βγαίνει το πλύσιμο των Αντιδημάρχων, των αυτοκινήτων που 

κυκλοφορούν από τη μελέτη. Τέλος. Βγαίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

 Ο κ.Καραγιάννης θέλει να ρωτήσει κάτι. Κύριε Καραγιάννη. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Βλάχο, μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός 

των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων;  

ΒΛΑΧΟΣ: Ο αριθμός των αυτοκινήτων .. Στην τεχνική περιγραφή δεν την 

έχετε μπροστά σας; Λοιπόν, τα απορριμματοφόρα είναι αριθμός 26, τα 

μηχανήματα είναι 14, λεωφορεία 8, μεγάλα φορτηγά 16, καλαθοφόρα 5 και 

επιβατικά 4 χ 4 και τα βανάκια είναι 37.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και εάν υπάρχει μια ενδεικτική τιμή μονάδας για το πλύσιμο, 

για το γράσαρισμα και όλα αυτά.  

ΒΛΑΧΟΣ: Για τα απορριμματοφόρα πλύσιμο, γρασάρισμα είναι 55 ευρώ. Για τα 

μηχανήματα πλύσιμο, γρασάρισμα επίσης 55 ευρώ. Για τα λεωφορεία 30, για 

τα μεγάλα φορτηγά 75, για τα καλαθοφόρα 30 και για τα υπόλοιπα, τα 

επιβατικά 4 χ 4 και τα βανάκια 15 ευρώ.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ναι ήθελα να ρωτήσω αν αυτές οι εργασίες θα γίνονται από 

κάποιο συγκεκριμένο συνεργείο, δεν ξέρω τι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από διαγωνισμό.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Α, θα γίνει διαγωνισμός. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαγωνισμός, ναι. Εμείς εγκρίνουμε τη μελέτη για να μπούμε σε 

διαγωνισμό. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Οκ, εντάξει. Αυτό. Και κάτι άλλο, ένα σχόλιο έχω να κάνω. 

Οταν έρχεται μια εισήγηση και λέμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 2880 ή 

με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463 πρέπει να αναφερόμαστε στο 

άρθρο που έχει σχέση μ' αυτό το θέμα, για να διευκολυνόμαστε. Τώρα ο 

Νόμος 3463 έχει 280 άρθρα, δεν ξέρω πόσα έχει. Να είμαστε πιο ακριβείς, 

δηλαδή να λέμε ακριβώς το άρθρο του Νόμου που σχετίζεται με το 

συγκεκριμένο θέμα, για να διευκολυνόμαστε.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο.  

 Ορίστε κύριε .. Αλλοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο 

θέμα;  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνει το Γραφείο Κίνησης. 

Το ότι δεν υπάρχει το Γραφείο Κίνησης μέχρι σήμερα μας φέρνει να 

παρακολουθούμε στιγμιότυπα σαν και το ατύχημα που έγινε με τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού, του Τοπικού Συμβουλίου της Σκάλας, να οδηγάει κακώς ένα 

αυτοκίνητο, να σηκώνεται και να φεύγει και να λέει μετά ψέματα ότι το 

οδηγούσε υπάλληλος του Δήμου. Αυτά τα πράγματα είναι κατώτερα για έναν 

Δήμο Ωρωπού. Εγώ πιστεύω ότι δεν τιμά την Τοπική Αυτοδιοίκηση να γίνονται 

τέτοια Φαρ Ουέστ. Να φεύγει γρήγορα και να δηλώνουμε μετά ότι τράκαρε, 

οδηγούσε άλλος το αυτοκίνητο, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είχε δικαίωμα. 

Εχουμε κάνει τοποθέτηση, σας έχουμε προειδοποιήσει ότι αυτό που κάνετε δεν 

είναι σωστό .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό κ.Λίτσα αφορά μελέτη για πλύσιμο και γρασάρισμα 

οχημάτων; Για όνομα του Θεού. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός θέματος εντελώς. Πόσο ανοχή να έχω; 

ΛΙΤΣΑΣ: Νομίζω, νομίζω ότι το Γραφείο Κίνησης που θα ήταν κάποιος 

υπεύθυνος να δίνει εντολή που θα πάει το αυτοκίνητο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, ας έρθουμε, εντάξει, έχει καταγραφεί, αυτό το 

έχετε ξαναπεί, ανακοινώσεις έχετε κάνει. Ας έρθουμε στο θέμα αυτό καθ' 

ευατό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τι να κάνουμε τώρα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με .. Εχετε μεγάλο καημό πάντως μαζί μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κανένα, κάνετε λάθος. Με κάθε συνάδελφο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ολοι οι άλλοι μιλάνε, λένε ό,τι θέλουνε, με εμένα τραβάτε ζόρι 

βλέπω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στην κα Στεργίου προηγουμένως έκανα παρατήρηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, σας λέω το εξής πάλι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένα ζόρι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εάν είχατε πάει να φτιάξετε ένα Γραφείο Κίνησης θα ξέραμε τι 

πλένεται, πότε πλένεται, που πλένεται. Μην ξεχνάτε και είσαστε υπόλογοι ότι 

στο πλυντήριο χάθηκε, χάθηκαν οι δύο τσάπες. Βρήκαμε τη μια, λείπει η μια. 

Αν το περνάτε τόσο στον αέρα ότι χάθηκε η τσάπα του Δήμου στο πλυντήριο, 

είσαστε υπόλογοι. Ποιος την πήγε, ποιος την άφησε Σαββατοκύριακο και αν 

νομίζετε ότι τα πράγματα είναι έτσι, είστε γελασμένοι. Για μένα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είμαστε υπόλογοι γι' αυτά που λέτε, αλλά τουλάχιστον 

να μιλήσουμε για το πλύσιμο και το  επί της μελέτης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία, επειδή όμως εμείς δεν κάνουμε τους χωροφύλακες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της μελέτης έχετε κάποιο σχόλιο; 

ΛΙΤΣΑΣ: Επί της μελέτης έχω να πω ότι ενώ υπάρχει και εργοτάξιο στη 

Μαλακάσα, με δυνατότητες να κάνετε αυτές τις εργασίες χρεώνετε με ένα 

υπέρογκο ποσό το Δήμο. Θα παίρνατε ένα αυτοκίνητο καινούργιο κάθε φορά 

όταν βάζατε έναν υπάλληλο να γρασάρει και άλλον έναν να πλύνει. Υπάρχει 

δυνατότητα, υπάρχει τέλεια υποδομή εκεί. Το εργοτάξιο έπλενε τα αυτοκίνητα 

του εκεί και φεύγουνε μετά και πάνε στο ρέμα. Δεν ενοχλεί κανέναν τίποτα. 

Σας το έχω ξαναπεί, επιμένω γι' αυτό, όμως εσείς συνεχίζετε, πως να σας πω, 

είναι υπεύθυνος ο δοηγός για το αυτοκίνητο του, γνωρίζουν οι οδηγοί 

μηχανολογικά, μπορούνε να πλύνουνε το αμάξι και να το γρασάρουνε. Για 

τελευταία φορά σας το λέω, είναι λάθος. Παρών και δεν υπήρχανε ποτέ τέτοια 

κονδύλια τρελά στις πρώην Κοινότητες και στους πρώην Δήμους. Τέτοια τρελά 

κονδύλια για πλύσιμο δεν υπήρχανε. Θεωρώ ότι είναι υπερβολή.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είπατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε κ.Ηλιάσκο. Ολοκληρώνει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Ηλιάσκο, για τη Μαλακάσα είχαμε και πάρα πολλά. Ψάξτε να 

δείτε τι μηχανήματα είχαμε. Ρωτήστε. Λοιπόν .. Πόσα είχαμε; 5 αυτοκίνητα. 

Σοβαρά; Εσείς δεν μπορέσατε να το κάνετε; Γιατί σας έχει πέσει η μέση; Δεν 

κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τώρα δε βοηθάμε τη διαδικασία έτσι κ.Ηλιάσκο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντως εμάς δε μας κλέψανε ποτέ .. Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πάντως εμάς κ.Ηλιάσκο από το πλυντήριο δε μας πήρανε κανένα .. 

και να το ψάχνουμε. Εντάξει; Λοιπόν, το καταψηφίζουμε, θεωρούμε ότι είναι 

σπατάλη και ότι είναι απαράδεκτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Και προσέξτε, να μην τα καβαλάει οποιοσδήποτε το αυτοκίνητο. 

Εσείς κ.Ηλιάσκο δεν οδηγείτε αυτοκίνητο του Δήμου και το κάνετε πολύ 

εύστοχα. Και να σας πω κάτι; Ούτε εγώ οδηγούσα. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Να έρθουμε στο θέμα. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ αυτό που πρόχειρα, γιατί δε μας έχετε δώσει καμιά 

μελέτη να τη δούμε, είναι 106 αυτοκίνητα. Από τα 106 αυτοκίνητα .. Τόσο 

είναι, τα 37 είναι μικρά. Τα υπόλοιπα είναι μεγάλα. Βγαίνει μέσος όρος 400 

ευρώ το χρόνο για πλύσιμο και γρασάρισμα. Δεν είναι υπερβολικό;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μισό λεπτάκι. Θα γίνει, εντάξει. Ξέρουμε και πως γίνονται οι 

διαγωνισμοί και ξέρουμε πως γίνονται διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε 

ότι είναι μεγάλο το ποσό. 480, ένα πεντακοσάρικο δηλαδή το χρόνο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι καθορισμένες οι τιμές από το Υπουργείο που μπαίνουν στη 

μελέτη ρε παιδιά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, συγνώμη .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη συζητάτε χωρίς λόγο.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε με .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρετε τι σημαίνει μελέτη; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι λίγα για τα φορτηγά .. Συγνώμη, ένα λεπτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, να ολοκληρώσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τιμή δε τη βάζει ο καθένας όποια θέλει στη μελέτη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι μέσος όρος. Ακούστε με να πω, ακούστε και έναν άνθρωπο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν ξέρετε το 'α'. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δικαίωμα μου να πω ό,τι θέλω. Απαντήστε μετά. Γιατί δε μ' 

αφήνετε να πω την άποψη μου; Δεν κατάλαβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, ας ολοκληρώσει η κα Στεργίου. Να 

προχωρήσουμε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Μπορεί να λέω βλακείες. Δικαίωμα μου δεν είναι; Δεν 

καταλαβαίνω. Για τα μηχανήματα και για τα φορτηγά είναι λίγο. Για τα Ι.Χ. 

όμως, τα 37, δηλαδή από τα 106 άμα βγάλεις τα 37, τα 40 δηλαδή, μένουν 60. 

Για τα υπόλοιπα είναι πολλά. Ο μέσος όρος είναι 480. Γι' αυτό λέω ότι είναι 

πολλά. Αυτό είπα. Νομίζω ότι είναι πολλά και είναι υπερβολικό το ποσόν αυτό. 

ΒΛΑΧΟΣ: Να απαντήσω λίγο κ.Πρόεδρε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Στεργίου, οι τιμές βγαίνουν από τον πίνακα του 

Υπουργείου. Ο μηχανικός ανοίγει τους πίνακες και λέει, πλύσιμο αυτά τα 

αυτοκίνητα τόσο η τιμή. Δε βάζει την τιμή που θέλει, που κρίνει. Είναι 

συγκεκριμένη η τιμή. Δεν μπορεί να βάλει άλλη. Ούτε παραπάνω, ούτε 

παρακάτω. Αμα δεν το καταλάβετε αυτό, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι 

σημαίνει Τοπική Αυτοδιοίκηση καθόλου. Περνάτε transit εδώ μέσα 2 χρόνια.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, μισό λεπτό. 

ΒΛΑΧΟΣ: Μισό λεπτό να συμπληρώσω λίγο κάτι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο μισό λεπτό, δεν έχετε το λόγο, περιμένετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και συγνώμη, τον κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα, έχετε απόλυτο δίκιο σε 

όλα που είπατε. Γραφείο Κίνησης χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε άνθρωπο να τα 

γρασάρει. Εχετε απόλυτο δίκιο, 100%. Βρέστους μου εσύ, έλα, φέρτους μου 

τους υπαλλήλους. Αμα μου τους βρεις εμένα, περισσεύει ένας υπάλληλος, 

Γραφείο Κίνησης έχω φαγωθεί να κάνω. Ρε ποιον θα βάλω. Ούτε μισός. Ούτε 

μισός από το .. εκεί πέρα γύρω γύρω δεν περισσεύει να κάνω ένα Γραφείο 

Κίνησης, με 4 άτομα, 5 τουλάχιστον χρειάζεται. Οργανωμένο Γραφείο Κίνησης 

θέλει 5 άτομα. Αμα μου βρεις 5 υπαλλήλους στο Δήμο διοικητικούς που να 

μπούνε μέσα, που να βάλουνε μια σειρά στο Γραφείο Κίνησης, θα έχουμε κάνει 

μεγάλο έργο. Ας μου βρει ένας τους υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους που 

περισσεύουνε να γρασάρουνε, να κάνουνε και να φτιάχνουνε στο Δήμο 

Ωρωπού. Ε, εδώ έχω κατουρήσει .. ποδιές για να πάρουμε τους 2μηνήτες, έγινε 

πόλεμος εκεί, για να πάρουμε να δουλέψουμε το καλοκαίρι τους επιπλέον 

2μηνήτες που μου δώσανε 8 από τους 50. Πόλεμος στην Περιφέρεια και πήρα 

την έγκριση την Παρασκευή να πάρω άλλους 2μηνήτες.  

ΒΛΑΧΟΣ: Να συμπληρώσω λίγο κ.Πρόεδρε μισό λεπτό κάτι για τη μελέτη που 

δεν .. Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είναι υποχρεωμένοι οι υπάλληλοι 

του Δήμου, οι οδηγοί δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες τους να πλένουνε και 

να γρασάρουνε τα αυτοκίνητα. Δεν είναι δικιά τους δουλειά. Και κάτι πολύ 

σημαντικό: το πλύσιμο είναι ένα πράγμα, ειδικά, ιδιαίτερα το πλύσιμο όσον 

αφορά τα σκουπιδιάρικα, τα απορριμματοφόρα. Αυτό πρέπει να γίνεται συχνά, 

αποτελεί πρόβλημα διότι κυκλοφορούνε σε δρόμους και πρέπει να φαίνονται 

και να είναι καθαρά. Δεύτερο και σημαντικότερο, καλό είναι τέτοιες δουλειές 

όσο αφορά το γρασάρισμα, που για όσους καταλάβουν, ειδικά αν είναι 

επαγγελματίες, ότι είναι ιδιαίτερη δουλειά, όχι ότι .. γιατί έχει να κάνει με τη 
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ζωή και με τη συντήρηση του αυτοκινήτου, του οχήματος γενικά ή του 

μηχανήματος.  

 Αρα θα πρέπει να είναι κάπου διαπιστωμένο. Οτι πήγε στο τάδε 

συνεργείο, στο τάδε μειοδότη που θα την πάρει, τότε το έκανε, υπογραφή, 

έφυγε. .. δηλαδή κάποιον, το 'χ' εργάτη ή το 'χ' οδηγό αν θα την έχει κάνει τη 

δουλειά; Που δεν είναι και δικιά του στο κάτω κάτω της γραφής; Και κάτι άλλο. 

Για τα πλυσίματα και τις ποσότητες. Ισα ίσα για μένανε, αν ήμουνα εγώ, 

συνέτασσα αυτήν τη μελέτη, δε θα είχα βάλει μόνο 12 φορές να γίνει πλύσιμο, 

γρασάρισμα για τα απορριμματοφόρα, θα έπρεπε να είχα βάλει, ειλικρινά σας 

μιλάω, κάθε Παρασκευή, τουλάχιστον μια φορά, όπως κάναμε στο στρατό 

εμείς που είχαμε πάει. Οχι μια φορά το μήνα. Οχι μια φορά το μήνα. 

Παραείμαστε ελαστικοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βλάχο.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Βλάχο, θέλετε να πιστέψω ότι είναι καλύτερα ο υπάλληλος σε 

ένα βενζινάδικο, που είναι και εισαγωγής, που ξέρει περισσότερα από ένα 

φορτηγό, από έναν επαγγελματία οδηγό του Δήμου μας, χρόνια .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν τον είπα. Ε, άμα 

θέλετε να σας πω, να σας πω. Λοιπόν, θέλετε να μου πείτε λοιπόν ότι είναι πιο 

ικανός, πιο ικανός από τον οδηγό που είναι χρόνια στο Δήμο, τον μόνιμο 

υπάλληλο και από πολλούς οδηγούς οι οποίοι ήταν και πρώην μηχανικοί. Εχετε 

και πρώην μηχανικούς στο Δήμο και στα 8μηνα και παλιά εμείς τους 

εκμεταλλευόμασταν αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει; Οταν εσείς .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βλάχο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ενώ εσείς έχετε λεφτά και σκορπάτε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Ο 

κ.Λίτσας και η παράταξη τους καταψηφίζουν. Παρών ο κύριος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά; Εσείς είπατε ναι την περασμένη φορά άμα βγάλουμε τ Ι.Χ. 

   

ΠΡΟΕΡΔΡΟΣ: Λοιπόν, παρών ο κ.Αρμυριώτης και η παράταξη του 

κ.Γιασημάκη. Η κα Μαργέτα παρών. Η κα Στεργίου παρούσα και η κα Βαρνάβα 

παρούσα.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Σκάλας Ωρωπού". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμόν 3 στην εισήγηση κύριοι συνάδελφοι, που έχει 

δοθεί.  

 Κύριε Δήμαρχε και ως Πρόεδρος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την εισήγηση θα την κάνει, ό,τι θέλετε και τις ερωτήσεις, θα 

πάρει το παιχνίδι πάνω του ο Καμπιώτης ο Διονύσης. Εγώ απλώς σας λέω ότι 

τα 50.000 τα είχαμε βάλει στην πρώτη απόφαση που πήραμε πίσω, λόγω των 

εξελίξεων, τα γνωρίζετε αυτά, τα έχουμε συζητήσει, για την επιχορήγηση του 

Λιμενικού Ταμείου, για να μπορέσει να ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες γιατί μέχρι 

τώρα δεν έχει χειριστεί τίποτε πάνω στο Λιμενικό Ταμείο. Δεν μπαίνω στη 

διαδικασία. Αν χρειαστεί θα πω τι έχει γίνει και τι προσφυγές έχουνε γίνει και τι 
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προσφυγές εκκρεμούνε ακόμη και τι αγώνα έχουμε κάνει από Διοίκηση σε 

Διοίκηση για να φτάσουμε στο σημείο να οριστικοποιηθεί το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο. Εκκρεμεί ακόμα νομίζω η προσφυγή στο άρθρο 152 κατά του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σαν τρόπο παράδοσης και όλα αυτά και 

περιμένουμε την απόφαση. Τελευταία φορά παραβρέθηκα στην εκδίκαση αυτή 

και εγώ ο ίδιος. Ομως τα 50.000 είναι μια επιχορήγηση για να ξεκινήσει να 

λειτουργεί αυτό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο γιατί ακόμη δεν έχει εισπράξει 

του '11 τα μαγαζιά, δεν μπαίνω στη διαδικασία του '12 και χρειάζεται κάποια 

κινητικότητα να παρουσιάσουμε κάποια εικόνα το καλοκαίρι αν μπορέσουμε 

κιόλας να προλάβουμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα καλή.  Είναι πιστεύω, 

δεν είναι το ποσόν τέτοιο που να μας εμποδίζει. Εύχομαι ο Πρόεδρος που θα 

αναλάβει σε λίγο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο κ.Καμπιώτης, να ανεβάσει τα 

έσοδα, να μην ξαναχρειαστεί άλλη επιχορήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη, θέλετε να προσθέσετε κάτι που να δικαιολογεί 

την επιχορήγηση; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Λίτσας. Βοηθάτε κ.Αντιπρόεδρε; Ο κ.Γιασημάκης 

θέλει να κάνει ερώτηση, η κα Στεργίου, ο κ.Δέδες. Κυρία Μαργέτα αποχωρείτε; 

Μάλιστα. Η κα Μαργέτα αποχωρεί από την αίθουσα και η κα Βαρνάβα 

ερώτηση; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ κ.Πρόεδρε.   

ΒΑΡΝΑΒΑ: Προηγουμένως, Πρόεδρε, προηγουμένως ψηφίσατε εσείς για μένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σας άκουσα που είπατε παρών. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, δεν είπα. Δεν είπα παρών. Παρών ήταν στο προηγούμενο, στο 

προηγούμενο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν κάνατε την .. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Στο προηγούμενο θέμα ήτανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα η θέση σας ποια είναι τώρα να καταγραφεί. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Ναι λέτε; Εγώ έλεγα παρών και είπε ναι στο παρών. 

Εντάξει.  

 Για το προηγούμενο θέμα πλύσιμο, γρασάρισμα, η κα Βαρνάβα, όπως 

και ο κ.Λέκκας, ψηφίζουν ναι στη μελέτη, στην έγκριση μελέτης.  Κύριε 

Λίτσα, την ερώτηση, τις ερωτήσεις. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Και εγώ μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Γιαμαρέλος.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ερώτηση; Και ο κ.Γιασημάκης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπορώ να ρωτήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω, βλέπω την εισήγηση, αναφέρει τις 

αρμοδιότητες και ζητάει επιχορήγηση. Συνήθως όταν ζητάμε επιχορήγηση λέμε 

το που θα πάμε αυτά τα λεφτά. Δε λέμε ότι έχουμε αυτές τις αρμοδιότητες και 

θέλουμε λεφτά. Αρμοδιότητες έχουνε όλα τα Νομικά Πρόσωπα. Τα χρήματα 

αυτά που θα πάνε και γιατί χρειάζονται αυτά τα 50.000, από που λείπουν, τι 

υπάρχει στο ταμείο, τι δεν υπάρχει και γιατί είναι ανάγκη να επιχορηγηθεί το 

Νομικό Πρόσωπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σημειώστε και τον κ.Αρμυριώτη.  

 Κυρία Στεργίου. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ πριν την κα Στεργίου; Επιτρέπετε 

Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. (γέλιο) Δε σας έχω συνηθίσει κα Βαρνάβα. Εχετε δίκιο. 

Το έχετε πάρει πάντως πατριωτικά.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Θα με βλέπετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εύχομαι να μπορεί να γίνει. (γέλιο) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν πειράζει, πάλι δίπλα σας θα είμαι. Τι απέναντι, τι δίπλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δίπλα μου δεν μπορεί να είστε γιατί ζητάτε παραίτηση.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα παρόμοια να 

ρωτήσω ποια είναι τα έργα που προγραμματίζονται με βάση την εισήγηση που 

έχετε δώσει ή κάποια έργα που προγραμματίζονται για την αναβάθμιση της 

παράκτιας περιοχής, αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνετε κ.Καμπιώτη τα ερωτήματα. Ετσι; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ποια είναι τα χρήματα που παρέλαβε το Λιμενικό Ταμείο, αν 

υπάρχουνε χρήματα ή δεν υπάρχουνε τέλος πάντων και γιατί σήμερα 

χρειάζεται να γίνει επιχορήγηση. Αν υπάρχουν οφειλές στο Λιμενικό Ταμείο, 

ποια είναι τα κολλήματα να εισπραχθούν αυτές, ώστε να μπορέσει το Δημοτικό 

Ταμείο να λειτουργήσει αυτόνομα. Εντάξει; 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, ως ένα βαθμό με τις ερωτήσεις που έκαναν οι 

προηγούμενοι, δηλαδή το τι προβλέπεται και τι, έτσι, προγραμματίζετε να 

κάνετε, το είπαν και οι άλλοι, νομίζω θα τα συμπεριλάβετε στην απάντηση. Ενα 

ερώτημα που θέλω να βάλω είναι ότι, είναι το γεγονός ότι πριν από 2 περίπου 

χρόνια είχε πέσει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στα μαγαζιά της παραλίας για 
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κατασκευές οι οποίες είχαν γίνει στην παραλία. Υπάρχει ένσταση, υπάρχουν 

δικαστήρια κλπ., νομίζω ότι, δεν ξέρω αν το έχει δει το Λιμενικό Ταμείο αυτό 

και καλό θα είναι να πάρει θέση. Αν έχετε υπ' όψη σας να πείτε. Ενα άλλο 

ερώτημα είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο που το προηγούμενο ερώτημα, τώρα θα σας παρατηρήσω 

πάλι, δεν έχει καμιά σχέση με την επιχορήγηση τώρα αυτό το ερώτημα που 

αφορά τα καταστήματα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ε πως δεν έχει. Να πάρει θέση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα τα πω και στην ομιλία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα, εντάξει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το επόμενο είναι ότι θέλω να ρωτήσω το κομμάτι που είναι 

μπροστά στην παραλία, στον Κάλαμο, στο λιμάνι. Ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο; 

Ετσι; Δεν είναι θέμα του Δήμου; Εννοώ το πεζοδρόμιο, δε λέω τον αιγιαλό. 

Ετσι; Ο αιγιαλός ήτανε βάση της απόφασης που πήραμε εμείς εδώ πέρα. Αυτός 

ανήκει σε μας. Αν υπάρχουν αιτήσεις για χρήση αυτού του κομματιού, 

μπροστά, στο λιμάνι του Καλάμου, να μας πείτε και θέλω επίσης να ρωτήσω 

για τους ναυαγοσώστες. Ποιος είναι υπεύθυνος; Εχουμε προσλάβει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ποιος συνάδελφος είναι; 

 Ο κ.Δέδες. Κύριε Δέδε, ερώτημα. Είστε ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ; Πολύ πράσινο 

σήμερα. (γέλιο) 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, είμαι ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ποτέ δεν ήμουνα ΠΑΣΟΚ, το δηλώνω 

κ.Γιασημάκη. Λοιπόν, κατά την .. Λοιπόν, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, καλό το αυτό. Πάμε στην ερώτηση. Κύριοι 

συνάδελφοι.  
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ΔΕΔΕΣ: Ωραία, όταν έγινε εκλογή του Δ.Σ. .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτουμε, μη διακόπτουμε. Ναι. 

ΔΕΔΕΣ: .. στην εισήγηση σας υπήρχε ότι δίναμε και τότε 50.000 ευρώ. Αυτή 

είναι η δεύτερη επιχορήγηση που ζητάτε σήμερα; Δεύτερον .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώστε κ.Καμπιώτη. 

ΔΕΔΕΣ: Ποια θα είναι η συνολική επιχορήγηση η ετήσια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, το ερώτημα σας.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν ξέρει κάποιος, το Κρατικό 

Λιμενικό Ταμείο πριν, είχε επιχορηγηθεί ποτέ από το Υπουργείο, από κάποιο 

δημόσιο φορέα;          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω εντός της 

χερσαίας ζώνης που είναι ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου, υπάρχει ένα κτίσμα 

που έχει μια περιγραφή που γράφει: Λιμενικό Ταμείο. Αυτό το κτίσμα είναι 

νόμιμο; Και αν δεν είναι νόμιμο ποια είναι η πορεία του, η τύχη του δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτό όμως δεν .. Είναι ένα θέμα που δεν έχει σχέση με την 

επιχορήγηση.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πως δεν έχει. Γιατί είναι έργο και να το γκρεμίσουμε 

κ.Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έργο είναι και αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει και έχω διαβάσει πάρα πολλά 

και πριν από 2 ώρες περίπου δέχθηκα μια επίθεση με πράγματα που υποτίθεται 

ότι ακούστηκαν σε κάποια καφενεία. Θα απαντήσω πολύ επιγραμματικά και θα 
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πω τα εξής: Θα καταθέσω στο Προεδρείο, τα στοιχεία μπορείτε να τα πάρετε 

όλοι οι Σύμβουλοι, το Λιμενικό Ταμείο στις 23, το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο στις 

23 Μαρτίου είχε στις Τράπεζες κατατεθειμένα 25.000 ευρώ παρά κάτι ψιλά. 

Καταφέραμε μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και πίεση τρομερή να μας 

ανοίξει ο λογαριασμός στις 4.7. από την ALPHA BANK, είναι ο λογαρισμός ο 

οποίος πληρώνει το Λιμενικό Ταμείο. Με όλα τα έσοδα τα οποία έχουν έρθει 

στην ALPHA BANK, είναι τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου, στις 4.7. όταν και 

γύρισε ο λογαριασμός από Λιμενική Επιτροπή σε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο όλα 

τα χρήματα του Λιμενικού Ταμείου ήταν 42.772 ευρώ. Θα καταθέσω τον 

πίνακα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε ήταν αυτά τα χρήματα είπατε; Αυτό το ποσόν; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: 4.7., 4.7.12.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Από οφειλές που είχαν καταστηματάρχες από παραχωρήσεις, 

καταφέραμε και βγάλαμε κάποιες άδειες .. των καταστηματαρχών και τους 

πείσαμε, για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που δεν είχαν πληρώσει, να 

έρθουν να προπληρώσουν τις άδειες και καταφέραμε να φτάσουμε 42.000 

ευρώ σήμερα. Υπάρχει ένας πίνακας ΠΟΕ με μόνο τα μικρά τιμολόγια του 

προηγούμενου Λιμενικού Ταμείου, το οποίο να θυμίσω για όσους δεν το 

θυμούνται, ότι δεν είχε ούτε προϋπολογισμό για το 12, δεν είχε ούτε 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Τα μικρά τιμολόγια λοιπόν, τα ΠΟΕ, τα οποία θα 

σας τα αφήσω αναλυτικά, είναι 42.000 ευρώ. Να πάμε λίγο στις αποφάσεις. 

Διαβάζω ουσιαστικά ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα που γράφει ότι τα μέλη της 

αμφισβητούμενης Δημοτικής Λιμενικής Επιτροπής, βάσει της απόφασης της 

Περιφέρειας, θα σας καταθέσω και αυτό το έγγραφο, η αμφισβητούμενη 

Λιμενική Επιτροπή έχει πάρει έγκριση από 26.4. από τον Περιφερειάρχη. Εκανε 

προσφυγή ο κ.Γασβινιάν για να πέσει αυτή η απόφαση. Να το πω στο 
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Δήμαρχο, γιατί ήδη μίλησα σήμερα με την εισηγήτρια του θέματος, ότι την 

απόφαση αυτή την κερδίσαμε Δήμαρχε. Το Λιμενικό Ταμείο δικαιώνεται ακόμα 

μια φορά.  

 Ο κ.Γασβινιάν έκανε κατά του Περιφερειάρχη προσφυγή του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Σκάλας 

Ωρωπού, Ανδρέας Γασβινιάν, Γεώργιος Δάβρης, Ιωάννης Τσαπάρας, Ευάγγελος 

Αλιφραγκής, κάνανε όλοι αυτοί προσφυγή κατά της απόφασης του 

Περιφερειάρχη, που μας αναγνωρίζει. Βέβαια θα ήθελα να διαβάσω και άλλο 

ένα έγγραφο, γιατί αυτοί που υπέγραψαν την προσφυγή στην Περιφέρεια δεν 

εμφανίστηκαν κανένας, εκτός από τον κ.Γασβινιάν. Να διαβάσω λοιπόν άλλο 

ένα έγγραφο το οποίο θα καταθέσω και αυτό στο Προεδρείο. Ο κάτωθι 

υπογεγραμμένος, πρώην μέλος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου 

Σκάλας Ωρωπού και εκπρόσωπος του Δήμου Ωρωπού, δηλώνω υπευθύνως ότι 

εξαιτίας ότι δεν μου γνωστοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης που 

αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σχετικά με τη νομιμότητα παράδοσης - 

παραλαβής από τον κ.Γασβινιάν, τέως Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας 

Ωρωπού, ανακαλώ την από 8.5. προσφυγή μου κατά της υπ' αριθμ. τάδε 

απόφαση κλπ., του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η 

ανάκληση μου γίνεται διότι πλανήθηκα ως προς τα πραγματικά δεδομένα, 

παράδοση - παραλαβής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο 

αναγνωρίζω ως νόμιμο και καθολικό διάδοχο. Υπογραφή Ευάγγελος 

Αλιφραγκής.  

 Επόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος, ότι αυτήν τη 

στιγμή υπάρχουνε κάποια έργα που πρέπει να γίνουν. Το λιμάνι Χαλκουτσίου 

και το λιμάνι Καλάμου, το οποίο έχει γίνει από το 1976 δεν είναι νόμιμα, δεν 

έχουνε νομιμοποιήσεις. Προσπαθώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν 30 χρόνια 

να μην ασχολήθηκε κανένας να πάρει νομιμοποίηση. Θα πρέπει προφανώς μαζί 
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με τα άλλα έργα να κάνουμε και κάποια εκκλησάκια εκεί πέρα, μη γίνει 

ατύχημα. Δεν υπάρχουν κρουνοί, δεν υπάρχουν pilar, δεν υπάρχει τίποτα. Στο 

λιμάνι Νέων Παλατίων, μετά το master plan που κατατέθηκε από την 

προηγούμενη Λιμενική Επιτροπή, πρέπει να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός 

περιβαλλοντικής μελέτης. Αυτήν τη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο, το 

επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά και καταγράφονται αυτά που λέω, έχει 

μείον και μείον πολύ. Οταν τελειώσουν οι ορκωτοί λογιστές θα διαπιστώσουμε 

ακριβώς πόσο είναι το μείον. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν πως μπορούμε να 

κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι άμεσα και προβλέπονται 

περιβαλλοντολογικές μελέτες στα 3 λιμάνια, νομιμοποιήσεις για λιμάνι 

Χαλκουτσίου, λιμάνι Καλάμου και να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία 

πρέπει να γίνουνε υποχρεωτικά, όχι γιατί το λέω εγώ ή γιατί το λέει καμία 

διοίκηση, γιατί το λέει ο Νόμος. Αν δεν έχουμε επιχορήγηση από το Δήμο, όταν 

εγώ σήμερα σαν Λιμενικό Ταμείο έχω εδώ ότι το υπόλοιπο του Λιμενικού 

Ταμείου είναι 130 ευρώ.  

 Εχω επίσης και κάτι άλλο που θα καταθέσω στο Προεδρείο, άλλη μια 

απόφαση του κ.Γεωργίου Δάβρη και αυτή προσφυγή κατά της Περιφέρειας και 

της απόφασης για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η οποία και αυτή με 

ημερομηνία, να σας τη διαβάσω μάλλον, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετική: 

Πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2004, 

ΦΕΚ/2004, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού ορθώς αναφέρεται μ' 

αυτήν την επωνυμία, αποφασίζουμε, απορρίπτουμε με την από 12.3.12 

προσφυγή του Γεωργίου Δάβρη. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης.  

 Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα γιατί δυστυχώς τα υπόλοιπα πολύ 

πιθανόν να είναι μηνύσημα. Θα απαντήσουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που 

ζητώ επειγόντως και πρέπει να γίνει υποχρεωτικά γιατί είναι θέμα Νόμου και 
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πρέπει κάποια στιγμή να μπούνε κάποια πράγματα στη θέση του, η 

επιχορήγηση αυτή για να γίνουνε σημαντικές και αναγκαίες μελέτες για την 

ασφάλεια των 3 λιμανιών. Αυτό και μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καμπιώτη. Οι συνάδελφοι που θέλουν να 

τοποθετηθούν στο θέμα. Ο κ.Λίτσας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη κ.Καμπιώτη και όχι μόνο. Εγώ άκουσα ότι 100 

παγκάκια θέλουνε επιδιόρθωση. 109; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ηδη επισκευάζονται κ.Δήμαρχε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Τα πλήρωσα ιδιωτικά κ.Γιασημάκη.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Με συγχωρείτε κ.Πρόεδρε, έθεσα ένα ερώτημα για το κτίσμα 

που υπάρχει εντός .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Συγνώμη, συγνώμη κ.Γιαμαρέλο, έχετε δίκιο. Μέσα στις 

νομιμοποιήσεις, όπως είπα, είναι και αυτά και είναι μελέτες νομιμοποιήσεων 

των λιμανιών και των χώρων πέριξ των λιμανιών. Είναι μέσα στις μελέτες αυτές 

που υποχρεούμαστε να κάνουμε γιατί δεν είναι νόμιμο ούτε το σπιτάκι του 

λιμεναρχείου. Οχι μόνο αυτό, δεν είναι νόμιμη καμία χρήση αυτήν τη στιγμή 

στα λιμάνια. Βέβαια καλούμαστε μέσα σε 3 μήνες έχοντας όλο αυτόν τον όγκο 

τον δικαστικό να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια πράγματα που είναι 

αναγκαία και πρέπει να γίνουνε χθες, γιατί δυστυχώς πάρα πολλά χρόνια πριν 

δε γίνανε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα τοποθετηθείτε, έγιναν οι ερωτήσεις, 

τώρα δε θα επανέλθουμε στις ερωτήσεις πάλι.  

 Ο κ.Λίτσας έχει ζητήσει να τοποθετηθεί, η κυρία .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και μια διευκρινιστική ερώτηση .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα, όχι τώρα άλλες ερωτήσεις. Η κα Στεργίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν πρέπει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, σας παρακαλώ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τι με παρακαλάτε. Δεν καταλαβαίνετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε τις ερωτήσεις προηγουμένως. Σας παρακαλώ. Μισό 

λεπτό, δεν έχετε το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Δεν έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν έχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ακόμα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφω συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Ο 

κ.Γιασημάκης, η κα Βαρνάβα. Αλλος συνάδελφος; Ο κ.Γιαμαρέλος και ο 

κ.Ζαφείρης. Συγνώμη κ.Δέδε, δε σας είδα. Βλέπετε η αποχώρηση της κας 

Βαρνάβα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριολεκτικά.  

 Λοιπόν, κ.Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στον κ.Δήμαρχο ποιος ήταν ο λόγος που 

δεν ήθελα να μπω μέσα στην αίθουσα. Κύριε Δήμαρχε, δε μου άρεσε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Λίτσα, ελάτε στην 

επιχορήγηση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα Πρόεδρε, θα μ' αφήσεις να μιλήσω; Σε παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Λίτσα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, θα μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα λέτε ό,τι θέλετε εσείς μέσα στο Συμβούλιο. Θα είστε επί 

του θέματος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είσαι πολύ μικρός ο χώρος σου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είσαι, το είσαι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είστε. Στον πληθυντικό σας μίλησα. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, για συνεχίστε το αυτό, συνεχίστε το. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφήστε με να μιλήσω. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε με βάση τον κανονισμό εντός θέματος. Είτε το 

θέλετε, είτε όχι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Βάσει του κανονισμού .. ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του 

Ωρωπού έχει βάλει αύριο απόφαση την οποία λέει, αποδέχομαι τη δωρεά και 

την Παρασκευή έχει βάλει απόφαση, που λέει, κάνω τόσα έργα και γι' αυτόν το 

λόγο κ.Δήμαρχε επειδή είχατε προαποφασίσει τι θα κάνετε, γι' αυτόν το λόγο 

δεν ήθελα να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και για άλλο λόγο, ότι μέσα σε 2 

μέρες υπερκινητικότητα και μάλιστα ο κ.Διονύσης ευτυχώς ήρθε γι' αυτά που 

δε γίναν 30 χρόνια να τα κάνει. Απλώς είναι λίγο βιαστικός. Παραδείγματος 

χάρη μας είπε ότι πλήρωσε από την τσέπη του τα παγκάκια, εγώ βλέπω στο 

θέμα όμως, ότι έχει 6.000 επισκευή για τα παγκάκια. Και αναρωτιέμαι, 

αναρωτιέμαι. Γι' αυτό μη βιάζεστε κ.Πρόεδρε.  

 Επίσης η απόφαση που λέτε της ένστασης έπεσε. Μας διαβάζει το 

σκεπτικό που έπεσε; Αυτή η απόφαση δεν νομιμοποιούσε. Θα δείτε το 

σκεπτικό που έπεσε. Δεύτερον .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Δήμαρχε. Αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας 

και μετά κάνετε τις παρατηρήσεις σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν και λέω το εξής: Εχω εδώ ένα 

έγγραφο το οποίο, 31 Μαίου '12, που λέει, συνημμένος πίνακας αποδεκτό, 

νομοθετική ρύθμιση για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία που δε λειτούργησαν 

μέχρι την έναρξη του 4071/12. Λέει: να συγκροτήσουν νέο Δημοτικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240, 244 κλπ. κλπ., καθώς 

και τα προβλεπόμενα από τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του 

κράτους και την εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ανεξαρτήτως αν έχουν 

συγκροτήσει Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη δημοσίευση του Νόμου αυτού. Και 

στον πίνακα των αποδεκτών, ενώ τα λιμάνια στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά, αν 

βλέπω καλά, λέει: Ωρωπού. Λέω λοιπόν ότι αυτή η βιασύνη ακόμα και για 

μερικά πράγματα, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν τα ξέρω και καλά, δεν έχω 

ασχοληθεί, δεν είχαμε λιμάνι, διάθεση πίστωσης δαπάνης του ποσού των 5.000 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για αναθεώρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.  

 Δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω υπεύθυνα 100%, η μελέτη στοίχισε 

6.000. Η αναθεώρηση θα στοιχίσει 5. Τώρα, μας είπατε .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Ηλιάσκο, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, λέω το εξής - 

μπορεί να κάνω και λάθος εκεί - όμως βλέπω ότι έχετε τόσα πολλά να κάνετε 

που βλέπω ρε παιδί μου μια τεράστια κινητικότητα και επίσης καλό είναι, καλό 

είναι ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε κύριοι συνάδελφοι    

ΛΙΤΣΑΣ: .. όταν υπάρχει σύννομη διαχείριση και όχι όταν εκκρεμούν κάποιες 

διαδικασίες. Οχι όταν έρχεται ένα έγγραφο της πολιτείας από το Υπουργείο 
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Εσωτερικών, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο. Το Υπουργείο Εσωτερικών τι σας 

λέει κύριοι; Σας λέει το εξής: ακόμα και αν συγκροτήσατε νέο .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ακόμα και αν συγκροτήσατε νέο, πρέπει να γυρίσετε πίσω να  

παραλάβετε και μετά να αποδώσετε και να μη λέτε ότι βρήκα, έκανα, έρανα. 

Θα παρακαλέσω τον αγαπητό, που σέβομαι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Κανελλόπουλε, παρακαλώ. Και  

ΚΑΜΠΙ≡ΤΗΣ: Θα σας απαντήσω έτσι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και επανερχόμαστε σε θέματα που έχουνε συζητηθεί πάλι.   

Λοιπόν, να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. Εχει δίκιο για τη διακοπή. 

Κύριε Κανελλόπουλε, κ.Κανελλόπουλε, εντάξει για την υπενθύμιση. Μέχρι εδώ. 

Λοιπόν, να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας. Το είπαμε, το είπαμε κ.Κανελλόπουλε. Εχει 

χιλιοειπωθεί αυτό. Μισό λεπτό τώρα να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας το συλλογισμό 

του. 

ΛΙΤΣΑΣ: Απλώς σας έχει στον πίνακα κοινοποιήσεων - να τους πείτε ότι δε σας 

αφορά ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Και η απόφαση που βγήκε κ.Δήμαρχε .. Διαβάστε σας 

παρακαλώ πως βγήκε η απόφαση στο άρθρο 152 και θα καταλάβετε. Λοιπόν, 

αναιρεί αυτό που λέτε. Ομως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, βοηθήστε και εσείς. Αφήστε τον κ.Λίτσα να 

ολοκληρώσει.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, λέω το εξής λοιπόν, ότι δεν μπορεί ο κ.Καμπιώτης που τον 

θεωρώ ότι έχει πολύ όρεξη για να κάνει έργο, να μας λέει ότι τα πλήρωσε από 

την τσέπη του και εδώ μέσα να λέει ότι θα στοιχίσουν 6.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Λοιπόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό 

κ.Δήμαρχε. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Να απαντήσω; Μπορώ να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τέτοιον διάλογο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, όχι, θα απαντήσω απλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνολικά κ.Γιασημάκη, κ.Καμπιώτη .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Συνολικά, συνολικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσει η διαδικασία. Λέω κ.Γιασημάκη γιατί ετοιμάζομαι 

να σας δώσω το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαντώ εγώ σ' αυτά. Τα παγκάκια είναι επικίνδυνα, ήτανε 

πεσμένα κάτω και έπρεπε χθες να φτιαχτούνε και πληρώνει κάποιον άνθρωπο 

και με δικά του λεφτά και τα υπόλοιπα θα τα .. Δε θα τα φτιάξει όλα με δικά 

του λεφτά. Κάποια επείγοντα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε εκτίθεστε, εκτίθεστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν εκτίθεμαι καθόλου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Γράφονται στα πρακτικά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως να γράφονται στα πρακτικά. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πολύ ωραία. Με τον ίδιο τρόπο με τη διαχείριση που κάνετε και με 

όλη αυτή την νοοτροπία έχουμε γυρίσει δεκαετίες πίσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλές δεκαετίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει κύριοι συνάδελφοι. 
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 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θα σταθώ στο θέμα αυτό καθ' αυτό. Αν μ' αφήσετε να 

μιλήσω, θα το πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, θα σταθώ στο θέμα αυτό καθ' αυτό που αφορά την 

επιχορήγηση. Θέλω να πω ότι η εισήγηση δεν έχει καμία σχέση μ' αυτά που 

μας περιέγραψε ο κ.Καμπιώτης και είναι απολύτως απαραίτητα να γίνουν. Η 

εισήγηση είναι γενικόλογη και μιλάει για τις αρμοδιότητες οι οποίες είναι 

γνωστές. Οντως είναι πολύ σημαντικά το ότι τα λιμάνια είναι παράνομα και ότι 

θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ολα τα προβλήματα που περιέγραψε 

είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτοί ήτανε και οι λόγοι που ψηφίσαμε το 

Λιμενικό Ταμείο να έρθει στο Δήμο. Είναι όμως σημαντικό και το θέμα να 

θεωρείται εκ των προτέρων δεδομένη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για την επιχορήγηση και αύριο να υπάρχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

συνεδρίαση, που να θεωρεί δεδομένη εκ των προτέρων την απόφαση μας. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θα απαντήσω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το ότι θα απαντήσετε είναι ένα θέμα που δεν με αφορά αυτήν 

τη στιγμή. Είναι σημαντικό. Δηλαδή .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να ολοκληρώσει ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν για να γράψετε απόφαση και να δώσετε τα 

χρήματα εκεί και να πάει στο Λιμενικό Ταμείο θέλετε 3 μέρες. Θα τηρήσετε τις 

διαδικασίες ή θα έχουμε πάλι παράνομες αποφάσεις, που θα μας γυρνάνε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να είναι καλά η Μαρία αλλά θέλει και 3 μέρες, όπως λέει και ο 

Νόμος. Είναι σημαντικό όμως αυτό, να μην προκαταλαμβάνουμε την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Την 

προηγούμενη φορά είχαμε διαμαρτυρηθεί για τα προ-Συμβούλια και εννοούσα 

αυτό, όχι ότι δεν πρέπει να γίνονται τα προ-Συμβούλια. Θα πρέπει να 

αφήνουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει. Θα μπορούσατε να 

περιμένετε μια, δύο μέρες. Εχουνε μείνει 30 χρόνια έτσι. Λοιπόν, θα επανέλθω 

στη δευτερολογία μου για τα υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. Και σύντομος και πάντα περιεκτικός 

και εντός θέματος.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Το να γίνονται προσπάθειες για να λύνονται χρόνια προβλήματα 

νομίζω ότι πρέπει να τα βλέπουμε θετικά. Μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε και η 

ασφάλεια και η νομιμότητα που πρέπει να υπάρξουνε στα λιμάνια ώστε να 

προσελκύσουμε και περισσότερο κόσμο και τουρισμό στην περιοχή μας. 

Πραγματικά όμως δε χρειάζεται να υπάρχει τόση βιασύνη και να τηρούνται 

λοιπόν κάποιες διαδικασίες νόμιμες, διότι τόσα χρόνια δεν έγιναν, το να 

καθυστερήσουν 2 ή 3 μέρες δε νομίζω να είναι, τέλος πάντων να είναι μεγάλο 

πρόβλημα. 

 Αυτό. Στην τήρηση των διαδικασιών επιμένω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα.  

 Η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι σαν θέση και την 

οποία την είχα εκφράσει σε όλα τα Δημοτικά τα προηγούμενα Συμβούλια, ήταν 

ότι ανεξάρτητα διαμάχες και τι αν έγιναν νόμιμα ή παράνομα όλα αυτά, 

προσωπικά εγώ δε θεωρώ ότι ήταν τόσο σοβαρά. Η άποψη μου και η θέση και 
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της παράταξης μου και η προσωπική μου, είναι ότι έπρεπε το Λιμενικό Ταμείο 

να είναι στο Δήμο. Δεν μπορεί να υπήρχε ένα άλλο όργανο στην ίδια περιοχή. 

Επί χρόνια δηλαδή αυτός ο διχασμός, αυτή η διττή έτσι, οι διττές αρμοδιότητες 

δημιουργούσανε σοβαρά προβλήματα. Αυτό ήτανε σωστό και πολύ καλά 

κάναμε. Από εκεί και πέρα αν τηρούμε ή όχι, είναι θέμα δικό μας να το 

ελέγχουμε. Μου έκανε κακή εντύπωση και λέω τώρα κ.Καμπιώτη, έχω 

εκτίμηση στο πρόσωπο σας, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά θα ήθελα επειδή 

πολιτικός προϊστάμενος, προϊστάμενος του Λιμενικού Ταμείου είναι ο 

Δήμαρχος, δεν είστε εσείς, εσείς είστε Πρόεδρος που θα εκτελείτε ένα 

καθήκον. Ο Δήμαρχος λοιπόν είναι αυτός που θα έπρεπε να μας πει αυτά που 

είπατε εσείς, ο Δήμαρχος να μας πει αυτά που είπατε εσείς, δηλαδή τα θέματα 

τα πολιτικά, των προσφυγών κλπ. κλπ. Εσείς θα έπρεπε να μείνετε στα θέματα 

αυτά τα οικονομικά που μας είπατε.  

 Προσωπικά θα ήθελα από το να μας πείτε ότι αυτή η κατάσταση θα είναι 

στη διάθεση του οποιουδήποτε Συμβούλου, να το ξέρω πριν να πάρω 

απόφαση. Θα έπρεπε τουλάχιστον περιληπτικά να μας πείτε, τα 42.000 αυτά 

που ήτανε ΠΟΕ παρελθόντων οικονομικών ετών τι ήταν; Ητανε 10.000 για 

πετρέλαια, τόσο για αυτό, εκείνο για το φωτισμό, τουλάχιστον να έχουμε μια 

εικόνα. Οταν μου λέτε ότι πληρώσαμε 42.000 και εγώ το πιστεύω, δεν έχω, 

καλόπιστα το λέω, θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρουμε από τι είναι αυτά τα 

χρήματα που πληρώθηκαν, γιατί είναι πολλά 42.000 μέσα σε 4 μήνες, 5, πόσο 

τα έχετε πληρώσει αυτά. Νομίζω μέχρι Απρίλιο, πότε είναι. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Δεν έχουμε πληρώσει τίποτα ακόμα. Είναι ΠΟΕ που θα 

προβλεφθούν στον προϋπολογισμό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, τα 42 είπατε ότι είχατε όμως 42.000 ταμείο. Το ταμείο 

σας θα .. 
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ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: 42.000 έχουμε ταμείο και μόνο κάποια ΠΟΕ μικροοφειλετών, 

τονίζω, όχι μεγάλων έργων, όπως είναι κάποια κονδύλια 10.000, 12.000, 

15.000. Αυτά που επιλέξαμε, τα μικρών οφειλετών, μικρών επιχειρήσεων του 

Ωρωπού, προηγουμένων χρήσεων, μόνο αυτά είναι 42.000. Δεν έχουμε 

πληρώσει τίποτα γιατί τα χρήματα μας ελευθερώθηκαν στις 4.7. Αυτήν τη 

στιγμή το Λιμενικό Ταμείο δεν έχει πληρώσει, ουσιαστικά δεν έχει κόψει 

ένταλμα ούτε μισό ευρώ. Επιλέξαμε όμως κάποια ΠΟΕ μικροεμπόρων της 

περιοχής τα οποία μόνο αυτά είναι 42.000 ευρώ. Μόνο αυτά και δε μιλάω για 

μεγάλα κομμάτια που υπάρχουνε οφειλές, τα οποία έπονται. Μόνο τα μικρά, οι 

μικρές οφειλές είναι 42.000 ευρώ. Δεν έχουμε πληρώσει όμως, δεν έχουμε 

διαχειριστεί αυτήν τη στιγμή με ένταλμα ούτε μισό ευρώ.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, θεωρώ όμως ότι αυτά τα ξεχνάμε και ότι θα πάνε εκεί. Γι' 

αυτό λέω έχουν πληρωθεί.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ακριβώς, ναι. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Το άκουσα που είπατε ότι 4.7. απελευθερωθήκανε τα χρήματα, 

αλλά ουσιαστικά αυτά τα ξεχνάμε. Εχουν πληρωθεί, έχουν φύγει, δεν 

υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν μάλλον στο ταμείο, στον 

προϋπολογισμό υπάρχουν. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να μας πείτε από τι 

προέρχονται, πριν πάρουμε μια απόφαση.  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Θα σας τα δώσω όλα αναλυτικά. Θα πάνε στο Προεδρείο 

αναλυτικά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Στο Προεδρείο. Θα έχουμε πάρει όμως απόφαση. Γι' αυτό λέω, 

πριν πάρουμε την απόφαση να ξέρουμε, με μια ομαδοποίηση, δε θέλω 

αναλυτικά να μας πείτε. Ενα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα επίσης που 

εγώ δέχομαι πραγματικά ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στα λιμάνια και τα 

50.000 κατά την άποψη μου είναι και λίγα, θέλω όμως πάλι γιατί το Λιμενικό 
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Ταμείο και ξεκίνησα να πω ότι πρέπει να είναι στο Δήμο, άρα να έχει έλεγχο 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, διαφάνεια, να βλέπουμε τι κάνει, τι 

προγραμματίζει, γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε τι γινότανε, δεν είχαμε διαφάνεια, 

γιατί ήτανε άλλο όργανο που δεν ελεγχότανε από μας. Επρεπε δηλαδή να πας 

να ρωτήσεις συγκεκριμένα. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι κάνετε, ό,τι προγραμματίζετε 

να κάνετε, καλό θα είναι να το συζητάμε και εδώ, να έχουμε και εμείς άποψη. 

Μπορεί να έχετε ένα Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο να 

έχει θέση. Δηλαδή για παράδειγμα, εγώ συμφωνώ με την περιβαλλοντική 

μελέτη πρέπει να αλλάξουν οι περιβαλλοντικοί όροι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ είχα διακοπή όμως, ε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς τη δεχθήκατε τη διακοπή. Δε σας επεβλήθη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, στα Νέα Παλάτια πράγματι είναι η κατάσταση πάρα πολύ 

άσχημη. Πρέπει να ληφθεί άμεσα αυτό. Δηλαδή είναι αδύνατο να κάτσει 

άνθρωπος εκεί πέρα. Αμεσα πρέπει να το προχωρήσετε. Εκεί όμως πρέπει να 

δείτε ταυτόχρονα και αυτό που λένε αυτοί οι ερασιτέχντες οι ψαράδες οι 

καημένοι, που χρόνια τώρα παλεύουν, να γίνει αυτό το κομμάτι μέσα η ξύλινη 

ράμπα για να λύσει το πρόβλημα του λιμενισμού των μικρών σκαφών των 

ερασιτεχνών. Ετσι; Καλό είναι αν το δείτε με την ευκαιρία που θα κάνετε αυτήν 

τη δουλειά. Επίσης δεν μου απαντήσατε για το αν έχουν δοθεί, αν έχουν 

ζητηθεί, αν έχει ζητηθεί άδεια χρήσης του χώρου μπροστά στο λιμάνι των 

Αγ.Αποστόλων, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί, έχουν βγάλει 

τραπέζια πολλά μαγαζιά στην παραλία, στα χαλίκια, μετά τη δική μας την 

απόφαση που εγώ ήμουν αρνητική γιατί έχει γίνει τώρα ένα μπάχαλο στην 

περιοχή του Καλάμου, τόσα χρόνια πως δουλεύανε τα μαγαζιά και τώρα έχουν 

κατέβει μέχρι το κύμα, έχουν βγάλει τραπέζια και καρέκλες .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε κα Στεργίου. Κανένα μπάχαλο δεν έχει 

στην παραλία του Καλάμου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και φυσικά και φυσικά διαμαρτύρονται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεν έχει σχέση με την επιχορήγηση.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Διαμαρτύρονται κάποιοι άνθρωποι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι νομιμότατη διαδικασία. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, μισό λεπτό. Διαμαρτύρονται όμως κάποια άλλα μαγαζιά που 

δεν έχουνε παραλία και θέλουν να βγάλουν στο λιμάνι, γι' αυτό το έβαλα το 

ζήτημα και το συνδέω. Δεν είναι άσχετο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λίγο δύσκολο στο Δήμο να φτιάξει παραλία άλλη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάποια πράγματα να τα βλέπουμε. Είτε 

με μια ισονομία παντού ή να απαγορεύσουμε γενικώς. Δεν είναι αυτό το 

πράγμα τώρα που γίνεται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Καμπιώτη, ρώτησα πριν εάν είναι η 

πρώτη επιχορήγηση που παίρνετε ή η δεύτερη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Η πρώτη, η πρώτη. 

ΔΕΔΕΣ: Η πρώτη. Εκ παραδρομής φαντάζομαι στην εισήγηση που μας έχετε 

στείλει, δεν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου. Εκ παραδρομής φαντάζομαι. 

Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει υποβληθεί το αίτημα.  

ΔΕΔΕΣ: Εγώ θα παραμείνω στο έγγραφο που αναφέρθηκε ο κ.Λίτσας, όσο και 

αν σας φαίνεται παράξενο. Από την αρχή, θα το τονίσω για ακόμα μια φορά, 
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ως παράταξη είπαμε ναι στη δημιουργία του Λιμενικού Ταμείου Ωρωπού. 

Τελικά είναι Σκάλας Ωρωπού. Εχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στις 

Υπηρεσίες, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σήμερα είχα επικοινωνία με τα αρμόδια 

γραφεία και μου είπαν ότι ισχύει ό,τι αναφέρεται στο έγγραφο αυτό εδώ, 

ισχύει και για τον Ωρωπό. Γι' αυτό είναι και αποδέκτης ο Ωρωπός. Δεν είναι 

καθόλου δύσκολο να ακολουθήσουμε .. Κύριε Οικονομάκο, θα με ακούσετε 

πρώτα και μετά θα κάνετε το σχόλιο σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, συνεχίστε τη διαδικασία τώρα εκεί πέρα και .. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να ξανακάνουμε τη διαδικασία, έτσι 

ώστε να ισχυροποιήσουμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Εμείς 

δε ζητάμε κάτι άλλο. Εμείς ζητάμε να είναι όσο πιο ισχυρό γίνεται και οι 

διαδικασίες να γίνονται με τον πλέον σωστό τρόπο και νόμιμο τρόπο. Ο,τι 

αναφέρει κ.Οικονομάκο το έγγραφο. Ο,τι αναφέρει το έγγραφο. Δεν είμαι εγώ 

ο νομοθέτης, ούτε ο ελεγκτής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αυτό .. Εντάξει, ας έρθουμε στην επιχορήγηση .. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Μα είναι σημαντικό πως .. Κύριε Πρόεδρε 

.. Κοιτάξτε, η τακτική .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το εξήγησε και ο κ.Λίτσας τώρα προηγουμένως και ξαναέγινε 

κουβέντα και επανερχόμαστε. 

ΔΕΔΕΣ: Εντάξει, ωραία. Η τακτική .. Και κουβέντα θα γίνεται κ.Πρόεδρε, διότι 

είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν τα φέραμε από το σπίτι μας. Εντάξει; 

Είναι 50.000 ευρώ, τη στιγμή που εδώ πέρα υπάρχει ερωτηματικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα δε συμφωνείτε με την επιχορήγηση. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν υπάρχει ερωτηματικό, είναι ξεκάθαρο. Σας είπε, κάντε τη 

διαδικασία από την αρχή. Εκλέξτε. Το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι ξεκάθαρο. 

Γιατί δεν δέχεστε και δεν ακούτε κανέναν. Δεν μπορεί δηλαδή .. Η τακτική που 
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έχετε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν μπορεί να προχωρήσει ο Δήμος Ωρωπού 

κ.Οικονομάκο, που με κοιτάτε έτσι με τόση, ας το πούμε, δεν καταλαβαίνω.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Τα λόγια μου έχουν σκοπό, ότι εμείς ως παράταξη θέλουμε να είναι το 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού 100% νόμιμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες στους δημότες, στους 

καταστηματάρχες, στους λουόμενους, στους ψαράδες και σε όσους έχουνε 

σχέση με αυτό το αντικείμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κύριε Γιαμαρέλο, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκ παραδρομής, ναι, μετά τον κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: .. στέκομαι με ιδιαίτερο σεβασμό στους επαγγελματίες της 

περιοχής, εκεί που είχαν κάποιες παράνομες κατασκευές, στη χερσαία λιμενική 

ζώνη και τις ξήλωσαν. Τώρα, που το Λιμενικό Ταμείο έχει περιέλθει στο Δήμο, 

εάν υπάρχουν παράνομα κτίσματα εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης, ο 

Δήμος πρέπει να δώσει πρώτος το παράδειγμα της υπακοής στους Νόμους. 

Οπωσδήποτε έχει ανάγκες για να λειτουργήσει το Λιμενικό Ταμείο, γραφείων 

κλπ. Αυτό θα εξευρεθεί, αλλά το να γκρεμίσουμε τα παράνομα κτίσματα 

δίνουμε στην κοινωνία μας ένα ας πούμε ένα μήνημα ότι η παρούσα Δημοτική 

Αρχή σέβεται πρώτα απ' όλα τη νομιμότητα. Οπωσδήποτε σέβομαι τις ανάγκες 

του Λιμενικού Ταμείου και πρέπει να βρεθεί κατάλληλος χώρος. Δεν το 

αμφισβητώ αυτό, αλλά επιμένω στο θέμα της νομιμότητας. Επίσης αυτό που 

είπε ο κ.Γιασημάκης με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή το θεωρώ λίγο άκομψο να 
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προδικάζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οχι ότι δεν έχουμε 

όλοι, έτσι, κατά νου να βοηθήσουμε στο έργο του αλλά κάπως, λιγάκι 

προκαλείται το δημοκρατικό μας αίσθημα, όταν εκ των προτέρων 

προδικάζουμε το τι θα γίνει.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο. 

 Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα φάνηκε περίτρανα γιατί από το 

'91, '92 ως Πρόεδρος της Κοινότητας πίεζα κυρίως τον Πρόεδρο της Σκάλας 

Ωρωπού, το Λιμενικό Ταμείο, το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο να περάσει στις 

Κοινότητες και σήμερα στο Δήμο. Ακούσαμε προηγουμένως το πρώτο σκέλος 

της εισήγησης του κ.Καμπιώτη ότι εδώ και 30 χρόνια λειτουργούν καταφύγια, 

λιμάνια, επιτροπές χωρίς άδειες, παράνομα. Αν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει 

αυτό γιατί είπε και κάτι για εκκλησάκι. Για κάποιο ατύχημα ποιος θα είχε την 

ευθύνη τότε και ποιος έχει τώρα. 30 χρόνια λειτουργούσε από τους δοτούς 

διοικούντες, χωρίς να ελέγχονται από πουθενά και χωρίς να ελέγχουν και χωρίς 

να έχουν καμία νομιμοποίηση, καμία νόμιμη ενέργεια. Οσον αφορά την 

αναγκαιότητα του να είναι και να ελέγχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

από τους αιρετούς του τόπου. Οσον αφορά το δεύτερο θέμα, της 

επιχορήγησης, αντιλαμβάνομαι την πρόθεση και τη διάθεση του κ.Καμπιώτη 

και της Δημοτικής Αρχής να λύσει κάποια θέματα. Επειδή είναι η πρώτη φορά 

που γίνεται αυτό και λειτουργεί τώρα, μόνο και μόνο γι' αυτόν το λόγο θα το 

ψηφίσω, θα ψηφίσω την επιχορήγηση, αλλά θα παρακαλέσω γι' αυτά που 

αναφέρθηκαν από την κα Στεργίου και τον κ.Γιαμαρέλο και τον κ.Γιασημάκη, 

να τηρήσουμε λίγο τις διαδικασίες.  
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 Για πρώτη φορά η βιασύνη και η αναγκαιότητα των επισκευών και των 

έργων γίνονται δεκτές. Ομως στο μέλλον να είμαστε πιο τυπικοί όσον αφορά 

τις διαδικασίες.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Αρμυριώτη. 

 Κύριε Ζαφείρη. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω πάντα το λόγο για το Λιμενικό Ταμείο, 

γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Εχω ασχοληθεί από 20ετίας και ως 

Πρόεδρος των Νέων Παλατίων νομίζω έχω αυτό το δικαίωμα και θέλω να πω 

και εγώ δύο λόγια πάνω σ' αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα κ.Γιαμαρέλο δεν ήταν 

παράνομες οι κατασκευές. Εδινε άδεια το Λιμενικό Ταμείο και έπαιρνε λεφτά γι' 

αυτό. Αρα, αν παρανομούσε κάποιος, παρανομούσε το Λιμενικό Ταμείο. Οχι, 

για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι με 

θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι για δεύτερη φορά σήμερα ο κ.Δημοτικός 

Σύμβουλος Γιώργος Δάβρης, δε θέλω να μιλώ για ανθρώπους όταν 

απουσιάζουν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα, επειδή έχει αποχωρήσει ο κ.Δάβρης .. 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Ναι αλλά αυτό κάνει όμως κ.Πρόεδρε. Την προηγούμενη φορά 

μας είπε ότι η Λιμενική Επιτροπή παρέλαβε από την προηγούμενη Λιμενική 

Επιτροπή μεγάλες ατασθαλίες. Οταν ανακάλυψε ότι στην προηγούμενη 

Λιμενική Επιτροπή ήταν μέλος και αυτός και ο κ.Γασβινιάν, δεν μας το 

ανέπτυξε. Σήμερα ήρθε, μας είπε κάτι ανάλογο. Δεν μπορεί να λέγονται 

πράγματα έτσι αίολα στον αέρα και στη συνέχεια να αποχωρούμε, χωρίς να τα 

υποστηρίζουμε. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουμε και εμείς εδώ; Ηθελα ακόμα κάτι να 

πω για τα παγκάκια. Είναι ένα ασήμαντο γεγονός, που όμως είναι σημαντικό. 

Αυτήν τη στιγμή βρίθει το διαδίκτυο από φωτογραφίες των παγκακιών αυτών 
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που κάποιοι σπεκουλάρουν πάνω σ' αυτά τα παγκάκια και λένε γιατί δεν τα 

φτιάχνουμε. Τι απαντάμε λοιπόν σε αυτούς που σπεκουλάρουν εκεί; Οτι θα 

περιμένουμε να τελειώσει το καλοκαίρι για να τα φτιάξουμε; Μια απλή 

ερώτηση, έτσι; κάνω.  

 Επειδή όπως σας είπα έχω παρακολουθήσει τα γεγονότα του Λιμενικού 

Ταμείου και ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση: 

Αυτοί που πριν λίγο καιρό μίλησαν για πάρτι στο Δήμο Ωρωπού, το ότι κάποιοι 

είχαν μετατρέψει το Λιμενικό Ταμείο σε Σούπερ Παραντάϊς και έκαναν rave 

party ή το αγνοούσαν ή συμμετείχαν. Αυτό έχω να πω. Τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ζαφείρη.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την έγκριση της χρηματοδότησης; Για την έγκριση .. Οχι 

κ.Μπαλόκα, σας παρακαλώ τώρα. Φεύγουμε και αρκετοί συνάδελφοι φεύγουν 

από το θέμα. Σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, 

εντάξει, εντάξει. 

 Κύριε Λίτσα. Κύριε Λίτσα. Εντάξει κ.Μπαλόκα τώρα, σας παρακαλώ. 

Κύριε Μπαλόκα, θα αφήσετε να προχωρήσει η διαδικασία; Λοιπόν, καθίστε 

τώρα κάτω, εντάξει, δε σας έθιξε κανείς. Λοιπόν και έχετε τρόπους να 

αντιμετωπίσετε τις τυχόν, εντός εισαγωγικών, προσβολές.  

 Λοιπόν, κ.Λίτσα. Καθίστε κ.Μπαλόκα. Καθίστε κ.Μπαλόκα, επιτέλους. Οχι 

διάλογο σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Αφήστε τον κ.Μπαλόκο να μιλάει 

μόνος του. Κύριε Ζαφείρη. Καθίστε κ.Μπαλόκα, επιτέλους καθίστε. Ορθιος όσο 

θέλετε, μη μιλάτε τουλάχιστον.  Λοιπόν, κ.Λίτσα. Κύριε Λίτσα. Βεβαίως, 

ελεύθερα, ναι. Αφήστε τα παγκάκια τώρα, τα ξεκολλήσατε από τις θέσεις τους, 

τα βγάλατε. Καθίστε κ.Μπαλόκα. Ευχαριστούμε. Τώρα, βοηθάτε εδώ τη 
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Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, κ.Μπαλόκα, κ.Μπαλόκα, αφήστε το show και καθίστε 

κάτω. Αφήστε το show, έχουμε μάθει από show τώρα. Λοιπόν, καθίστε, 

καθίστε κάτω κύριε, καθίστε κάτω κύριε. Καθίστε κάτω κύριε. Καθίστε κύριε. 

Τα απωθημένα σας θέλετε να βγάλετε μέσα στο Συμβούλιο; Καθίστε κύριε, 

αφήστε. Αφήστε τώρα, καθίστε κάτω. Δε θέλω .. Δεν έχει το λόγο ο 

κ.Μπαλόκας. Ξέρει πολύ καλά ότι δε δικαιούται να μιλάει, παρόλα αυτά επιμένει 

εκεί πέρα. Οχι κ.Μπαλόκα, αυτός είναι δικός σας κανονισμός του παρελθόντος. 

Αφήστε, αυτά είναι δικοί σας κανονισμοί στο μυαλό σας του παρελθόντος. 

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ.Μπαλόκα. Ευχαριστούμε κ.Μπαλόκα. Ευχαριστούμε 

κ.Μπαλόκα διπλά. Ναι. Κύριοι συνάδελφοι. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Διάθεση πίστωσης δαπάνης ποσού 14.000 για συντήρηση 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 10.000 για καθαριότητα χερσαίας ζώνης, 

20.000 για αντικατάσταση οργάνων και επισκευή για τάπητα παιδικής χαράς, 

6.000 για συντήρηση και επισκευή παλιών παγκακίων, 10.000 για την 

προμήθεια καινούργιων, 12.300 για την προμήθεια λογισμικού προγράμματος 

κλήσεων Κ.Ο.Κ., 12.300 για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

για την ασφάλεια λιμένων και την καταγραφή οχημάτων και στην προβλήτα 

του φερυ-μποτ, 3.690 για .. για τη στέγαση των επαγγελματίων αλιέων, 

15.000 για τροποποίηση περιβαλλοντικής μελέτης και προσαρμογή στην 

υφιστάμενη νομοθεσία, 5.000 για αναθεώρηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

της θαλάσσιας ρύπανσης, 20.000 για μελέτη τοποθέτησης κυματοθραύστη στο 

αλιευτικό καταφύγιο Νέων Παλατίων, 3.690 για την, αυτό δεν ξέρω τι είναι, 

ανάθεση εργασίας ελέγχου λιμενισμού σκαφών, διάθεση 5.000 για την 

προμήθεια κάδων απορριμμάτων, 8.000 για την προμήθεια υλικών συντήρησης 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 4.000 για ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού 

λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.  
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 Οταν αναλαμβάνεις ένα Νομικό Πρόσωπο και είσαι στην αρχή, 

τουλάχιστον λες, δεν ρίχνουμε 5 κάδους από το Δήμο, να τους βάλουμε εκεί 

να λύσουμε το πρόβλημα; Τώρα, αυτά τα πράγματα τα θεωρώ λίγο υπερβολικά 

και ευτυχώς βέβαια ήρθατε μετά από 30 χρόνια στον Ωρωπό να λύσετε όλα τα 

προβλήματα, όμως επιτρέψτε μας, η πολύ βιάση, λέει, όποιος βιάζεται 

σκοντάφτει. Πολύ βιάζεστε και εγώ θα προσπαθήσω μαζί σας αγαπητέ 

κ.Αντιπρόεδρε, θέλω να μετρήσω αυτά τα ρημαδοπαγκάκια πόσα είναι και να 

δω και .. δεν είναι κακό, να είναι χιλιάδες, εντάξει. 130 παγκάκια;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να τα μετρήσει ο κ.Λίτσας τώρα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Εγώ, αν μπορείτε, γιατί εγώ δεν ξέρω ακριβώς που είναι οι 

θέσεις όλες, θα ήθελα να με βοηθήσετε ή κάποιος από το Συμβούλιο, να με 

ξεναγήσει να δω πόσα είναι αυτά τα παγκάκια.  

 Ευχαριστώ. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, να απαντήσω, να απαντήσω από το τέλος για τις 

ερωτήσεις που έχουνε γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ερωτήσεις έχουν τελειώσει τώρα. Εδώ οι τοποθετήσεις έχουνε 

γίνει, είναι η δευτερολογία του κ.Λίτσα. Επ' αυτού. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, απλά για δύο, τρία πραγματάκια, δύο, τρία πραγματάκια 

μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Καμπιώτη. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Γιατί δεν απάντησα στην κα Στεργίου πρώτα. Στον Κάλαμο στο 

Λιμενικό Ταμείο δεν έχει γίνει καμία αίτηση για παραχώρηση στο λιμάνι. 

Δεύτερον, πράγματι να απολογηθώ για το άκομψο ότι έχουμε προαναγγείλει 

αύριο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει όμως μόνο ένα πρόβλημα. Εχει 
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προαναγγελθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για αύριο, με θέμα: Αποδοχή της 

επιχορήγησης. Ο λόγος είναι μόνο ένας. Αν τυχόν βέβαια δεν γινότανε η 

επιχορήγηση δεν θα γινόταν, θα ματαιωνόταν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν 

όμως γινόταν, έχουμε το εξής πρόβλημα: μετά την αποδοχή που πρέπει να 

κάνουμε εμείς, πρέπει να πάμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού, που σημαίνει 

ότι περίπου άλλες 15 μέρες για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οταν 

πάρουμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να το πάμε στην 

Περιφέρεια και δυστυχώς πέφτουμε σχεδόν πάνω στον Αύγουστο, με τις δύο 

υπαλλήλους που είναι υπεύθυνες για τις εγκρίσεις των προϋπολογισμών να 

έχουν άδεια τον Αύγουστο. Προσπαθούμε να προλάβουμε μέχρι τις 30 Ιουλίου 

αν καταφέρουμε να πάμε στην Περιφέρεια για έγκριση στον προϋπολογισμό. 

 Αυτό ήτανε το άκομψο, οφείλω να απολογηθώ γι' αυτό, όμως δυστυχώς 

δεν έχουμε τα χρονικά περιθώρια, γιατί αν βέβαια μας εγκρίνουν τον 

προϋπολογισμό αρχές Σεπτεμβρίου, δυστυχώς το καλοκαίρι πέρασε. Οσον 

αφορά για τα παγκάκια, ακριβώς επειδή ήξερα ότι θα γίνει αυτή η ερώτηση, τα 

παγκάκια στα Νέα Παλάτια πήρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γείτονας μου, 

είναι συνταξιούχος, για να μην μπορώ να τον πληρώσω με τιμολόγιο, δεν θα 

έμπαινα καθόλου στη διαδικασία να απαντήσω, αλλά επειδή είναι επί 

προσωπικού, από 350 ευρώ παγκάκι που πληρώθηκε, έκλεισα όλα τα παγκάκια 

σαν ιδιώτης με 2.800 ευρώ. Να επισκευαστούν, να τριφτούν, να βαφτούν και 

να τοποθετηθούν όλα τα παγκάκια της παραλίας Νέων Παλατίων με 2.800 

ευρώ.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Με τα υλικά όλα, πληρωμένα όλα. Εχει καμία σημασία; Οσον 

αφορά γι' αυτό που προβλέπεται, όσον αφορά .. Ναι, τα πληρώνω από την 

τσέπη μου. Λοιπόν, όσον αφορά γι' αυτά τα 6.000 που λέτε, υπάρχουνε 3 

λιμάνια ξέρετε στον Ωρωπό. Είναι του Χαλκουτσίου που σχεδόν δεν έχει μείνει 
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παγκάκι και του Καλάμου. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω και 

τα 3 λιμάνια από την τσέπη μου. Τα καινούργια ήδη μόνο στα Νέα Παλάτια 

λείπουνε περίπου 40 θέσεις παγκακίων, τα οποία είτε έχουνε σπάσει, είτε 

κάποιοι, γιατί τους ενοχλούσαν στα μαγαζιά τους, τα έχουν βγάλει. Οι θέσεις 

είναι ήδη χωροθετημένες, υπάρχουν ήδη οι παλιές βίδες και είτε σπάσανε, είτε 

κάποιοι, γιατί εμπόδιζαν τα μαγαζιά τους, ήτανε στις προσόψεις των μαγαζιών 

τους, τα βγάλανε. Αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να τα 

πληρώσω όλα από την τσέπη μου. Μέχρι στιγμής από το Λιμενικό Ταμείο δεν 

έχει φύγει ούτε 1 ευρώ και επίτηδες πήρα άνθρωπο συνταξιούχο για να μην 

μπορεί να κοπεί και τιμολόγιο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, εντάξει. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, λέω ακριβώς τι ήτανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Και να απολογηθώ επίσης για το άκομψο, αυτό που μου είπε ο 

κ.Γιαμαρέλος, γιατί πράγματι εξαιτίας του ότι μας πιέζουν οι προθεσμίες, 

έπρεπε να επισπεύσουμε και εμείς ώστε αν έχουμε θετική εισήγηση να 

προχωρήσουμε γρήγορα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καμπιώτη. Πάντως και οι διαδικασίες εκεί να 

βάλετε το Διοικητικό Συμβούλιο, οι δυσκολίες επιβεβαιώνουν αυτό που λέγεται 

εφευρετικότητα των Ελλήνων.  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, όντως αυτά που μας περιέγραψε ..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Εχει το λόγο ο κ.Γιασημάκης. 

Κυρία Στεργίου και κ.Καμπιώτη, έχει δοθεί ο λόγος στον κ.Γιασημάκη.  Εχει 

δοθεί ο λόγος στον κ.Γιασημάκη, λέω.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οντως αυτά που μας περιέγραψε ο κ.Καμπιώτης είναι 

αναγκαίο να γίνουνε, είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για τους 

μεγαλύτερους που κάνουνε την βόλτα τους στο λιμάνι. Θα συμφωνήσουμε για 

την επιχορήγηση των 50.000 ευρώ, θέλω όμως να ξανασταθώ σ' αυτό που είπε 

ο κ.Καμπιώτης ότι είναι άκομψο. Δεν είναι μόνο άκομψο, αύριο που θα έχει 

Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να περάσει. 

Η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα γραφτεί μετά από 3 μέρες. Δεν ξέρω τι 

θα περάσετε εσείς αύριο εκεί .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα πρέπει να γίνει ανάρτηση 3ήμερη και μετά να γράψει 

απόφαση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι απόφαση θα αποδεχτεί αύριο ο κ.Καμπιώτης, 

αλλά απόφαση αύριο δεν θα έχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε τις 50.000 ευρώ, την επιχορήγηση, διότι 

κρίνουμε αναγκαία να επισκευαστούν αυτά, άσχετα αν έχετε προκαταλάβει την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα παρακαλούσα να μην ξαναγίνει και 

άσχετα αν η εισήγηση που είχαμε δεν έχει καμία σχέση με την ουσία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Κατά ο κ.Λίτσας 

και η παράταξη του. Υπέρ ο κ.Γιασημάκης. Η κα Στεργίου είπε .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι η κα Βαρνάβα και ο κ.Λέκκας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν άκουσα κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνει η κα Βαρνάβα. Και η κα Στεργίου είπε ότι εγκρίνει, 

θεωρεί μάλιστα και μικρό το ποσό. Αρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία 

εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στους δικαιούχους του 

Ν.3648/2008. 

                

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το 4 θέμα.  

 Εισηγητής του θέματος είναι η κα Βωβού. Κυρία Βωβού, ελάτε σε ένα 

μικρόφωνο. Ελπίζω με την παρουσία σας να καταλαγιάσετε και τα πάθη εδώ 

των συναδέλφων και να είναι πιο πολιτισμένη η συζήτηση του θέματος.  

 Κυρία Βωβού. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είναι πιο πολιτισμένη λέω η συζήτηση του θέματος, με 

μικρότερες εντάσεις.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις επί της εισηγήσεως που έχει δοθεί, στην κα Βωβού, οι 

συνάδελφοι που επιθυμούν. Ο κ.Λίτσας .. Για τα περίπτερα. Δεν ξέρω τι 

ερωτήσεις έχουν οι συνάδελφοι. Η κα Στεργίου, η κα Βαρνάβα και ο 

κ.Βελτανιώτης και ο κ.Γιαμαρέλος.  

 Κύριε Λίτσα.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα ονόματα όσων 

παίρνουνε περίπτερα, που τα παίρνουνε τα περίπτερα. Σε ποιες περιοχές τα 

παίρνουν τα περίπτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε κάθε όνομα .. ερώτηση κ.Λίτσα, γιατί είναι απορία και 

αρκετών από εμάς. Σε κάθε όνομα και θέση.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσουμε και εμείς; Να ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε και να 

μας τα πει όλα μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Αν έχει ληφθεί απόφαση για το που θα τοποθετηθούν τα 

περίπτερα. Αν έχουν καθοριστεί οι χώροι δηλαδή.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Α, το ίδιο είπατε; Οχι, γιατί εγώ νόμισα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύφθηκε και η κα Βαρνάβα. Η κα Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ' αρχήν και εγώ να ρωτήσω αν αυτά, οι νέες θέσεις που λέμε, 

αφορούν και περίπτερα τα οποία είναι αδαρνή αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν 

κάποια τα οποία είναι αδρανή. Δηλαδή δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν χηρέψει. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπήρχαν άδειες, αλλά επειδή έχουν πεθάνει οι ιδιοκτήτες τους 

υπάρχουν οι θέσεις αλλά δεν είχανε δοθεί. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, 

λέμε ας πούμε ότι οι ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου, 

πολύτεκνοι και οι ανάπηροι, τέλος πάντων, οι κατηγορίες. Ανάπηροι πολέμου 

υπήρχαν σαν δηλαδή .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν 2 στην εισήγηση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, όχι, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο 

πολύτεκνοι και πως το λέμε, ανάπηροι πάνω από 67%, πως το λένε, αναπηρία. 
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ΒΩΒΟΥ: Εχει και πολεμιστές Κύπρου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και ένα άλλο θέλω να ρωτήσω. Από τα κριτήρια, ένα από τα 

κριτήρια είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε 

αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Ποιο 

ετήσιο; Το περσινό ή το φετινό; 

ΒΩΒΟΥ: Κανένα απ' όλα. Κάθε ομάδα έχει το δικό της αφορολόγητο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Να ειπωθούν και αυτά .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε νομίζω παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Βελτανιώτης.        

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πάνω στα ίδια θέματα που θέσανε και οι συνάδελφοι, είναι, 

αν κάποιος που έχει κάνει αίτημα πάρει άδεια μόνο στη Δημοτική του 

Περιφέρεια, στη Δημοτική Κοινότητα που έχει δηλώσει ή αν δεν ικανοποιηθεί 

άλλη άδεια σε άλλη Δημοτική Κοινότητα, μπορεί να μεταφερθεί και το δεύτερο, 

αν αφορά χωροθετημένους χώρους του Δήμου ή αφορά και ιδιωτικούς 

χώρους. Δηλαδή κάποιο κατάστημα που μπορεί να πάρει άδεια περιπτέρου και 

αν αυτά έχουν χωροθετηθεί. Δηλαδή αν οι θέσεις που είναι σε δημοτικούς 

χώρους είναι χωροθετημένες, γιατί ήδη ακούσαμε πριν τον κ.Δέδε να μιλάει για 

τα περίπτερα στους Αγ.Αποστόλους που δημιουργούν πρόβλημα, ήδη εγώ στο 

Καπανδρίτι ξέρω ότι το πρόβλημα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. εκεί που είναι υπάρχει πρόβλημα. Εάν λοιπόν ισχύουνε οι 

ίδιες χωροθετημένες θέσεις ή αν θα τις αλλάξουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν, αν υπάρχουν 

ενστάσεις και μια διευκρίνιση. Εδώ στην εισήγηση, στην 1η σελίδα, στην 
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προτελευταία παράγραφο, αναφέρετε τον αριθμό αιτήσεων των δικαιούχων σε 

συνδυασμό με τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου, βάσει της τελευταίας 

απογραφής. Δηλαδή, έχει σχέση ο αριθμός των αιτήσεων με την απογραφή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Των θέσεων. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Τελευταία απογραφή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Δέδες έχει μια ερώτηση ακόμα. 

ΔΕΔΕΣ: Διαβάζοντας την εισήγηση είδα, σε κάποια κατηγορία, λέτε, έντονο 

βιοποριστικό πρόβλημα. Αυτό πως πιστοποιείται και σε ποια κατηγορία πάει, 

έτσι; Γιατί ας πούμε το μακροχρόνια άνεργος πιστεύω πιστοποιείται από το 

Ταμείο Ανεργίας, αλλά το έντονο βιοποριστικό πρόβλημα να μας εξηγήσετε 

λίγο αν γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βωβού. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συμπληρωματικά σ' αυτό που είπε ο κ.Δέδες, δεν το καταλαβαίνω 

αυτό που λέει εδώ: Τα πρόσωπα, λέει, αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν 

έντονο βιοποριστικό πρόβλημα, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του τμήματος 

Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, εδώ 

βλέπω μια κατηγορία που υπάρχουν 2 συμπολίτες μας τέτοιοι. Αυτά έχουνε 

κάποιο χαρτί από τη Νομαρχία; Μετά, είχανε ειδοποιηθεί όλοι όσοι έχουνε 

έντονο πρόβλημα βιοποριστικό για να κάνουνε αίτηση, γιατί και εγώ ξέρω και 

άλλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τις ειδοποιήσεις. Λοιπόν, εντάξει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δηλαδή, σε μια περιοχή λέω ας πούμε όπως είναι τα Νέα Παλάτια. 

Ειδοποιήθηκαν να κάνουν αίτηση; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωτήρχο, θα δώσετε εσείς απάντηση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ρωτάω κ.Σωτήρχο. Δεν είναι κακό να ρωτάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βωβού, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Για την ίδια κατηγορία; Να το δούμε κ.Σωτήρχο, αν υπάρχει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεφεύγουμε τώρα από τη διαδικασία. Λοιπόν, θα απαντήσει η κα 

Βωβού κ.Σωτήρχο. 

 Ορίστε κα Βωβού. 

ΒΩΒΟΥ: Λοιπόν, θα απαντήσω πρώτα με την πιο εύκολη ερώτηση η οποία 

είναι του κ.Γιαμαρέλου και ερωτά πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί στο Δήμο. Ο 

αριθμός είναι 16 και έχει γίνει μοριοδότηση και για τους 16 από την 

ανεξάρτητη επιτροπή, την 5μελή επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από το 

Δήμαρχο, είχαμε κάνει αιτήσεις και είχαν παρεβρεθεί και κάποια άτομα από τις 

Εθνικές Συνομοσπονδίες, Αναπήρων Πολέμου, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων και η 

Αστυνομία η οποία δεν είχε παρεβρεθεί αλλά είχε προσκληθεί νόμιμα. Το 

σύνολο είναι 16. Λοιπόν, όσον αφορά την ακριβή χωροθέτηση, στην 

προηγούμενη εισήγηση μου, που είχε ψηφιστεί, έλεγα ότι και είχε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η προηγούμενη απόφαση που αναφέρει τα Τοπικά 

Διαμερίσματα, που είχαμε .. 

ΒΩΒΟΥ: Μπράβο. Τότε ήταν ο καθορισμός των νέων θέσεων, δηλαδή 

καθορισμός, δηλαδή να χωροθετηθούν στις περιοχές και είχαμε ψηφίσει ήδη. 

Ψηφίσατε τη χωρωθέτηση αυτών των περιπτέρων, δηλαδή που θα μπούνε και 

έγραφα στην εισήγηση μου ότι η ακριβής χωροθέτηση, με τοπογραφικό 

δηλαδή διάγραμμα, θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε 

συνεργασία με την Τροχαία, κατόπιν υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών 

από τους δικαιούχους. Αυτό είναι στην απόφαση 44/12, που ψηφίστηκε εδώ 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, οι δικαιούχοι έχουν βγει. Τους ψηφίζετε, 
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εντάξει; Δίνετε το δικαίωμα στο Δήμαρχο να δώσει την άδεια σ' αυτούς και 

όπου έχει πάρει ο καθένας θα γίνει ακριβής χωροθέτηση. Εχουμε ζητήσει από 

τα Τοπικά να μας κάνουν προτάσεις για το που μπορούν να μπουν αυτά τα 

περίπτερα. Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει που μπορούν να μπουν αυτά τα 

περίπτερα, πρέπει να είναι σε κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να έχουν τέτοιες 

διαστάσεις, πρέπει να υπάρχει απόσταση, χώρος ελεύθερος για τη διέλευση και 

των ΑΜΕΑ και των πολιτών και για τα καροτσάκια, τα λέει όλα αυτά.  

 Δεν πρόκειτα να μπει περίπτερο, να χωροθετηθεί, να γίνει ακριβής 

χωροθέτηση σε περιοχή, σε μέρος, το οποίο δεν είναι κατάλληλο και φυσικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πληρεί τις προδιαγραφές. 

ΒΩΒΟΥ: Δεν τηρεί τις προδιαγραφές και φυσικά θα έχουμε δίπλα μας την 

Τροχαία. Αυτή θα είναι δίπλα στη χωροθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ακριβή. 

ΒΩΒΟΥ: Στην ακριβή χωροθέτηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΩΒΟΥ: Σε τι δε σας απάντησα; Λοιπόν, με τη διαδικασία της μοριοδότησης ο 

κάθε ένας, βγαίνουν τα μόρια, έχω βγάλει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σ' αυτά λέει ο κ.Λίτσας, αν τον ερμηνεύω σωστά, στο κάθε 

όνομα που έχει εγκριθεί, σε ποια περιοχή είναι. Δηλαδή ο Νικολάου που παίρνει 

περίπτερο; Αυτό δε λέτε; 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. 

ΒΩΒΟΥ: Οχι για τη χωροθέτηση. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Παπαηλιόπουλος, ξέρω εγώ στον Κάλαμο. Αυτό δεν ρωτάτε; 
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ΒΩΒΟΥ: Λοιπόν, αν ένας πολίτης, ανάλογα με τα μόρια του, δηλαδή, αν ένας 

πολίτης που έχει κάνει αίτηση από τον Κάλαμο .. Εχει γίνει μοριοδότηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βωβού, έγινε μοριοδότηση. 

ΒΩΒΟΥ: Εχουν βγει τα μόρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε γράψει κάποια ονόματα. 

ΒΩΒΟΥ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το πρώτο όνομα;  

ΒΩΒΟΥ: Κακαράντζας Χρησόστομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που παίρνει περίπτερο αυτός; 

ΒΩΒΟΥ: Αυτό θα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια Δημοτική Κοινότητα. 

ΒΩΒΟΥ: Αυτός θα πάρει στο Μαρκόπουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

ΒΩΒΟΥ: Αλλά θα σας πω κάτι, θα σας πω κάτι. Αυτό, τι γίνεται, παίρνει τα 

μόρια, παίρνουμε τα μόρια, οι πολεμιστές Κύπρου έχουνε προτεραιότητα, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εξηγούμε τα μόρια τώρα. Αλλο ρώτησε ο κ.Λίτσας. Που 

παίρνει ο καθένας, σε κάθε όνομα τον τόπο. 

ΒΩΒΟΥ: Αυτό, αυτό .. Εχω βγάλει εγώ τα μόρια αλλά δεν έχω δώσει εγώ, έχει, 

φυσικά έχει σχέση με τα μόρια αλλά δεν έχω πει.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βωβού, ηρεμήστε. Σε κάθε όνομα, είπατε το πρώτο όνομα 

παίρνει στο Μαρκόπουλο. Το δεύτερο όνομα. 

ΒΩΒΟΥ: Εχω κάνει τη μοριοδότηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε λέμε πως. 
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ΒΩΒΟΥ: Ναι αλλά δεν έχω δώσει σε ποιο μέρος. Αναλόγως με το που 

κατάγεται ο καθένας, αν έχει τα κατάλληλα μόρια, θα πάρει στην περίπτωση 

που κατάγεται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΩΒΟΥ: Ναι, αυτό ακριβώς. Αν έχει κάνει αίτηση κάποιος από το Καπανδρίτι 

και έχει τα περισσότερα μόρια, θα πάρει στο Καπανδρίτι. Αν δεν έχει πολλά 

μόρια μπορεί να πάρει κάπου αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Υπηρεσία έχει καταλήξει που πάει ο καθένας; 

ΒΩΒΟΥ: Οχι. Η διαδικασία της μοριοδότησης, η επιτροπή, λοιπόν, να σας πω 

κάτι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε. Εδώ ήρθαμε για να 

ψηφίσουμε τα άτομα τα οποία είναι ότι όντως έχουν δικαίωμα να πάρουν 

περίπτερο. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να πούμε που θα πάρει ο καθένας. Ο 

καθένας θα πάρει με απόφαση Δημάρχου εκεί που δικαιούται και αυτό γίνεται 

σύμφωνα με το ποσοστό των μορίων του. Δεν αποκλείεται κάποιος ο οποίος 

κατάγεται από τον Ωρωπό να πάρει στο Μαρκόπουλο ή στο Καπανδρίτι ή όπου 

αλλού υπάρχει ελεύθερο περίπτερο. Αν έχει τα περισσότερα μόρια στην 

περιοχή του, θα πάρει στην περιοχή του. Αν δεν έχει τα περισσότερα μόρια 

στην περιοχή του, μπορεί να πάρει και κάπου αλλού και έχω περιπτώσεις .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο .. Με συγχωρείτε. Μπορεί, 

επιτρέπεται το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωρίζει ο κάθε ένας απ' αυτούς για που 

έχει κάνει αίτηση. Αυτό το απλό ρωτάμε.  

ΒΩΒΟΥ: Να σας πω κάτι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Αν μας επιτρέπεται, αν δεν είναι απόρρητο.  

ΒΩΒΟΥ: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Τις αιτήσεις τις έχω στο γραφείο. Βέβαια, 

βέβαια, επειδή είμαστε ένας μεγάλος Δήμος πλέον και επειδή όλοι έχουν 

δικαίωμα να πάρουν περίπτερο παντού οι αιτήσεις δεν έγιναν ότι θέλω ένα 
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περίπτερο στον Κάλαμο, στο Καπανδρίτι, στο Μήλεσι, στη Μαλακάσα. Εγιναν 

γενικά και όπου δικαιούται ο καθένας. Η διαδικασία της μοριοδότησης έδωσε 

απλά τα μόρια. Μόλις εσείς, αν ψηφίσετε το Δήμαρχο να δώσει τις άδειες των 

περιπτέρων, σύμφωνα με τα μόρια, τα οποία καταθέτω κιόλας, είναι η 

απόφαση της επιτροπής ελέγχου, θα πάρει ο καθένας εκεί που δικαιούται.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Να ρωτήσω κάτι; Το δικαιούται όταν 

λέτε πως το κρίνετε; Ποιο είναι το κριτήριο; Με βάση την εντοπιότητα του ή με 

βάση την προτίμηση του, γιατί κάποιος μπορεί να μένει ξέρω εγώ στον Ωρωπό 

αλλά να θέλει κατά προτίμηση και με τα μόρια που έχει να πάει κάπου αλλού. 

'Η ανάποδα, από το Καπανδρίτι να βάλει πρώτη προτίμηση .. Παίζει ρόλο η 

προτίμηση;  

ΒΩΒΟΥ: Ο αιτών δεν έχει δικαίωμα να διαλέγει. Λοιπόν, σίγουρα παίζει κάποιο 

ρόλο η εντοπιότητα από την άποψη ότι αν έχει πολλά μόρια, παίρνει στην 

περιοχή από εκεί που κατάγεται. Αν όμως δεν έχει αρκετά μόρια θα πάρει 

κάπου αλλού. Αυτό εννοώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη, συγνώμη. Κυρία Βωβού, συγνώμη. 

ΒΩΒΟΥ: Ναι, είναι βάση Νόμου. Θα σας το δώσω, δεν έχω πρόβλημα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονόμου, σας παρακαλώ, δεν έχετε γραφτεί στους 

ερωτώντες.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη, αφορά το Καπανδρίτι και μπορώ να μίλησω σαν 

Πρόεδρεος. Γιατί όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ό,τι αφορά το Καπανδρίτι θα πετάγεστε εδώ πέρα και θα 

ρωτάτε και θα μιλάτε σαν Πρόεδρος και χωρίς το λόγο και χωρίς να είστε καν 

Δημοτική Σύμβουλος. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη κ.Πρόεδρε, έχετε πρόβλημα να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σοβαρά μιλάτε; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγνώμη, μίλησε ο Πρόεδρος των Νέων Παλατίων .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, έχει εκπροσώπους το Καπανδρίτι, Δημοτικούς 

Συμβούλους να κάνουν τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας παρακαλώ κ.Πρόεδρε. Δώσατε το λόγο στον Πρόεδρο στα 

Νέα Παλάτια και δε μου δίνετε εμένα το λόγο; Διακρίσεις κάνετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Λιμενικό Ταμείο τώρα με τα περίπτερα για όλο το Δήμο έχει 

σχέση με το δικό σας θέμα; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τι σχέση έχει αυτό που λέτε κ.Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κάντε το ερώτημα σας.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λοιπόν, κα Βωβού, οι πολεμιστές Κύπρου προηγούνται να 

πάρουνε, απ' ότι γνωρίζω, και επειδή αυτοί έχουν και το δικαίωμα να 

ενοικιάσουν το περίπτερο σε κάποιον άλλον - Είναι έτσι όπως το λέω ο Νόμος; 

ΒΩΒΟΥ: Οχι, οι πολεμιστές Κύπρου επειδή δεν έχουν αναπηρία, πρέπει να το 

λειτουργούν μόνοι τους και επειδή αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό 

πρόβλημα και είναι άνεργοι .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το λειτουργούν μόνοι τους. 

ΒΩΒΟΥ: Το λειτουργούν μόνοι τους. Μόνο οι ΑΜΕΑ έχουν δικαίωμα να το 

νοικιάσουν. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να το νοικιάσουν. Οπότε μπορεί ένας, αν στο Καπανδρίτι 

έχουν γίνει 4, έχουν περάσει 4 άτομα, αν δεν κάνω λάθος .. 

ΒΩΒΟΥ: Ναι. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: .. και οι θέσεις περιπτέρω είναι δύο, μπορούν λοιπόν 

αυτονόητα αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα και θα το νοικιάσουν, έχουνε 

αναπηρία και θα το νοικιάσουν, να είναι σε κάποιο άλλο σημείο και αυτοί οι 

οποίοι δεν έχουνε αναπηρία να είναι μέσα στο Καπανδρίτι, για να μη χρειάζεται 

να μετακινούνται.  

ΒΩΒΟΥ: Αυτό δυστυχώς θα το δείξουν τα μόρια του καθενός. Δηλαδή δεν 

μπορώ εγώ.. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αρα θα πάμε βάσει μορίων. 

ΒΩΒΟΥ: Ναι, θα πάει βάσει μορίων.  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. 

ΒΩΒΟΥ: Θα πάει βάσει μορίων. 

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

το δηλώσουν στο Προεδρείο. Τώρα, εντάξει, θα προχωρήσει η διαδικασία .. 

ΒΩΒΟΥ: Οσον αφορά αυτό που ρώτησε η κα Στεργίου για τις θέσεις, στο 

προηγούμενο Συμβούλιο η εισήγηση μου είχε και ένα σχολάζον περίπτερο του 

Μηλεσίου και ένα περίπτερο που είναι σύμφωνα με το Νόμο της 

αποκατάστασης και βρίσκεται στον Αυλώνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΒΩΒΟΥ: Αυτά δεν είχαν περάσει από το Συμβούλιο, αλλά αυτά υποτίθεται ότι 

τα έχουμε ήδη από τη Νομαρχία και πρέπει βάσει Νόμου να αποκατασταθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ.Λίτσας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΩΒΟΥ: Στα Νέα Παλάτια δεν έχω σχολάζον περίπτερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας. Αλλος συνάδελφος θέλει το λόγο; 
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ΒΩΒΟΥ: Μπορεί να είναι κλειστό αλλά δεν είναι σχολάζον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ οφείλω να πω ότι δεν κατάλαβα από τις εξηγήσεις σας ένα απλό 

πράγμα. Εγώ περίμενα να υπάρχει μια λίστα με κατατακτήριο. Είναι τα πιο 

εμπορικά περίπτερα; Βάλτε τα πρώτα. Είναι η εντοπιότητα; Είναι η αίτηση των 

πολιτών; Ποια είναι η αρχή και τι λέει ο Νόμος, πως πάει η σειρά. Πρέπει να 

υπάρχει μια σειρά για να δούμε ότι αυτός επειδή ο άνθρωπος εδώ επειδή είναι 

και πολεμιστής στην Κύπρο και είναι και ανάπηρος, έχει και αυτό το πρόβλημα, 

είναι πρώτος, παίρνει το περίπτερο, είτε αυτό που θέλει, είτε το καλύτερο. 

Δηλαδή .. 

ΒΩΒΟΥ: Δεν μπορεί να διαλέξει κ.Λίτσα. Θα πάρει εκεί, βάσει των μορίων του 

παίρνει εκεί που του λέει η νομοθεσία.     

ΛΙΤΣΑΣ: Ποια είναι η σειρά κατάταξης; 

ΒΩΒΟΥ: Δηλαδή ότι .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ποια είναι η σειρά κατάταξης; Η σειρά κατάταξης ποια είναι, για να 

καταλάβω. 

ΒΩΒΟΥ: Η σειρά κατάταξης είναι ότι προηγούνται οι πολεμιστές Κύπρου και οι 

συγκεκριμένοι, ο ένας έχει 150 μόρια και ο άλλος 100, άρα μετά έχουμε τους 

ΑΜΕΑ .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΩΒΟΥ: Αυτός που έχει τα περισσότερα μόρια θα πάρει εκεί που έχει την 

εντοπιότητα. Δεν έχει δικαίωμα να διαλέξει κάπου αλλού. Οταν, όταν 

κατέθεσαν τις αιτήσεις του, όταν κατέθεσαν τις αιτήσεις τους, υπέγραφαν μια 

υπεύθυνη δήλωση η οποία έλεγε: Αποδέχομαι και τη θέση του περιπτέρου, που 

θα μου δοθεί και υπήρχε νομοθεσία που έλεγε, ότι αν κάποιος αρνηθεί κάποια 
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θέση, μετά δεν έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση ξανά για περίπτερο. Δηλαδή αν 

του δώσουμε μια θέση και δεν του αρέσει, γιατί είναι μακριά, θα πρέπει να του 

το πάρουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βωβού. Να αφήσουμε τον κ.Λίτσα να 

τοποθετηθεί. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κυρία Βωβού, επιτρέψτε μου λοιπόν, άρα ξέρουμε που θα πάρουνε 

περίπτερα. Εφόσον .. Αρα ξέρουμε που θα πάρουνε τα περίπτερα, από σήμερα, 

γιατί ξέρουμε ότι ο κύριος 'α' όνομα έχει κάνει υπεύθυνη δήλωση για το 

Καπανδρίτι, ο άλλος ο κύριος για το Πολυδένδρι, ο άλλος ο κύριος για τη 

Μαλακάσα, ο άλλος για τον Ωρωπό. Αρα το γνωρίζουμε αυτό. Οπως το 

γνωρίζετε για το Μαρκόπουλο και αυτό ρωτάμε να μας πείτε. Ποιοι και που. 

Είναι τόσο απλό. Αφού το γνωρίζετε γιατί δε μας το λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να πει, είπε ότι πρέπει οι αιτήσεις να είναι 

συγκεκριμένες και δεν έχουν γίνει, συγκεκριμένα έχουν γίνει για όλο το Δήμο. 

Αρα η διαδικασία προχωράει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη λίγο, εσείς μας είπατε πριν, τώρα μας είπατε .. 

ΒΩΒΟΥ: Σύμφωνα με τα μόρια. Εγώ δεν έχω γράψει δίπλα τις θέσεις ακόμα. 

Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Η διαδικασία της μοριοδότησης δίνει τα 

μόρια. Θα εξεταστούν από το Δήμαρχο, που θα του δώσετε την άδεια, οι 

φάκελοι και θα δει, ποιος έχει τα περισσότερα μόρια; Παίρνει εκεί. Η απόφαση 

Δημάρχου αυτό θα είναι.  ΛΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε μου λοιπόν, θεωρώ ότι τέτοιες 

διαδικασίες δεν είναι δυνατόν να είναι με απόφαση Δημάρχου. Είναι με 

απόφαση του ανώτερου οργάνου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή ο 

Δήμαρχος θα μοιράσει τις θέσεις; Τα μόρια αυτοί που τα δικαιούνται και οι 

αιτήσεις τους και ο Νόμος. Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι ο Δήμαρχος θα 

μοιράσει, το γράφει ο Νόμος ότι ο Δήμαρχος μοιράζει κατά το δοκούν; 
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ΒΩΒΟΥ: Η εισήγηση μου το γράφει αυτό και το γράφει και ο Νόμος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ο Νόμος γράφει ότι μοιράζει ο Δήμαρχος τις θέσεις; 

ΒΩΒΟΥ: Ο Νόμος έλεγε ότι τις θέσεις τις έδινε ο Νομάρχης.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι έλεγε. Διαβάστε το Νόμο τώρα ακριβώς τι λέει. 

ΒΩΒΟΥ: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό και θα το βρω. Είναι μέσα στην 

εισήγηση που είχα κάνει την προηγούμενη, την προηγούμενη που είχα κάνει, 

γι' αυτό κοιτάω την προηγούμενη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μέχρι τώρα τις 

άδειες τις έδινε ο Νομάρχης και γι' αυτόν το λόγο, το λόγο, γίνεται η εισήγηση 

σήμερα, για να δοθεί από το Δήμαρχο. Ο Νόμος λέει μέσα, τις δίνει ο 

Νομάρχης. Με τον "Καλλικράτη" πέρασε αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους και 

είναι τυπικό το θέμα να ψηφιστεί από το Συμβούλιο να δοθούν αυτές οι άδειες 

από το Δήμαρχο.  Το έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι αυτό και έχω έρθει και σε 

συνεννόηση και με τα Υπουργεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα δοθούν οι θέσεις και δεν 

υπάρχει περίπτωση να αδικηθεί κανένας.  

 Τοποθετηθείτε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι θέλουμε να δώσουμε τις 

θέσεις εκεί που δικαούται όμως ο καθένας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να 

δικαιούται βάσει της νομοθεσίας που μιλάει για μόρια ή έστω για εντοπιότητα ή 

έστω, ό,τι όμως υπήρχε στην προκήρυξη. Τώρα, θα θέλαμε από σας να μας 

έχετε δώσει μια λίστα και δε βλέπω ας πούμε, γιατί ξέρετε για το Μαρκόπουλο 

ότι μπαίνει ο κύριος τάδε και γιατί δεν ξέρετε τους υπόλοιπους. Οπως επίσης 

ξέρω ότι έχετε τηρήσει αυστηρά τις διαδικασίες και καλά κάνετε, ξέρω την 

περίπτωση του σχολάζον στο Μήλεσι, ότι προσπαθούσε να το πάρει κάποιος ο 

οποίος είναι ανάπηρος, αλλά επειδή είχε εισόδημα δεν μπορούσε να το πάρει 

για τη γυναίκα του να το δουλέψει. Είχε εισόδημα, έπαιρνε την αναπηρική 
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σύνταξη και επειδή ήταν ανάπηρος τυχαία ήτανε και του πατέρα του το 

περίπτερο και ήθελε να το πάρει να το δουλέψει η γυναίκα του. Δεν μπόρεσε 

να το πάρει γιατί είχε πολύ εισόδημα, την αναπηρική σύνταξη. Αν ο Νόμος το 

λέει, καλά κάνετε και το κάνατε και συγχαρητήρια, αλλά.. 

ΒΩΒΟΥ: Είναι 12.000 το αφορολόγητο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε τώρα να ολοκληρώσει ο κ.Λίτσας και να 

τοποθετηθεί επί της ψηφοφορίας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέω λοιπόν το εξής, λέω λοιπόν το εξής: Θα θέλαμε εμείς να έχουμε 

από σας τη λίστα ποιοι μπαίνουνε που. Είναι παράλογο; Ειλικρινά .. 

ΒΩΒΟΥ: Μπορώ να σας δώσω τη λίστα αυτήν τη στιγμή με τα μόρια .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βωβού, μισό λεπτό, μην επανερχόμαστε. Αυτό το θέμα 

δεν μπορεί να γίνει τώρα. Κύριε Λίτσα, τοποθετηθείτε. Συνέχεια πάτε σε 

ερωτήσεις. Επί της ψηφοφορίας. Θα πάρουν τις άδειες οι συμπολίτες μας ή όχι. 

Να τελειώνουμε. Με βάση την εισήγηση αυτή. 

ΒΩΒΟΥ: Η διαδικασία έγινε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βωβού, μη διακόπτετε. 

 Κύριε Λίτσα. Εγινε η συζήτηση διεξοδικότατη. Λοιπόν, τοποθετήθηκε ότι 

αυτήν τη στιγμή δεν μπορούν να δοθούν οι συγκεκριμένες θέσεις στα 

ονόματα. Πάμε παρακάτω. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κακώς δεν μπορείτε. Επρεπε να μπορείτε, να μας έχετε να μας πείτε, 

να ξέρουμε τι μας γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεν μπορεί κ.Λίτσα. Τοποθετηθείτε.  

 Κύριε Λίτσα θα τοποθετηθείτε στο θέμα ή θα τηλεφωνήσετε τώρα; 
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Να ξέρουμε. Εντάξει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θεωρώ ότι οι διαδικασίες δεν είναι διαφανείς. Λυπάμαι, σε ένα 

τέτοιο θέμα να προσπαθείτε να κάνετε πολιτικό παιχνίδι, λυπάμαι και θα έχω 

δευτερολογία κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος. Μπορείτε να δευτερολογήσετε. 

 Κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Η εισήγηση είναι κατώτερη των περιστάσεων και λυπάμαι. Δεν ξέρετε 

να μας πείτε τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού, εμείς θέλουμε να πάρουνε οι 

πολίτες μας αυτό που δικαιούνται, ψηφίζουμε ναι, αλλά θεωρούμε ότι τη 

δουλειά σας δεν την κάνατε καλά και θα έχουμε και ανάλογο έλεγχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

ΒΩΒΟΥ: Μπορώ να απαντήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία είμαστε κα Βωβού. Το Συμβούλιο.. Υπάρχουν άλλες 

αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι;  

ΒΩΒΟΥ: Ε, πως, επιτέθηκε προσωπικά ότι δεν έχω κάνει νόμιμα τη διαδικασία. 

Είναι δυνατόν; Δεν υπάρχει διαφάνεια. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Δεν ήτανε σε σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αφορά εσάς κα Βωβού. Δεν αφορά εσάς. 

ΒΩΒΟΥ: Ε μα μόνο εγώ ασχολούμαι με τα περίπτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

ΒΩΒΟΥ: Εγώ ασχολούμαι με τα περίπτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βωβού. Δεν αναφέρθηκε προσωπικά σε σας ο κ.Λίτσας. 

Ομόφωνα, ομόφωνα, δεν υπάρχει αντίρρηση.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εληξε το θέμα κ.Λίτσα και 

κ.Φοργιάρη. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε .. Κυρία Βωβού, έχει εγκριθεί το 

θέμα. Μπορείτε να καθίστε πλάϊ με τον κ.Λίτσα να τα συζητήσετε. 

 

 

 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Εγκριση μείωσης του μισθώματος για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του 

Δήμου που μισθώνει ο Ανατάσιος Κυρτάτος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5 θέμα της πρόσκλησης που έχει διανεμηθεί κύριοι 

συνάδελφοι.  

 Πρόκειται για τον γεωπόνο που είναι πριν από το Στάδιο στη λεωφόρο. 

Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. Κυρία Βωβού, σας παρακαλώ. Κυρία Βωβού, 

καθίστε με τον κ.Λίτσα και μπορείτε να συζητήσετε.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο συντάκτης της εισήγησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο κύριος, έχει γίνει από τον Αργύρη Κεντρωτή ο οποίος .. 

Εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί το όνομα. Ο κ.Κανελλόπουλος θα κάνει την 

εισήγηση.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ο κ.Κανελλόπουλος είναι ο αρμόδιος; Λοιπόν, ποιος είναι 

λοιπόν ο συντάκτης. Δεύτερον, από πότε μισθώνει το ακίνητο, ποια είναι η 
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έκταση του κληροτεμαχίου, ποια είναι η χρήση του και ποιους λόγους 

επικαλείται, που ζητάει την ..  

 Ευχαριστώ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, ο κ.Αναστάσιος Κυρτάτος είναι μισθωτής 

αγροτεμαχίου του Δήμου μας από το 1987. Είναι 8,5 στρέμματα το 

αγροτεμάχιο και χρησιμοποιείται σαν φυτώριο. Δηλαδή οι εργασία του είναι 

πώληση δένδρων, λουλουδιών και φυτοφαρμάκων. Εχει και κτίσμα μέσα. Ενα 

κτίσμα 35 τετραγωνικά. Το ετήσιο ποσό που καταβάλλει στο Δήμο για τα 8,5 

αυτά στρέμματα είναι 19.614,20 ευρώ. Ο λόγος που επικαλείται, ότι ζητάει τη 

μείωση στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο 20%, είναι ότι πλέον είναι από τα 

υψηλότερα μισθώματα που καταβάλλονται σήμερα και λόγω πτώσης του 

τζίρου του αδυνατεί να καταβάλλει το μίσθωμα. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Νόμου που ξέρετε πάρα πολύ καλά, του 4071/2012, το 

μεγαλύτερο ποσοστό σε μείωση επί του μισθώματος που μπορεί να κάνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι 20% και αυτό επιζητά. Εισηγούμεθα να εγκριθεί σε 

ποσοστό 20%, στο ανώτατο και επιπλέον σε ένα κομμάτι του γράφει: επειδή ο 

όρος αύξησης του μισθώματος είναι 10% ετησίως, πράγμα που όπως 

καταλαβαίνετε και εσείς είναι υπερβολικό πλέον να το συζητάμε, να πάει στην 

ανώτατη τιμαριθμική αναπροσαρμογή που ισχύει για κάθε έτος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφόσον το αυξάνουμε 10% κάθε χρόνο, σε 2 χρόνια η αύξηση 

έχει .. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γι' αυτό το ζητάει. Δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα 

συμφωνητικό που κάνουμε που να μην πηγαίνουμε με τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή. Επειδή είναι παλιός όρος και τότε υπήρχε ευημερία μπαίνει 

10% για κάθε χρόνο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Σύμφωνοι αλλά .. 
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε διαφορετική περίπτωση, γραφεί, σταματάω ας πούμε 

και φεύγω. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Αλλά τώρα με βάση το Νόμο κάθε χρόνο θα μας ζητάει και 

μείωση.  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά το έτος, ναι. Κάθε χρόνο θα υπάρχει απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Λοιπόν, ας του δώσουμε τώρα 10% και βλέπουμε για του 

χρόνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης θέλει να ρωτήσει κάτι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω κ.Διευθυντά, αν κατάλαβα καλά, ο όρος 

10% αύξηση θα μετατραπεί και θα πάει σύμφωνα με την τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή που θα δίνει το Υπουργείο κάθε χρόνο. Δεύτερο ερώτημα, τα 

αντίστοιχα ενοίκια που πληρώνει ο Δήμος, η μείωση που έγινε βάση του Νόμου 

τι ποσοστό ήτανε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20%. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: 20%. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Εντάξει, εμείς συμφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιδια μέτρα, ίδια σταθμά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Νομίζω ότι όντως είναι υπερβολικό το τίμημα αυτό. Δηλαδή 

βγαίνει περίπου 1.650 ευρώ μηνιαίως το ενοίκιο και όχι μόνο γι' αυτήν την 

εποχή, ακόμα και για τις καλές εποχές, 1.650 ευρώ ήταν πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηταν τρομακτικό ποσό. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ θα συμφωνήσω στη μείωση στο 20%, όπως και την 

αύξηση να είναι τιμαριθμική.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Γιαμαρέλος πρότεινε ποσοστό 10%.  

 Λοιπόν, άρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το υπ' αριθμόν 6 θέμα κύριοι συνάδελφοι, όπως και το 8, 

που είναι αποδοχή δωρεάς. Δε θα συζητηθούν, αποσύρονται γιατί απαιτείται 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.       

 

 

 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Λήψη απόφασης για την στελέχωση του Κ.Α.Π.Η. Νέων Παλατίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το 9 θέμα στην πρόσκληση.  

 Κύριε Δήμαρχε. Ο κ.Ηλιάσκος. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, μετά .. Το Κ.Α.Π.Η. των Νέων Παλατίων, όπως ξέρετε, 

είχαμε πάρει απόφαση και εμείς, έχει κατατεθεί από την Περιφέρεια για 

χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και μετά την αυτοψία που έγινε την προηγούμενη 

βδομάδα από τη Διαχειριστική Αρχή μας ζητήθηκαν 2 όροι, 2 θέματα μάλλον, 2 

αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, για να 

προχωρήσει η αξιολόγηση για να χρηματοδοτήσουν το Κ.Α.Π.Η. Εχετε πάρει 
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την εισήγηση. Εγώ απλά θα διαβάσω τους όρους, ότι δεν θα παραχθούν έσοδα 

από τροφεία ή επιβολή άλλου είδους τελών στα μέλη του ως άνω Κ.Α.Π.Η. και 

η λειτουργικότητα του Κ.Α.Π.Η. θα διασφαλιστεί σε ότι αφορά το προσωπικό 

που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του από μετακινήσεις 

μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου, από μετατάξεις υπαλλήλων μετά από 

ανακοίνωση πρόσκλησης που θα απευθύνει το Νομικό Πρόσωπο προς άλλους 

φορείς και από υπαλλήλους που θα προσληφθούν με συμβάσεις Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου, κάθε φορά όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση ως προς την απόφαση; Ερώτηση. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Οχι, απλώς να θυμηθούμε κάποια στιγμή.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας. Μισό λεπτό. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Α, συγνώμη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Αν σε κάποιους δεν αρέσει η ιστορία του Κ.Α.Π.Η. να θυμούνται τι 

λέγανε τότε γι' αυτά τα αμαρτωλά τα Κ.Α.Π.Η., για τη μελέτη την πανάκριβη 

και για το κόστος το τρελό του Κ.Α.Π.Η. Εγώ θέλω να ρωτήσω άλλο πράγμα. 

Αλλη ιστορία .. Εσείς κ.Δήμαρχε αυτά είχατε πει στο Συμβούλιο. Τα ξεχάσατε; 

Μπράβο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να δούμε τώρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι αλλά το προχωράτε. Δεν κατάλαβα. Το προχωράτε. Λοιπόν.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, αφήστε να τοποθετηθεί .. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω να κάνω μια ερώτηση. Μου επιτρέπετε; 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οταν εξηγούμε ένα θέμα και το αναλύουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και έχουμε πάρει απόφαση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δε χρειάζεται να επανερχόμαστε και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, φρενάρουμε τη διαδικασία τώρα και δεν 

τελειώνουμε ποτέ. Να κάνει τη μια ερώτηση ο κ.Λίτσας η οποία υποθέτω, 

μάλλον σε οικονομικά θέματα θα πάει και όχι για τη στελέχωση. Για κάντε την 

ερώτηση σας κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μάλλον σε οικονομικά ..; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον εκεί πρέπει να .. Να δούμε. Κάντε την ερώτηση σας. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι οικονομικά; Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αν έχετε την τάση, να πάτε εκεί με 

τον γιατρό να σας πάει πάνω στο, εδώ στο Αμφιαράειο να κάνετε τον μάντη τι 

θα πω εγώ πριν πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν λέτε με τον γιατρό ποιον γιατρό εννοείτε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τον γιατρό εκεί πέρα, τον κ.Γιαμαρέλο που έχει ειδικότητα να σας 

πάει στο Αμφιαράειο να κάνετε τον μάντη. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχω και μερικές υπερφυσικές ικανότητες. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι γιατί το πάτε, καλά το πάτε. Λοιπόν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεν ισχυρίζομαι ότι έχω απόλυτα σώας τας φρένας. (γέλιο) 

Συνεχίστε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ήδη ένα Κ.Α.Π.Η. Υπάρχει κύριε; 

Να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν είστε ο κατάλληλος, μπορώ να ρωτήσω και το 
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Νομικό Πρόσωπο, ναι. Στο Κ.Α.Π.Η. το συγκεκριμένο, η λειτουργία του είναι με 

τέτοια φιλοσοφία; Γιατί δεν το γνωρίζω, ούτε έχω σχέση με το Κ.Α.Π.Η. αυτό, 

ούτε είχα Κ.Α.Π.Η. ποτέ μου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι, εγώ μιλάω για το παλιό. Ρωτάω το εξής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολες αυτές οι πληροφορίες μέσα στο Συμβούλιο θα τις 

αντλήσετε για το Κ.Α.Π.Η.;  

ΛΙΤΣΑΣ: Εδώ ερχόμαστε .. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω για τα φρένα σας, αλλά 

δεν ξέρω την αντίληψη σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζω και αμφιβάλλω και για τα δικά σας τώρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ ρώτησα, εγώ ρώτησα το εξής: Λέτε για μια λειτουργία του νέου 

Κ.Α.Π.Η. και ρωτάω, το παλιό Κ.Α.Π.Η. είναι στελεχωμένο από υπάλληλο του 

Δήμου, είναι χωρίς τροφεία που λέει και όλα αυτά; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δεν υπάρχει Κ.Α.Π.Η. Ουσιαστικά δεν υπήρχε ποτέ Κ.Α.Π.Η. στα 

Παλάτια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το Κ.Α.Π.Η. στα Παλάτια .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τι έχουν τα Παλάτια; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα δεν υπήρχε ποτέ.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που είναι εκεί γιατί το λέτε Κ.Α.Π.Η.; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Το Κ.Α.Π.Η. στα Παλάτια ήτανε μια ζωή ένα καφενείο το οποίο το 

νοίκιαζε ένας ιδιώτης και πήγαινε εκεί πέρα, πηγαίνανε οι παπούδες και οι 

γιαγιάδες και πίνανε καφέ και ούζα και δεν έχει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μα ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν έχει καμία σχέση το Κ.Α.Π.Η. 

Το Κ.Α.Π.Η. σαν Κ.Α.Π.Η. από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί σαν μια μονάδα 

κοινωνικής μέριμνας θέλει μια στελέχωση. Ο λόγος λοιπόν που η Περιφέρεια, η 

Διαχειριστική Αρχή κάνει το ερώτημα και βάζει αυτούς τους όρους, είναι γιατί 

έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να χρηματοδοτούνται Παιδικοί Σταθμοί, 

Κ.Α.Π.Η. και άλλες μονάδες κοινωνικής μέριμνας, κοινωνικής φροντίδας, οι 

οποίες τελικά δε στελεχώνονται ποτέ, είτε γιατί οι Δήμοι δεν έχουν τη 

δυνατότητα να τη στελεχώσουνε, είτε γιατί δε θέλουνε να τις λειτουργήσουνε 

ή για τον 'α' ή 'β' λόγο. Οπότε λοιπόν σου λέει, να σε χρηματοδοτήσω εγώ να 

φτιάξεις ένα κτίριο αλλά τελικά να μη γίνει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να το 

χρηματοδοτήσω. Γιατί να το χρηματοδοτήσω; Γι' αυτό και ζητάει να 

δεσμευτούμε ότι δεν θα υπάρχουνε τέλη, δεν θα υπάρχουνε τέλη, τροφεία, 

έτσι; Πως;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγγραφή, τα μέλη στα Κ.Α.Π.Η. τι θα πληρώνουν; Συνδρομή;  Ε, 

κακώς, αυτό λέμε. Οτι δεν θέλουνε, δεν θέλουνε να υπάρχουνε τέλη και 

έσοδα, γιατί αν υπήρχανε έσοδα από τη μονάδα την οποιαδήποτε, θα έπρεπε 

στην κατάθεση της μελέτης να υπάρχει και μια ανάλογη οικονομο-τεχνική 

μελέτη για τα έσοδα τους. Αυτός είναι, αυτοί είναι οι όροι που η Διαχειριστική 

Αρχή ζητάει για να χρηματοδοτήσει έργο. Εφόσον λοιπόν υπάρχουνε, θα 

υπάρχουνε ή αν υπήρχανε έσοδα, θα έπρεπε μέσα στο φάκελο να είχε 

κατατεθεί και αυτή η οικονομο-τεχνική μελέτη. Και εμείς αυτό λέμε. Αυτό λέμε, 

ότι δεν θα έχουμε έσοδα, ούτε τέλη θα βάλουμε, ούτε τροφεία και απλά θα 

στελεχωθεί το κτίριο με τους τρόπους που λέμε. Αυτά είναι. Απλά πράγματα.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό που έχω να πω εγώ λοιπόν .. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κώστα, Δημήτρη, το Κ.Α.Π.Η. των Παλατίων είναι μια αμαρτωλή 

ιστορία η οποία να σας πω κάτι; Οσοι το πήρανε ματώσανε. Πήρε κάποιος το 

Κ.Α.Π.Η. και πλήρωνε 2.500 ευρώ ενοίκιο το μήνα. Που να βγει; Και κακώς 

γινότανε έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, ας μην αρχίσουμε το διάλογο με κάθε 

συνάδελφο. Ο κ.Γιαμαρέλος θέλει να ρωτήσει κάτι.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω τον κ.Ηλιάσκο εάν αυτό το Κ.Α.Π.Η. θα 

παρέχει κάποιο καφέ, κάποιο ρόφημα κλπ. και αν αυτό θα χρεώνεται και 

δεύτερον, εάν οι προϋποθέσεις για το Κ.Α.Π.Η. των Νέων Παλατίων θα 

υπάρχουν και για τα άλλα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, οι ίδιες προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο για την ερώτηση. Θα απαντήσει ο 

κ.Ηλιάσκος. Να αναφέρω ότι από την αίθουσα αποχώρησε ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Καλύβας και ο κ.Αρμυριώτης.  

 Ορίστε κ.Ηλιάσκο. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή ο κ.Ηλιάσκος είπε τη λέξη αμαρτωλή και να πω και για το 

ότι είπε ο κ.Γιαμαρέλος αν θα πρέπει να έχει καφέ κλπ. Κοιτάξτε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε παιδιά, συγνώμη βρε παιδιά, είναι 00:00 η ώρα, 01:00 η 

ώρα. Συγνώμη ρε παιδιά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τελείωνω κύριε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε γιατί ψηφίζουμε; Το έχετε καταλάβει; Να το επαναλάβω; 

Το είπε ο Βαγγέλης 3 φορές. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για τον καφέ μετά 

από 5 χρόνια που θα τελειώσει το έργο πως θα τον σερβίρουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να συμπληρωθεί ο φάκελος να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, να τελειώσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να χρηματοδοτηθεί θέλει ο φάκελος να ενισχυθεί με μια 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι στο μέλλον που θα τελειώσει, θα το 

λειτουργήσει. Ημαρτον ρε παιδιά. 01:00 η ώρα;  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εγώ κ.Δήμαρχε δε λέω, δε μιλάω εκτός θέματος. Λοιπόν, αυτό 

λοιπόν, αυτό το .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ενισχυθεί ο φάκελος να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, να 

μην πληρώσουμε λεφτά. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτό λοιπόν το Κ.Α.Π.Η. επειδή είναι κληροδότημα έχει 

συγκεκριμένο σκοπό. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά σ' αυτήν την αίθουσα. 

Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι καφενείο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να είναι 

καφενείο. Θα είναι μονάδα φροντίδας. Επομένως, αυτό που είπα, ξεκίνησα να 

πω προηγουμένως, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν θα πρέπει να πληρώνονται 

τροφεία να το ξαναθυμηθούμε μετά από 3, 4, 5 χρόνια, πότε θα τελειώσει για 

να μην βάλουμε τροφεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό αποφασίζουμε. Δεν θα παραχθούν έσοδα.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενα αυτό. Ομως εγώ συμφωνώ με το πρώτο σκέλος. Δε συμφωνώ 

με το δεύτερο σκέλος που μιλάτε ότι θα στελεχωθεί από μετατάξεις 

υπαλλήλων, σωστά, και από υπαλλήλους που θα προσληφθούν με συμβάσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης. Δηλαδή ένα 

ευκαιριακό προσωπικό. Διαφωνώ. Να είναι συμβάσεις Αορίστου Χρόνου με 

διάρκεια για παροχή μόνιμης εργασίας, γιατί αυτό το Κ.Α.Π.Η. θα έχει ανάγκη 

από γιατρούς, από νοσοκόμες, νοσηλευτές, καθαρίστριες. Δεν μπορεί να είναι 

ορισμένου χρόνου, τρίμηνη, τετράμηνη. Λοιπόν, αν μπορούμε να το 

αλλάξουμε, θα το ψηφίσω. Αν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε δεν το ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας .. 
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ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Εγώ θα το εξηγήσω .. Αννα, να πω, να απαντήσω και στον τέτοιο. 

Αννα, Αννα, άκουσε. Θα εξηγήσω, θα εξηγήσω και στον κ.Γιαμαρέλο και στην 

απορία τη δικιά σου. Φυσικά τροφεία θα υπάρχουνε. Αυτό το Κ.Α.Π.Η. είναι το 

μόνο, το μόνο Κ.Α.Π.Η. που όταν θα τελειώσει θα είναι ένα Κ.Α.Π.Η. που θα 

πρέπει να γίνει σαν ένα, για μένα, ένα Νομικό Πρόσωπο ή να πάει στην 

Κ.Ε.Δ.Ω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, στην Κ.Ε.Δ.Ω. είναι; Μισό λεπτάκι, μισό 

λεπτάκι. Θα πάει στην Κ.Ε.Δ.Ω. λοιπόν και θα λειτουργήσει σε μια μονάδα 

αυτούσια, αυτόνομη. Ετσι; Φυσικά και δε θα έχει καμία σχέση με τη λειτουργία 

των άλλων Κ.Α.Π.Η., γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο Κ.Α.Π.Η. στην περιοχή μ' 

αυτήν τη μορφή. Ετσι; Από εκεί και πέρα, το δεύτερο σκέλος που λες για τους 

υπαλλήλους. Τα σημερινά δεδομένα  μας λένε ότι δεν μπορούμε να 

προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δε μας δίνουν το 

δικαίωμα. Μακάρι, πρόσεξε, μακάρι ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, σήμερα που μιλάμε. Σήμερα η απόφαση που λαμβάνεται 

παίρνεται με τα σημερινά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε τη δυνατότητα 

να κάνουμε; 'Η μετατάξεις ή να μετακινήσουμε μια καθαρίστρια, λέμε τώρα, 

έτσι; και να την πάμε εκεί πέρα ή να πάρουμε συμβάσεις έργου ορισμένου 

χρόνου ή μίσθωσης έργου, τις οποίες θα τις πάρουμε για 10 μέρες; Θα 

αποφασίσει η Κ.Ε.Δ.Ω. που είναι και πιο ευέλικτη γιατί στην Κ.Ε.Δ.Ω. .. Οταν θα 

γίνει, όταν θα τελειώσει. Γιατί η Κ.Ε.Δ.Ω., όπως λες εσύ, μπορεί να πάρει ένα 

γιατρό τον οποίο να τον πληρώνει με αντιμισθία, να τον πληρώνει με Παροχής 

Υπηρεσιών. Μπορεί να πάρει έναν φυσιοθεραπευτή και να τον πληρώνει πάλι 

με Παροχής Υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι το δικό μας τι 

θέλουμε να βάλουμε μέσα στο Κ.Α.Π.Η. και πως θα το λειτουργήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, να προχωρήσουμε; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Τέλος, εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να τοποθετηθεί ο κ.Λίτσας επί του θέματος.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ο λόγος που ρώτησα για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο εξής: Δε 

βλέπω το λόγο να μη λειτουργεί το ήδη υπάρχον μ' αυτήν τη φιλοσοφία, αφου 

λοιπόν το ήδη υπάρχον Κ.Α.Π.Η. θα πρέπει να λειτουργήσει με την ίδια 

φιλοσοφία που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Και όπως λειτουργεί το 

Κ.Α.Π.Η. στο Καπανδρίτι, όπως λειτουργεί του Αυλώνα, πιστεύω ότι με τον ίδιο 

τρόπο πρέπει να λειτουργούνε όλα τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, με ενιαίο τρόπο. 

Αυτή είναι η τοποθέτηση μου και με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό που λέτε 

για αμαρτωλή ιστορία. Ε, λοιπόν εγώ δε συμμετέχω σε αμαρτωλές ιστορίες. Το 

καταψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το καταψηφίζει ο κ.Λίτσας. Η κα Βαρνάβα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι, ναι, θετικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θετικά η κα Βαρνάβα. Και η κα Στεργίου; Κατά η κα Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την .. Ναι, ναι, ναι κ.Λίτσα, η 

παράταξη σας.  

 

 

 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό της Π.Ε.Ο. Αθηνών - 

Χαλκίδας σε Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Στεργίου, 

αφήστε μας να προχωρήσουμε. Καλά είναι τα σχόλια σας. Αλλάζει ο 

χαρακτήρας, από παλιά Εθνική Οδός μετατρέπεται σε Επαρχιακό.  
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 Κύριε Λέκκα. Ο κ.Λέκκας Ανδρέας. 

ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε τίποτα; Το μόνο, μια 

διευκρίνιση στο τμήμα Μαλακάσα - Αυλώνα και Αυλώνα ως μετά τον κόμβο με 

την Εθνική Οδό στα όρια του Δήμου μας έως τα Οινόφυτα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΕΚΚΑΣ Α: Εως τα Οινόφυτα για να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τοποθετηθείτε; Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Λέκκα, να βάλετε και την Αθηνών - Χαλκίδος, να βάλετε και 

την Αθηνών - Χαλκίδος που περνάει μέσα στη Μαλακάσα. Εγώ νομίζω ότι 

πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά και με άλλους δρόμους. Είναι 

πολύ σημαντικό όλο αυτό. Είναι δύσκολο να το πετύχετε. Συγχαρητήρια για 

την πρωτοβουλία, όποιου και να είναι, είναι πολύ δύσκολο. Ισως να υπάρχει και 

απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαλακάσας, απλώς δεν πέρασε ποτέ από 

την ΕΥΔΕ, ΕΥΕ, ποια είναι η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι, κάπου είχα 

πάει, στην .. Οχι, νομίζω είναι στην Αλεξάνδρας. Σημασία έχει ότι είναι 

δύσκολο. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια. 

ΛΕΚΚΑΣ Α: Μαλακάσα που; Από που να βάλουμε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Τη Μαλακάσα θα βάλετε από εκεί που είναι, όπως έρχεται από το 

Μαρκόπουλο, από τον κεντρικό, τον παράδρομο της Εθνικής, από εκεί που 

κόβει, μέχρι κάτω από τη γέφυρα. 

ΛΕΚΚΑΣ Α: Από τον Περιφερειακό δηλαδή πριν τη Μαλακάσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Από τον Περιφερειακό, εκεί που κόβει μέχρι από τη γέφυρα. Και τον 

ίδιο και τον ίδιο, από την Αγ.Μερκουρίου Σκάλας Ωρωπού, από την 

Αγ.Μερκουρίου Σκάλας Ωρωπού για το δίκτυο που γνωρίζω εγώ. Πολύ 

σημαντικό. Δύσκολο να το πετύχετε. Συγχαρητήρια. Είμαστε υπέρ σας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ληφθεί στην ίδια απόφαση; 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Μερικές ερωτήσεις διευκρινιστικές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καταγραφεί. Μπορείτε να επαναλάβετε το δρόμο.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί στα πρακτικά, γιατί δε συγκρατήσαμε .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Γιαμαρέλο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι η Αθηνών - Χαλκίδος, Αθηνών - Χαλκίδος και είναι και η 

Αγ.Μερκουρίου Σκάλας Ωρωπού. Προσέξτε, αυτό έχει αντίκτυπο μέχρι τα 

φέρυ-μποτ. Η Αγ.Μερκουρίου Σκάλας Ωρωπού φτάνει στα φέρυ-μποτ. Σας 

ενημερώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Γιαμαρέλο. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Θα ήθελα ένα σχόλιο σε ότι αφορά τη γλώσσα κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Η εισήγηση, εντάξει, δε λέμε ότι ο καθένας μας πρέπει να είναι 

καλός χειριστής της γλώσσας, αλλά από κάπου πρέπει να περνάνε κάποια 

κείμενα, γιατί δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να λέμε, τροποποίηση 

χαρακτηρισμού της παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Χαλκίδος σε πρωτεύον 

Επαρχιακή Οδό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε πρωτεύουσα.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε εισηγητής, αλλά κάπου  πρέπει 

να υπάρχει κάποιος να τα διορθώνει αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάπου ξεφεύγουν.  
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ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το άλλο θέμα που ήθελα να ρωτήσω είναι αν έχει συζητηθεί 

στο Συμβούλιο της Κοινότητας, της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνος το θέμα 

αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μήπως αυτό το θέμα είναι θέμα 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν αντιρρήσεις; Και με την προσθήκη των οδών, 

των δρόμων που ανέφερε ο κ.Λίτσας;   

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εγώ παρών θα ψηφίσω κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ.Γιαμαρέλος.  

 Αρα το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

Κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν τα θέματα και 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 
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