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    Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 

    Λάμπρου Δημήτριος 

    Μπόρσης Βασίλειος 

    Σωτήρχος Δημήτριος 

    Τσάδαρης Σωτήριος 

    Οικονόμου Γρηγόριος 

    Λίτσας Κωνσταντίνος 

    Ρούσσης Θωμάς 

    Βελτανιώτης Δημήτριος 

    Δέδες Κωνσταντίνος 

    Γιασημάκης Γεώργιος 

    Αρμυριώτης Γεώργιος 

    Καλύβας Ευάγγελος 

    Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη 

    Λέκκας Βασίλειος 

    Τσάκωνας Ανδρέας 

    Κιούσης Δημήτριος 

    Μαργέτα Ελένη 

    Στεργίου Ιωάννα 

 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

    Μπατζάκας Στυλιανός 

    Καραγιάννης Βασίλειος 

    Ζαχαρίας Ιωάννης 

    Οικονόμου Βασίλειος 

    Χασιώτης Μιχαήλ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ. Εγκριση αγοράς εκτάσεων για 

την υλοποίηση του έργου: 

"Συλλογή μεταφορά, 

επεξεργασία και διάθεση 

λυμάτων Μαρκοπούλου 

Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων 

Παλατίων και Αυλώνα Δήμου 

Ωρωπού. 

2 ΕΗΔ. Λήψη απόφασης για τη 

συμμετοχή του Δήμου 

Ωρωπού στην Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη "ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Α.Σ." 

στο πλαίσιο της Δράσης 7: 

"Τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση, προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες των τοπικών 

αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), 

της Κατηγορίας Παρέμβασης 

1: "Ενεργειακές Πολιτικές 

Απασχόλησης" του Θεματικού 

Αξονα προτεραιότητας 8: 

"Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής 

Εξόδου", του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 

2013". 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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3 ΕΗΔ. Λήψη απόφασης του Δήμου 

Ωρωπού για συμμετοχή σε 

Αναπττυξιακή Σύμπραξη του 

άρθρου 18 του Ν.4019/2011 

(ΦΕΚ 216/Α/2011) με την 

επωνυμία: 

"Α.Σ.ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ". 

4 ΕΗΔ. Εγκριση μελέτης και τρόπου 

διενέργειας διαγωνισμού για 

την προμήθεια 

ασφαλτομίγματος. 

5 ΕΗΔ. Εγκριση μελέτης και τρόπου 

διενέργειας διαγωνισμού για 

την προμήθεια αδρανών 

υλικών. 

6. Αποδοχή παραίτησης της 

Γραμματέως του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

7. Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

8. Εγκριση της υπ' αριθμ. 38/2012 

απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Ωρωπού περί 1ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

9. Εγκριση της υπ' αριθμ. 57/2012 

απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και λειτουργίας 

Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών 
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Δήμου Ωρωπού περί έγκρισης 

απολογιστικών στοιχείων οικονομικού 

έτους 2011. 

10. Εγκριση καταβολής οικονομικής 

βοήθειας σε άπορη δημότισσα. 

 

11. Τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος. 

12. Εγκριση 6ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

13. Αποδοχή ποσού 177.470,00 ευρώ 

από το Πράσινο Ταμείο για τη 

διαμόρφωση πέντε (5) παιδικών 

χαρών με πιστοποιημένα όργανα και 

προσθήκη ελαστικών πλακιδίων 

(υποέργο 2) τρεις παδικές χαρές). 

14. Αποδοχή ποσού 159.781,00 ευρώ 

από το Πράσινο Ταμείο για τη 

διαμόρφωση πέντε (5) παιδικών 

χαρών με πιστοποιημένα όργανα και 

προσθήκη ελαστικών πλακιδίων 

(υποέργο 1) δύο παδικές χαρές). 

15. Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ από τη 

ΜΟΔ Α.Ε. για Υπηρεσίες Τεχνικής 

Υποστήριξης του Δήμου Ωρωπού για 

την υλοποίηση των ενταγμένων 

έργων στο ΕΣΠΑ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η 

συνεδρίαση μας και παρακαλώ τον κ.Χρήστου, ο οποίος θα εκτελέσει 

καθήκοντα Γραμματέως σήμερα, να προβεί στην ανάγνωση του καταλόγου των 

παρόντων συναδέλφων. 

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Γεια σας. Ηλιάσκος Ευάγγελος. Φοργιάρης 

Βασίλειος. Παπαγιάννης Γεώργιος. Γιαννάς Ιωάννης. Μακρής Αθανάσιος. 

Κοντογιάννη Αλέκα. Τσκερεζής Χρήστος. Δάβρης Γεώργιος. Λεμπούσης 

Ευάγγελος. Λέκκας Ανδρέας. Πέππας Παναγιώτης. Νικολάου Χρήστος. 

Ανυφαντής Κωνσταντίνος. Βλάχος Δημήτριος. Γιαμαρέλος Γεώργιος. Πάντος 

Ευάγγελος. Μίχα Κολιαστάση Αικατερίνη. Λάμπρου Δημήτριος. Μπόρσης 

Βασίλειος. Σωτήρχος Δημήτριος. Τσάδαρης Σωτήριος. Μπατζάκας Στυλιανός. 

Μπατζάκας; Οικονόμου Γρηγόριος. Λίτσας Κωνσταντίνος. Ρούσσης Θωμάς. 

Βελτανιώτης Δημήτριος. Δέδες Κωνσταντίνος. Καραγιάννης Βασίλειος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ζαχαρίας Ιωάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Γιασημάκης Γιώργος. Αρμυριώτης Γιώργος. Καλύβας Ευάγγελος. 

Οικονόμου Βασίλειος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Βαρνάβα Καραγιάννη. Λέκκας Βασίλειος. Τσάκωνας Ανδρέας. 

Κιούσης Δημήτριος. Μαργέτα Ελένη. Χασιώτης Μιχάλης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Στεργίου Ιωάννα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων παρεβρίσκεται η 

κα Οικονόμου του Καπανδριτίου. Αλλος Πρόεδρος; Ο κ.Βρούβας του Ωρωπού.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Απλά αναφέρουμε τους Προέδρους Τοπικών 

Συμβουλίων που είναι παρόντες. Ανακοινώθηκε. 

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να προβούν σε 

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

κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο κ.Λέκκας, ο κ.Γιαμαρέλος. Αλλος συνάδελφος; 

Ανακοίνωση. Η κα Βαρνάβα, ο κ.Γιασημάκης, η κα Στεργίου, ο κ.Δάβρης, ο 

κ.Καλύβας και η κα Οικονόμου.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Λίγο την ένταση πιο χαμηλά. Η τεχνολογία. 

Και ο κ.Κιούσης. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ξεκινήσουμε κ.Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα, έχετε το λόγο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Σχετικά με την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου 

θεωρώ ότι είναι λάθος, ειδικά μέρες που υπάρχουνε γιορτές, να μπαίνει μέσα 

στο μεσημέρι. Σχετικά με το θέμα του ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος υπάρχει 

ένα θέμα, ένα ζήτημα σοβαρό ηθικής τάξης και πρέπει να γίνει μια ειδική 

συνεδρίαση. Θέλω να ρωτήσω τον κ.Δήμαρχο ότι αν προτίθεται να κάνει 

πράξει, ως αναφέρεται στο άθρο 15 του 3852, σχετικά με ειδική δημόσια 

συνεδρίαση για τα απολογιστικά πεπραγμένα του Δήμου. Θα ήθελα να έχουμε 

μια συνεννόηση, αν προτίθεται να το κάνει σε 5, 10, 15, να μην το βάλουμε 

θέμα με υπογραφές και θα πρέπει να το βάλει σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Και τρίτον, για άλλη μια φορά, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει να μιλάει 

για τα πανηγύρια. Τελικά τα πανηγύρια είναι το χαρακτηριστικό αυτής της 

Δημοτικής Αρχής. Πιστεύω ότι έχει μια τεράστια επιτυχία .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε το συνάδελφο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εχει μια τέραστια επιτυχία δίχως αρχή και τέλος. Θέλω να πω για 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν τηρήθηκαν, για διαδικασίες που 

δεν τιμούν το Δήμο Ωρωπού, τζάμπα έφαγε το ξύλο ο φίλος μου ο Βασιλάκος 

την προηγούμενη φορά, γιατί φέτος δώσαμε στους ίδιους το πανηγύρι και το 

γνωρίζαμε από πριν ότι θα γίνει αυτό. Δε σεβάστηκαν τίποτα, καμία διαδικασία 

κανένας και επειδή κ.Δήμαρχε έχετε βγάλει και πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, 

ότι με πηγαίνετε στα δικαστήρια για τα φακελάκια, να με πάτε λοιπόν και για 

το χαλβά Φαρσάλων, να με πάτε και για τα σουβλατζίδικα που στήθηκαν, να με 

πάτε για όλες αυτές τις παρανομίες που κάνετε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Και για το λούνα παρκ και για άλλα πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για το λούνα παρκ και για άλλα πολλά. Μην ξανασυμβεί αυτό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είσαστε μια Αρχή δίχως τέλος και μια Αρχή που τα πανηγύρια τα 

κάνετε και μόνοι σας και λυπάμαι πάρα πολύ που συνεχίζετε, μέλη του Δ.Σ., να 

διοργανώνουν πανηγύρια. Εχουμε πάλι πανηγύρι στο Καπανδρίτι, δίχως αρχή 

και τέλος. Δίχως αρχή και τέλος είσαστε. Εχετε κατεβάσει το επίπεδο τόσο 

πολύ που δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο μαζί σας εμείς. Λυπάμαι 

πραγματικά που δε σέβεστε το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί 

οι Αντιδήμαρχοι να κάνουν πανηγύρια προσωπικά. Δεν έχετε το δικαίωμα. 

Ξεκίνησε να γίνεται στον Αυλώνα, το συνεχίζουμε στο Καπανδρίτι και δεν 

υπάρχει ας πούμε και λίγο προκάλυψη. Πάμε και σε χώρο του Δήμου. Το 

κάνουμε και σε χώρο του Δήμου, ιδιωτικό πανηγύρι. Σταματήστε τα αυτά τα 

πράγματα, σταματήστε αυτά τα καραγκιοζιλίκια που γίνανε στον Ωρωπό. 

Αυτούς που την προηγούμενη φορά εσείς με το ήθος το καινούργιο δε θέλατε 
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να έχουν το πανηγύρι, τους το δώσατε εσείς το πανηγύρι και το 

εκμεταλλεύτηκαν με τους καλύτερους όρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα σταθώ και εγώ με τη σειρά μου στο ίδιο θέμα και θα πω 

ότι πράγματι παραβιάστηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η 

διοργάνωση του πανηγυριού του Προφήτη Ηλεία να γίνει από το Δήμο. Δεν θα 

ρίξω μομφή σε κανέναν ότι υπήρξε συναλλαγή ή ότι υπήρξε κάτι το οποίο ήταν 

άτιμο. Θα αναφέρω όμως μια προσωπική μαρτυρία, κάτι το οποίο συνέβη 

μπροστά μου. Μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκα από την κα Στεργίου πήγα 

στο χώρο του πανηγυριού. Αφού συζητήσαμε αρκετά με τους εμπόρους εκεί 

που είχανε στήσει τους πάγκους, φεύγοντας με πλησιάζει ένας από αυτούς και 

με ρωτάει ποιος είμαι. Του αναφέρω ότι είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, μου 

δείχνει την απόδειξη που έχει πληρώσει στο Δήμο για 8 μέτρα πάγκο, 320 

ευρώ και με ρωτάει με ποιον τρόπο μπορεί να πάρει τα χρήματα του πίσω. Τον 

ρωτάω για ποιον λόγο ζητάει τα χρήματα πίσω και μου αναφέρει ότι τα παιδιά 

εδώ μου ζητάνε επ' ακριβώς, ήτανε μπροστά και η κα Στεργίου, 1.000 ευρώ για 

να μ' αφήσουν να στήσω πάγκο. Εγώ μου λέει έχω κόψει το φαγητό των 

παιδιών μου, τα παιχνίδια των παιδιών μου για να πληρώσω τα 320 και να 

μπορέσω να στήσω τον πάγκο εδώ.  

 Τελειώνοντας αυτό, με πλησιάζει δεύτερος, μπροστά στους ίδιους 

ανθρώπους, μου αναφέρει το ίδιο πράγμα, ότι έχει πληρώσει 320 και του 

ζητάγανε 1.000 για να τον αφήσουν να στήσει. Εκείνη την στιγμή παίρνω 

τηλέφωνο τον κ.Τσεκρεζή ο οποίος προς τιμήν του ήρθε γρήγορα, ήρθε άμεσα 

εκεί, μου είπε ότι αυτό που πρέπει να πληρώσουνε είναι 200 ευρώ και όχι 

1.000 και πιστεύω ότι μετά από παρέμβαση δική του λύθηκε το θέμα. Λύθηκε 

όμως το συγκεκριμένο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν υπήρχανε και άλλες 
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τέτοιες περιπτώσεις, εάν έχουν δώσει τα χιλιάρικα κάποιοι άλλοι, κάποιοι οι 

οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν τον Τσεκρεζή τηλέφωνο να έρθουν 

να το λύσει. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρουμε, το ποιος έχει πληρώσει, τι έχει 

πληρώσει. Εγώ αναφέρω προσωπική μαρτυρία και θα παρακαλέσω άλλη φορά 

να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οταν μιλάμε για 

διοργάνωση από το Δήμο, να γίνεται διοργάνωση από το Δήμο. Το στήσιμο, το 

στήσιμο των τεντών .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα μ' αφήσετε να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το επαναλάβετε. Μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση. 

Παρακαλώ κύριε .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το στήσιμο των τεντών .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα. Αφήστε τα τώρα αυτά. Αφήστε τα αυτά, 

κάνατε ανακοίνωση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε γνωρίζω .. Να μιλήσω; Θα μ' αφήσετε; Πως το βλέπετε; Θα 

κάνετε κανένα Συμβούλιο; Θα μ' αφήσετε να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, έχετε δίκιο αλλά είναι και η συναδελφική 

αλληλεγγύη που .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Που δεν τη βλέπω. Λοιπόν, αυτό που δε γνωρίζω είναι αν το 

στήσιμο των τεντών έγινε από το Σωματείο ή από οπουδήποτε αλλού έγινε. 

Ξέρω όμως .. Κύριε Βρούβα, θα μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω όμως ότι σίγουρα δεν έγινε από το 

Δήμο όπως θα έπρεπε να είχε γίνει.  
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

 Η κα Βαρνάβα έχει το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα ακριβώς είναι και θέλω και εγώ 

να θίξω είναι για το πανηγύρι του Προφήτη Ηλεία γιατί στην περσινή χρονιά, 

που ήτανε και η πρώτη του "Καλλικρατικού" Δήμου, δεν πραγματοποιήθηκε, σε 

μια προσπάθεια να απαγκιστρωθεί η Δημοτική Αρχή από μεσάζοντες οι οποίοι 

εκμεταλλεύονταν τους μικροπωλητές του Δήμου. Και μάλιστα προς τιμήν τους 

κάποιοι συνάδελφοι είχαν έρθει και συνεπλάκησαν με κάποιους για τα 

συμφέροντα ακριβώς των δημοτών. Φέτος λοιπόν, μ' αυτά που έχουμε ακούσει 

από μαρτυρίες Δημοτικών Συμβούλων, που παρεβρέθηκαν σε κάποιες 

καταστάσεις εύλογα μας δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα αν 

πράγματι όλα αυτά συμβαίνουν που ακούστηκαν, γιατί δεν εφαρμόστηκε η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ο Δήμος 

και είχε ορίσει μάλιστα και το Δημοτικό Συμβούλιο 3μελή Επιτροπή η οποία θα 

είχε αναλάβει την διεξαγωγή του πανηγυριού και να δώσει τις θέσεις τις στους 

δικαιούχους.  

 Επιπλέον, ποιος και με ποιον τρόπο, μας δημιουργείται το ερώτημα, 

έδωσε άδεια στο Σωματείο να αναλάβει και να συμμετάσχει σ' αυτό το 

πανηγύρι, αν το διοργάνωσε ο Δήμος σε σχέση με το Σωματείο θα πρέπει να 

μας πούνε ποια ήταν η συναλλαγή που έγινε και μήπως μ' αυτά που ακούμε 

υπάρχει μια παλινδρόμηση της Δημοτικής Αρχής μπροστά σε οργανωμένα 

συμφέροντα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω έχει σχέση 

με το δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού. Πραγματικά αυτές τις μέρες έχει 

γίνει πάρα πολύ λόγος για το σήμα αυτό. Παρακολουθήσαμε ανταλλαγές και 

πικρών σχολίων, που δε θα ήθελα να υπεισέλθω μέσα σ' αυτά, όμως μας 

δημιουργήθηκαν και πάλι εύλογα ερωτήματα. Γιατί δεν ενημερώθηκε το Δ.Σ. 
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για την ακύρωση του δηλωτικού σήματος από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, 

καθώς και τα πρακτικά της συνεδρίασης. Πως το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται 

στα πρακτικά, που ενέκρινε αρχικά το σήμα, στη συνέχεια η καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου άλλαξε την τοποθέτηση της; Επιπλέον.. 

Με συγχωρείτε, νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Επιπλέον, γιατί κλήθηκε 

μόνο ένας Σύμβουλος στο Συμβούλιο των Τοπωνυμιών και όχι άλλοι και γιατί 

στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου εμφανίζεται ένα νέο σήμα που δεν έχει 

εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποια βιβλιογραφία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, έχω χρόνο ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε κα Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, με συγχωρείτε. Σε ποια βιβλιογραφία στηρίχτηκε η κα 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και το απέρριψε σαν δήθεν, ότι 

παρουσιάζει τον Ασκληπειό, όταν εγώ τώρα μπορώ να σας καταθέσω 

τουλάχιστον δύο γραπτά στοιχεία ότι πρόκειται για τον Αμφιάραο και ένα 

προφορικό, όσον αφορά που όσοι συμμετείχατε στην ημερίδα που έγινε για το 

Αμφιαράειο πέρσι στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Μαρκοπούλου, η κα Μπένου η 

ίδια απεφάνθη προφορικά ότι είναι ο Αμφιάραος και πρέπει αυτό να αλλάξει και 

να φαίνεται ότι είναι ο Αμφιάραος και όχι ο Ασκληπειός. Μετά απ' όλα αυτά 

νομίζω ότι το Δ.Σ. και για χάρη βέβαια και της αλήθειας τις επιστημονικές, θα 

πρέπει να ενημερωθεί .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εχω χρόνο κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε. Σας δίνει η κα Στεργίου, αλλά δεν έχετε χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: .. και να πάρει θέση, να κληθεί .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σημειώνω, να είστε σίγουρος ότι δεν έχω πρόθεση να αδικήσω 

κανέναν συνάδελφο και δει την κα Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Το πεντάλεπτο μόλις το εξαντλήσω Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να εξαντλήσετε; Πεντάλεπτο; Είναι δύο λεπτά στις 

ανακοινώσεις, παρασύρεστε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι, όχι. Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: 3 λεπτά, έστω. Την προφορική μαρτυρία της κας Μπένου, όπως 

είπα και νομίζω ότι το Δ.Σ. πρέπει να ενημερωθεί και να πάρει θέση, να 

κληθούν και ειδήμονες αν χρειάζεται για το θέμα, γιατί έτσι μόνο θα 

σταματήσει η παραφιλολογία και ο διασυρμός εις τον Δήμο.  

 Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Το λόγο έχει η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και 17. Κοιτάξτε το ρολόι παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάζω πολύ καλά κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, γιατί και εγώ το κοιτάζω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και εγώ 

από το θέμα που έπιασαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι σχετικά με το 

πανηγύρι. Με προσωπική εμπειρία, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν ανακατεύομαι 

προσωπικά σε τέτοια ζητήματα, αλλά επειδή έτυχε εκείνη την ημέρα να είμαι 

στο Δήμο και να γίνω δέκτης διαφόρων παραπόνων, που έρχονταν εκείνη την 

ώρα μπροστά μου, αναγκάστηκα να πάω, δε θέλω να πω λεπτομέρειες, για να 

μη φάω χρόνο, αναγκάστηκα και πήγα επιτόπου στο χώρο που στήνουν το 

πανηγύρι. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο χώρο και ρωτάω εκεί τους ανθρώπους που 
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στήνανε, από που παρακαλώ πήρατε άδεια; Από το Δήμο ή από το Σωματείο; 

Από το Σωματείο, μου απαντάνε. Παρακάτω: από που πήρατε άδεια; Από το 

Σωματείο, μου απαντάνε. Πέντε ρώτησα, πέντε από το Σωματείο, μου 

απάντησαν. Την ώρα που ήμουν εκεί λοιπόν έρχεται ο ένας από το Σωματείο, ο 

υπεύθυνος, μέσα σε εισαγωγικά, να μου κάνει τσαμπουκά, όπως κοινώς λέμε, 

τι δουλειά έχω εγώ. Του είπα ποια είμαι βέβαια, Δημοτική Σύμβουλος. Τι 

δουλειά έχω εγώ να είμαι σ' αυτόν το χώρο, σε ένα χώρο που τον έχει πάρει 

από το Δήμο και κάνει το πανηγύρι το Σωματείο. Σας το λέω εδώ και για τα 

πρακτικά. Ετσι μου απάντησαν και έτσι σας το λέω. 

 Εκείνη την ώρα λοιπόν γίνονται όλα αυτά που είπε ο κ.Γιασημάκης και 

θέλω να σας πω, μου φέρθηκαν με έναν τρόπο εξευτελιστικό, σε Δημοτική 

Σύμβουλο, ότι ποια είσαι εσύ και τι θες εδώ πέρα; Λοιπόν και εγώ σας λέω, με 

ποια απόφαση εμείς δώσαμε στο Σωματείο, σε οργανωμένο δηλαδή, σε 

οργανωμένα συμφέροντα, κάποιον, γιατί εδώ υπάρχουν πολλά και πάλι δε 

θέλω να πιάσω τη συζήτηση γι' αυτό το θέμα, γιατί πέρσι γίναμε μάρτυρες 

όλης αυτής της επίθεσης που τους είχαμε απ' έξω και βρίζανε το Δημοτικό 

Συμβούλιο και απειλούσανε και φέτος μπήκανε σαν κύριοι μέσα στο χώρο, 

στήσανε και καλά τις κατασκευές, λες και ο Δήμος δεν μπορούσε να αναθέσει 

σε κάποιον να τις στήσει και ας βάζαμε κάτι παραπάνω ανά τετραγωνικό μέτρο 

και μου λένε, ακούστε, γιατί για κάθε πάγκο ζητούσανε επιπλέον στον 

τετράμετρο πάγκο 500 ευρώ επιπλέον, γιατί λέει, 200 ευρώ πάνε για την 

κατασκευή και τα υπόλοιπα είναι οι security, την κόκκινη μοκέτα, ο Θεός να 

την κάνει μοκέτα, που είχανε βάλει μέσα στη μέση, τις χημικές τουαλέτες και 

ακούστε και το ρεύμα. Ποιο ρεύμα; Το ρεύμα του Δήμου. Αυτό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Βρούβα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ.Τσεκρεζή, να ολοκληρώσει η κα Στεργίου. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αυτά μου είπανε εμένα προσωπικά.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βρούβα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. παρουσία του κ.Γιασημάκη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βρούβα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. παρουσία του κ.Γιασημάκη. Δεν είμαστε ένας, ήμαστε δύο 

Δημοτικοί Σύμβουλοι εκείνη την ώρα, παρουσία του κ.Γιασημάκη και έγινε όλη 

αυτή η ιστορία, τα είπε και παραπάνω. Και εμείς λοιπόν βγάλαμε ένα δελτίο 

τύπου, το έχετε πάρει στα χέρια σας και θέλουμε απαντήσεις. Ποιος έδωσε το 

δικαίωμα στο Σωματείο να αναλάβει το πανηγύρι. Δεύτερον, με ποια 

αρμοδιότητα δόθηκε σ' αυτούς τους κυρίους η δυνατότητα να φτιάξουνε 

αυτήν την κατασκευή που φτιάξανε χωρίς να την κάνει ο Δήμος. Γιατί δεν 

έκανε ο Δήμος την ανάθεση των κατασκευών αυτών. Ποιος έδωσε την άδεια 

στους διοργανωτές να λένε ότι χρεώνουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού 

ρεύματος, ενώ ξέρουμε ότι παίρνουνε ρεύμα από τα κτίρια των φυλακών. 

Ερώτηση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: .. και αν έχετε την απάντηση, μας τη λέτε τώρα, αν όχι  μας τη 

λέτε στο άλλο Συμβούλιο. Πόσες αιτήσεις είχανε γίνει για συμμετοχή στο 

πανηγύρι, πόσες εγκρίνατε, πόσες απορρίψατε και για ποιους λόγους και πόσες 

άδειες ενέκρινε ο Δήμος και πόσοι πάγκοι στήθηκαν. Απαντήσεις κύριοι και της 

Επιτροπής και ο κ.Δήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου. 

 Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Χαίρεται. Για άλλη μια φορά με λύπη μου θα διαπιστώσω ένα 

ιδιαίτερο ταλέντο που έχει αυτή η Δημοτική Αρχή. Το έχω πει πάλι, έχετε 
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ταλέντο ό,τι ομόφωνο θέμα υπάρχει να το καίτε. Ερχόμαστε σήμερα πάλι για 

το πανηγύρι που η απόφαση ήταν ομόφωνη, ερχόμαστε πάλι για το δηλωτικό 

σήμα, που η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και 

ερχόμαστε εδώ σε αντιπαράθεση. Αυτό είναι προσόν που έχει η Δημοτική Αρχή 

αυτή. Το δεύτερο θέμα, προχθές το μεσημέρι πηγαίνοντας να πάρω τσιγάρα 

στο περίπτερο απέναντι από την Κοινότητα Καπανδριτίου είδα μια ανακοίνωση 

του Δήμου Ωρωπού που κατήγγειλε, η οποία κατήγγειλε, με την οποία 

κατήγειλε ο Δήμος Ωρωπού την ανεύθυνη μείζονα αντιπολίτευση, γιατί λέει 

κατήγγειλε τις αποφάσεις, τα 24άρια και τις ανακάλεσε η Περιφέρεια.  

 Κύριε Δήμαρχε, ήσαστε 1,5 χρόνο. Μέχρι τώρα δεν μπορούσατε να 

κάνετε καμία μελέτη και οι μελέτες που κάνατε και δημοπρατήσατε, είχατε και 

εκεί το ταλέντο να ακυρωθούνε γιατί είχανε .. φωτογράφηση, παραδείγματος 

χάρη τα ηλεκτρικά. Και ερχόσαστε σε εμάς να μας ζητήσετε ευθύνες για τη 

λειτουργία του Δήμου επειδή πέρσι κλείσαμε τα μάτια, που νοικιάσατε 

μηχανήματα και στην ουσία νοικιάζατε ανθρώπους, που οι εφημερίδες είχαν 

γεμίσει φωτογραφίες με εργαζόμενους ιδιώτες, με τα αυτοκίνητα του Δήμου 

και δε μιλήσαμε, γιατί είπαμε πρώτη χρονιά είναι. Να κλείσουμε τα μάτια, να 

δουλέψει ο Δήμος και ερχόσαστε τώρα γιατί; Γιατί ζητάτε λευκές επιταγές; Με 

τον κ.Σωτήρχο που είχα μια αντιδικία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ να κλείσει η πόρτα και να σταματήσει το κάπνισμα. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .., με τον κ.Σωτήρχο, μου είπε και εμείς .. αναθέσεις. Ναι, 

του είπα αγαπητέ συνάδελφε, κάναμε αναθέσεις, ερχόταν το Κοινοτικό 

Συμβούλιο, υπήρχε μια συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός, 

ανοίγαμε τις προσφορές και ψηφίζαμε. Οταν ήρθαν τα 24άρια εδώ, πρότεινα 

στο Δήμαρχο, εάν θέλει να προχωρήσει με αυτήν τη διαδικασία, να κάνει 

επιτροπή διακομματική, η οποία να κάνει τις αναθέσεις, να ελέγχει την τεχνική 

έκθεση, τι θα κάνει η κάθε εργολαβία και τι να πληρώνει. Δεν το κάνατε. 
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Λοιπόν, δεν μπορείτε κ.Δήμαρχε να ζητάτε λευκές επιταγές, τα χρήματα του 

Δήμου να τα χειρίζεστε εν λευκώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα που θέλω να σταθώ είναι η 

ιδιαίτερα άσχημη και χαοτική κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, με ευθύνη 

της Δημοτικής Αρχής, στην παραλία των Αγ.Αποστόλων στον Κάλαμο. Και 

μιλάω φυσικά για τη διαδικασία, για τα μαγαζιά τα οποία βγαίνουν και 

χρησιμοποιούν τον αιγιαλό, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πλάνο, 

κανένα μέτρο και όλα γίνονται στον αέρα. Εχουμε φέρει τους 

καταστηματάρχες στο αμήν, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν, 

δουλεύουν χωρίς άδειες, ένας ή δύο απ' αυτούς έχουν πάρει μέχρι στιγμής 

άδεια, καθαριότητα δεν υπάρχει, οι λουόμενοι που προσπαθούν να φτάσουν 

στην παραλία δεν μπορούν, ούτε οι καταστηματάρχες βέβαια μπορούν να 

δουλέψουν, έχουμε δημιουργήσει και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και 

όλα αυτά γιατί; Για να βγαίνουν μερικοί Σύμβουλοι και να λένε δεξιά, αριστερά, 

ότι εμείς κάνουμε και εμείς ράνουμε και εμείς δείχνουμε; Αυτό είναι το όραμα 

δημιουργίας; Αυτό το όραμα είχατε για τον Κάλαμο; Δεν είναι δυνατόν να 

υπάρχει τόση μεγάλη ανευθυνότητα. Δεν είναι δυνατόν σε συνθήκες κρίσης να 

καπηλευόμαστε προς άγρα ψήφον τους καταστηματάρχες.  

 Αυτό που κάνετε, με συγχωρείτε για τον χαρακτηρισμό, αλλά είναι πέρα 

ως πέρα ανεύθυνο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Βεβαίως το ψήφισα. Βεβαίως το ψήφισα, αλλά όμως ρωτήστε και την 

Τεχνική Υπηρεσία πόσες φορές την επισκέφτηκα και τον κ.Πρόεδρο, που ήτανε 

παρών, και ζήτησα να κάνουμε συντεταγμένες κινήσεις. Να βοηθήσουμε τους 
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καταστηματάρχες. Οι καταστηματάρχες ήρθανε και σας δώσανε τον οβολό 

τους. Οσα τους ζητήσατε σας τα δώσανε. Εσείς τι κάνετε γι' αυτούς; 

Εισπράξατε μόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς άδεια κ.Δέδε τα δώσανε αυτά; 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς άδεια; Μιλάω τώρα σαν Σύμβουλος γιατί αναφερθήκατε.. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό κ.Πρόεδρε, να ολοκληρώσω και θα μου θέσετε όσες.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς είπατε ότι δεν έχουνε πάρει άδεια. Τώρα λέτε ότι 

πληρώσανε; 

ΔΕΔΕΣ: Θα ολοκληρώσω.. Ενα λεπτό, θα ολοκληρώσω και θα μου θέσετε.. 

Εάν δεν έχουν πληρώσει κιόλας, ακόμα χειρότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι έχουνε πληρώσει, όλοι. 

ΔΕΔΕΣ: Ακόμα χειρότερα αν δεν έχουνε πληρώσει. Δηλαδή τι κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η Τεχνική Υπηρεσία έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και 

μετρήσεις έχουν γίνει και τα πάντα. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν μπορείτε να καπηλεύεστε τους επιχειρηματίες που προσπαθούν 

να δουλέψουνε και οι συνθήκες ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Και οι συνθήκες, ένα λεπτό κ.Οικονομάκο, και οι συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού που δημιουργήσατε είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, όσον αφορά 

αυτό και θα τα ξαναπούμε. Αλλά έχω και ένα τελευταίο θέμα κ.Πρόεδρε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε .. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό, δεν τελείωσε ο χρόνος μου. Ενα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει τελειώσει ο χρόνος σας, εντάξει. 
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ΔΕΔΕΣ: Ε, δεν τέλειωσε ο χρόνος μου. Μετράω και εγώ. Σας αφορά και είναι 

πολύ σημαντικό το θέμα. Μπαίνοντας την πάσα από τον κ.Γιασημάκη, που 

μίλησε την περασμένη φορά για τους Βιολογικούς Καθαρισμούς, αναρωτήθηκα 

λοιπόν τι γίνεται με τον Βιολογικό Καθαρισμό του Καλάμου και επειδή 

ακούγεται στην περιρέουσα ατμόσφαιρα για την περιοχή που θέλουμε να 

κάνουμε τον Βιολογικό στον Κάλαμο, υπάρχει πρόβλημα, σας πληροφορώ 

λοιπόν ότι μετά από έρευνα μου στο Δασαρχείο Καπανδριτίου και στις αρμόδιες 

Αρχές, όλη η πέριξ έκταση που θέλετε να κάνετε τον Βιολογικό, να κάνουμε 

γιατί και εμείς το έχουμε ψηφίσει και το θέλουμε, είναι όχι μόνο δασική κυρίοι 

συνάδελφοι, αλλά και αναδασωτέα. Μόνο η ιδιοκτησία του κ.Πέππα είναι, διότι 

3 στρέμματα καθαρή και μια ακόμα ιδιοκτησία που είναι πολύ πιο μακριά. Πως 

λοιπόν θα κάνουμε τον Βιολογικό Καθαρισμό ερωτώ κ.Οικονομάκο; Γιατί 

αποκρύπτουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμο του Ωρωπού και 

από τους δημότες με τα σπονσοραρισμένα δημοσιεύματα μας, που λέμε ότι 

υπογράψαμε τα έργα; Που είναι τα έργα κ.Οικονομάκο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Εντάξει.  

 Ο κ.Κιούσης έχει το λόγο. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Εγώ δε θα μιλήσω για πανηγύρια, 

αν και έχω ειδικότητα των πανηγυριών, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα 

πανηγύρια, απλώς θα σας κάνω μια ανακοίνωση ότι οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

και ο ίδιος ο κ.Καμμένος, από την προηγούμενη εβδομάδα, με όρισε στη 

Γραμματεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρα πήρα και την πρώτη κομματική 

μου θέση. Εχει σχέση με το Δήμο και θα είμαι στη διάθεση κάθε Δημοτικού 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

24 

Συμβούλου και κάθε πολίτη για οποιαδήποτε επερώτηση στη Βουλή, αλλά και 

για οτιδήποτε χρειαστεί.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση.  

 Ο κ.Δάβρης έχει το λόγο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, σχετικά με 

το πανηγύρι του Προφήτη Ηλεία με καλύψανε οι προηγούμενοι αλλά θα πω και 

κάτι επιπλέον. Υπάρχει μια κατάσταση με Ελληνες, ελληνικά ονόματα. Το βράδι 

όταν πήγα να επισεκφτώ την πανήγυρι δυστυχώς διαπίστωσα ότι οι 

περισσότεροι ήτανε αλλοδαποί. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει υπενοικίαση. 

Δεύτερον, είδα με τα μάτια μου δύο από το Σύλλογο οι οποίοι μαζεύανε λεφτά. 

Τους πλησίασα, τους είπα κάτι, με απειλήσανε. Εφυγα γιατί είχανε και δύο 

μπράβους μαζί δίμετρους. Λοιπόν, μετά πήγα σε κάποιον μαύρο και τον 

ρώτησα και μου είπε ότι πλήρωσε 300 ευρώ και ότι κακώς δεν το κάνει ο 

Δήμος, μόνο το κάνουνε λέει ο Σύλλογος. Κάνετε πάντα λάθη, λέει. Δεύτερον, 

στο Καπανδρίτι με το πανηγύρι έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο κ.Δήμαρχος, με 

υπογραφή και λέει: Πανήγυρις της Αγ.Παρασκευής στο Καπανδρίτι, 26 Ιουλίου 

2012. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά με αρμοδιότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου και υπεύθυνοι για τη διοργάνωση Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Καπανδριτίου, ανεξαρτήτως παρατάξεων, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο, 

Δημήτριο Σωτήρχο κλπ.  

 Εγώ δεν έχω καμία εξουσιοδότηση να γίνει, να είναι ο κ.Σωτήρχος. 

Κακώς έχεις γράψει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση έχει 

ορίσει τον κ.Δήμαρχο να ορίσει τον κ.Σωτήρχο. Για όνομα του Θεού, εγώ δεν 

έχω τίποτα με τον κύριο, αλλά δεν μπορεί. Εγώ δεν έχω δώσει κανένα 

δικαίωμα, εκτός αν το ανακαλέσεις. Και ένα άλλο, έχω μια καταγγελία στο 
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Χαλκούτσι, ότι από τα Πηγαδάκια μέχρι στο Δήλεσι η παραλία δεν είναι 

καθαρή. Επίσης και στον Κάμπο, ο οποίος ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα 

Σκάλας Ωρωπού και γενικά και στον οικισμό Χαλκουτσίου. Καταγγελίες από 

κατοίκους. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη.  

 Το λόγο έχει ο κ.Λέκκας. 

ΛΕΚΚΑΣ: Τώρα, δεν ξέρω, θέλω να απαντήσω στην κα Βαρνάβα, θέλω να 

απαντήσω στον κ.Βελτανιώτη. Κατ' αρχήν η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη όσον 

αφορά το σήμα. Και στην κα Βαρνάβα, ισχυρίστηκε ότι να ενημερωθεί το Δ.Σ., 

αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι, θα σας το πω, αλλά το έχετε προλάβει, το 

έχετε μάθει ήδη, και γιατί κάλεσε μόνο εμένα, τώρα, δεν ξέρω να σας πω, απλά 

προφανώς επειδή ήμουνα μειοψηφήσας. Δε χρειάζεται να πω άλλα τώρα, για 

την ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λέκκα. 

 Ο κ.Γιαμαρέλος έχει το λόγο.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας έχω στείλει ένα 

αίτημα να ορίσουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο για 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 19:00, έτσι ώστε να μπορούν οι περισσότεροι από μας να 

είναι παρόντες, επειδή είναι περίοδος διακοπών, και να κληθούν και άλλοι 

ειδικοί, όπως είπε η κα Βαρνάβα και η κα .. να έρθει να μας αναπτύξει τις 

απόψεις τις για το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου μας. Σας έχω στείλει 

κάποιο κείμενο και εκφράζω τις απόψεις μου για τις συναντήσεις που είχα με 

διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες. Βέβαια πολλά ερωτηματικά γεννά το 

θέμα του κ.Λέκκα, ο οποίος ομόφωνα, ομόφωνα είχε ψηφίσει το σήμα να 

περιέχει τμήμα της αναθηματικής πλάκας του .. Αυτό το είχε ψηφίσει ο 
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κ.Λέκκας. Εκεί όμως που πήγε, άλλα είπε και δεν ξέρω αν πήγε ο κ.Λέκκας 

μόνος του και ποιος τον δασκάλεψε και γιατί δεν πήγαν άλλοι. Εν πάση 

περιπτώσει, δε σταματάω εκεί. Είναι ένα σπουδαίο θέμα και δεν πρέπει να μας 

χωρίσει αυτό το θέμα, πρέπει να μας έχει ενωμένους. Παρακαλώ λοιπόν να 

γίνει δεκτό το αίτημα, 5 Σεπτεμβρίου να έχουμε ένα ειδικό Συμβούλιο για το 

σήμα.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιαμαρέλο.  

 Ο κ.Τσεκρεζής έχει το λόγο. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω κάτι στους φίλους Δημοτικούς 

Συμβούλους εδώ απέναντι, και στον κ.Λίτσα, στην κα Στεργίου. Επικαλέστηκε 

ο κ.Λίτσας ότι πέρσι έφαγε ο φίλος μας ο Σύμβουλος, ο κ.Βασιλάκος και φέτος 

δηλαδή εμείς τον πουλήσαμε. Να σας υπενθυμίσω για την ιστορία κύριοι 

συνάδελφοι ότι πέρσι εμείς ήμασταν αυτοί που τσακωθήκαμε με τους 

μικροπωλητές. Εσείς καθόσασταν απέναντι και μας κοιτάγατε. Μόνο ο 

κ.Γιασημάκης με τον κ.Καλύβα ήτανε στον τσακωμό. Και δεν είναι μόνο αυτό, 

την επόμενη μέρα που κληθήκαμε όλοι να πάρουμε μια απόφαση να μη γίνει το 

πανηγύρι, εσείς όλοι απών. Με το αποτέλεσμα .. Σας παρακαλώ κα Στεργίου. 

Με το αποτέλεσμα, να μας κατηγορήσετε ότι ο Ωρωπός, ένα έθιμο 50 χρονών, 

το χαλάμε εμείς, εμείς και φέτος μετά την απόφαση του Φεβρουαρίου που 

πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή ήμουν εγώ, ο Μελέτης ο Βρούβας 

και ο .. ο Γιάννης και τους ευχαριστώ πολύ, με βοηθήσανε όλοι μαζί τα παιδιά, 

μαζί με τον κ.Κανελλόπουλο και την κα Βενάρδου, πρώτη φορά κα Στεργίου, 

σας πληροφορώ, έγινε το πανηγύρι τόσο νομότυπα και σας το υπογράφω.  

 Ηρθανε .. οι κύριοι μικροπωλητές, κάνανε τις αιτήσεις στο Δήμο, 

παραχωρήθηκε ο χώρος, πληρώσανε. Τώρα, τα εσωκομματικά του κάθε 
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μικροπωλητή ούτε εγώ είμαι υπεύθυνος, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε αυτά που 

αναφέρετε. Δεν μπορώ εγώ να κάνω, δεν μπορώ εγώ να κάνω τον Αστυνόμο. 

Εγώ ήμουν υποχρεωμένος .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Λίτσα, σε παρακαλώ κ.Λίτσα, σε διέκοψα; Σε παρακαλώ 

πολύ. Εδώ πέρα ο κ.Γιασημάκης με πήρε τηλέφωνο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Με πήρε τηλέφωνο και είδε ότι ήρθα παρών. 1.000 ευρώ μου 

είπατε στο τηλέφωνο και από τα 1.000 γίνανε 300. Από τα 1.000 ευρώ γίνανε 

ξαφνικά 300. Επομένως .. Οχι φωνάζω, φωνάζω κα Στεργίου γιατί δεν έχετε 

μάθει στη ζωή σας να χτίζετε τίποτα. Ησασταν και Νομαρχιακός Σύμβουλος και 

βουλευτής και .. δεν έχετε χτίσει τίποτα  στη ζωή σας. Και εμείς κάτι πάμε να 

κτίσουμε και το γκρεμίζετε. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ενω εσείς τώρα το φτιάξατε. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εχετε μάθει μια ζωή να γκρεμίζετε. Αυτό σας λέω κα Στεργίου 

και συγνώμη για τον τόνο της φωνής μου γιατί ήμουνα προσωπικά εγώ που το 

δούλεψα το πανηγύρι. Φώναξε κάποιος κάποιο λούνα παρκ, κύριος. Ποιος είστε 

εσείς κύριε; Δεν σας ξέρουμε. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, για ποιο λόγο τώρα ο διάλογος; 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Εγώ ξέρω να πω κύριε, 210 αιτήσεις στο Δήμο, οι 151 

περάσανε. Οι επόμενες ήτανε πλασματικές. Ούτε στοιχεία υπήρχανε, ούτε 

τίποτα. 

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

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μας δώσετε στοιχεία. 
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ΤΣΕΡΕΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να μας δώσετε στοιχεία, να μας δώσετε στοιχεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Στεργίου.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Τα στοιχεία θα τα έχετε κα Στεργίου. Μη στενοχωριέστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Τσεκρεζή. 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Ολα τα λεφτά πήγανε στο Δήμο. Αυτό σας λέω μονάχα. Δεν 

πήγανε στα παντελόνια κανενός. Εχουμε στοιχεία κα Στεργίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή.  

 Προς ενημέρωση των συναδέλφων, με την απόφαση του ο Δήμος 

μισθώνει χώρο, δε στήνει πάγκους. Δε θα λύσουμε τις διαφορές των 

μικροπωλητών εμείς.  

 Ο κ.Πέππας έχει το λόγο. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε κάτω κύριε. Κανείς δε σας πέταξε έξω. Καθίστε. Εχει 

κανένα λόγο ο Δήμος να σας βγάλει έξω κύριε; Για φέρτε την αίτηση σας 

κύριε. Την αίτηση σας, για φέρτε την εδώ στο Προεδρείο. Κύριε Μακρή. Φέρτε 

την αίτηση στο Προεδρείο κύριε. Τον αριθμό πρωτοκόλλου φέρτε τον εδώ.  

..: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε, ακούτε; Φέρτε σας παρακαλώ τον αριθμό πρωτοκόλλου 

εδώ. Φέρτε τον εδώ. Φέρτε τον εδώ. Πως λέγεστε; Πως λέγεστε εσείς; Εσείς 

πω λέγεστε; Σημείωσε το. Παφίλης Γεώργιος, να γραφεί ο αριθμός 

πρωτοκόλλου και να ελεγχθεί ο φάκελος. Είναι αριθμός πρωτοκόλλου .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για πανηγύρι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8971 και η αίτηση έχει κατατεθεί 24.4.12. Σημειώστε το. Μισό 

λεπτό, μισό λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ έληξε το θέμα κύριε.  

 Κύριε Πέππα, έχετε το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Γεια σας και από μένα αγαπητοί συνάδελφοι. Ο "Καλλικρατικός" 

Δήμος Ωρωπού πιστεύω ότι είναι ενιαίος. Δεν υπάρχουνε αλλού κανόνες άλλοι 

και αλλού κανόνες άλλοι. Από την αρχή που ξεκινάει το Χαλκούτσι μέχρι και 

την Αγκώνα, όσον αφορά τον αιγιαλό, την χερσαία ζώνη και κατ' επέκταση τη 

λιμενική ζώνη, ο 2971 είναι ξεκάθαρος: Επιτρέπει έμπροσθεν των 

καταστημάτων να έχουν τα τετραγωνικά που τους ορίζει η άδεια υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Οσον αφορά τις θέσεις τις οποίες έχει ορίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο για παραχώρηση προς τρίτους, έχει γίνει ξεκάθαρα, ήτανε 4 θέσεις 

στο Φάρο του Ωρωπού και μια στην παραλία του Χαλκουτσίου. Απαντώ για τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό. Αθέμιτος ανταγωνισμός είναι όταν μια περιοχή για 

ορισμένες οικογένειες και ορισμένους επιχειρηματίες δεν μπορεί να αναπτυχθεί 

βάσει του Νόμου και ο Νόμος είναι αυτός που καθορίζει τα πράγματα. Αρα, 

αυτό απορρίπτεται από την ίδια την γεωγραφία όλου του "Καλλικρατικού" 

Δήμου. Οσον αφορά, επειδή ακούστηκε το όνομα μου, ότι το κτήμα του Πέππα 

είναι καθαρό, ευχαριστώ πολύ που εσείς ξέρετε τα γεγονότα πιο γρήγορα από 

μένα, διότι εμένα μου έχει δώσει το Δασαρχείο ραντεβού στις 31 του μηνός, 

09:00 η ώρα το πρωί στην πλατεία του Καλάμου να πάω να κάνω αυτοψία. Αν 

εσείς ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα, αυτό σημαίνει ότι κάποιος ψάχνει τα 

προσωπικά δεδομένα τα δικά μου και της οικογένειας μου.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 31., 09:00 η ώρα το πρωί στην πλατεία του 

Καλάμου. Σας περιμένω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα φίλε Ανδρέα, δε γίνεται τώρα διάλογος μέσα στις 

ανακοινώσεις. Ας δώσουμε το λόγο .. 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Αφού δε μιλάω πολύ ώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ορίστε.  

ΛΕΚΚΑΣ: Απλά θέλω να πω στον κ.Γιαμαρέλο, δεν έχω τίποτα μαζί του, προς 

Θεού. Ισα, ίσα. Εντάξει, λίγο βέβαια με πίκρανε το γεγονός ότι λέει, ποιος με 

δασκάλεψε. Πράγματι εκεί με δασκάλεψαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, τους 

οποίους αντιπροσωπεύω εδώ. Και όσον αφορά για το Συμβούλιο, για την 

ομόφωνη τότε απόφαση αυτή η αναθηματική πλάκα, πως να την πω τώρα, 

έτσι; είχαμε γράψει τότε, αν θέλετε να σας διαβάσω τα πρακτικά, δεν 

ψηφίσαμε ομόφωνα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε θα συζητήσουμε το θέμα φίλε Ανδρέα τώρα. 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, είχα πει ύστερα από τις παρεμβάσεις της κας Μαργέτα, είχα πει 

τότε, ότι κ.Πρόεδρε, για να καταλάβω σαν ανακεφαλαίωση, γιατί είμαστε 2 

ώρες εδώ, ότι όλοι η Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι αυτός είναι 

ο Ασκληπειός. Εμείς θα τον βαφτίσουμε Αμφιάραο; Και μετά τι θα πούμε; 

Συγνώμη, λάθος. Αυτά. Ο Πρόεδρος λοιπόν στο τέλος λέει, το Σώμα εγκρίνει 

τη σύσταση της Επιτροπής η οποία θα αναλάβει και την ομάδα καλλιτεχνών και 

την τελική πρόταση. Τα ονόματα θα τα ξαναναφέρουμε κλπ. κλπ. Δεν υπάρχει 

κάτι ομόφωνο εδώ δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι ομόφωνο. Αυτή ήταν η απόφαση 

την οποία ψηφίσαμε. Εδώ είναι τα πρακτικά κύριε.. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Δεν ψηφίσαμε για την αναθηματική πλάκα; 

ΛΕΚΚΑΣ: Οχι, το λέει, το λέει το ..  Αν θέλετε να σας το δώσω να το 

διαβάσετε πάλι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, θα το ξαναδούμε πάλι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εχουμε Συμβούλιο άλλωστε γι' αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπήρξε κανένα προσωπικό κα Στεργίου. Αφήστε τα τώρα. 

 Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαίρομαι που .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια στιγμή θυμηθήκατε προσωπικό. Τώρα για όνομα του 

Θεού. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τόσο, είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα, κάθε μέρα και 

πολλά, στο Δήμο μας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ.Δήμαρχε. Παράλειψη δική μου, ναι.  

 Συγνώμη κα Οικονόμου, συγνώμη. Εχετε το λόγο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλησπέρα σας. Να συγχαρώ τον κ.Κιούση για την θέση που 

πήρε. Θα ήθελα να αναφέρω πρώτον, κ.Δήμαρχε, θα ήθελα να υποδείξετε στον 

Αντιδήμαρχο Καπανδριτίου, ότι έχω κάθε δικαίωμα να βρίσκομαι στο κτίριο της 

Κοινότητας και δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου το απαγορεύει, όπως επίσης 

ότι το κτίριο της Κοινότητας Καπανδριτίου δεν είναι το σπίτι του. Επίσης, 

κ.Δήμαρχε, μέχρι σήμερα ακούγαμε τον Αντιδήμαρχο Καπανδριτίου να λέει ότι 

είχα γραφείο και απλά ότι μου άρεσε να βρίσκομαι στον πλάτανο. Και όμως 

στις 20 Ιουλίου με χαρτί που μου παρέδωσε μου δίνει γραφείο για τη στέγαση 

του Κοινοτικού Συμβουλίου και για μένα. Επίσης θέλω να ρωτήσω όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους, είναι σωστό πάνω σε αφίσες καλλιτέχνη, του 

κ.Χριστοδουλόπουλου, να είναι το τηλέφωνο το κινητό του Αντιδημάρχου 

Καπανδριτίου για να κλείνει ρεζερβέ τραπέζια, για εκδήλωση που θα κάνει; Εχω 

αφίσα μαζί μου που μπορώ να τη δείξω σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 

και τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για τον εορτασμό της 
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θρησκευτικής εορτής της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου, στις 26 Ιουλίου 

.. Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπαγιάννη, μας υπερθερμαίνετε. Αν θέλετε, κλείστε την 

πόρτα και .. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν ξέρω αν με ακούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόσην ώρα έκλεινε ρε παιδιά. Τώρα δεν κλείνει;  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε όλους μας. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής 

της Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου, στις 26 Ιουλίου, να διαθέσει το ποσό 

των 4.000 ευρώ. Μέλος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η κα Βλάχου 

Μηλιά, του Κ.Α.Π.Η. Καπανδριτίου, αναφέρει ότι ο Δήμαρχος τους έδωσε στην 

Τριμελή Επιτροπή 4.000 ευρώ για να οργανώσουν το πανηγύρι στο Καπανδρίτι. 

Με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκαν τα χρήματα αυτά στο 

Κ.Α.Π.Η.; Και ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση τους; Κύριε Δήμαρχε, 

περιμένουμε μια απάντηση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Οικονόμου.  

 Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαίρομαι που, ενώ έχουμε πολλά προβλήματα, σας διαβεβαιώ 

σοβαρά, κάθε μέρα αλλάζουν εγκύκλιοι, κάθε μέρα έρχονται πολλά 

προβλήματα στο Δήμο, ερχόμαστε σε ένα, σε ένα ρουτινιάρικο θέμα, το 

πανηγύρι για να ασχοληθούμε, να κάνουμε αντιπολίτευση σε ένα θέμα το 

οποίον προσπαθεί, έδειξε η Δημοτική Αρχή τη διάθεση της να κάνει και ρίξεις, 

να κάνει και προσπάθεια, να κάνει ό,τι το καλύτερο. Είναι γεγονός αυτό και 

αυτή η Δημοτική Αρχή προσπάθησε όσον αφορά το πανηγύρι του Προφήτη 

Ηλεία να κάνει όλη, όσο το πιο διαφανές και νόμιμο μπορούσε, με τις 
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ανθρώπινες δυνατότητες. Αν νομίζετε ότι εμείς μπορούμε να λύσουμε τα 

προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και του επιπέδου των μικροπωλητών 

κατά πόσο είναι εξαγοράσιμοι, πωλήσιμοι ή εξαρτημένοι από Σωματεία ή 

πατρόνους, αυτό το πρόβλημα το κοινωνικό και κατά συνέπεια που γίνεται 

ίσως και πολιτικό, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Κατά δεύτερον, ότι εμείς 

διαβάζουμε το Νόμο 2323, το Νόμο 3852 και λέει, ότι ο Δήμος έχει αυτές τις 

αρμοδιότητες, πρέπει να κάνει για το πανηγύρι αυτές τις ενέργειες. Πρώτον, 

δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, να ορίσει το χώρο, την τιμή, τον αριθμό, τα είδη. 

Αυτά τα πήραμε. Με θρησκευτική ευλάβεια εδώ μέσα και πιθανώς ομόφωνα, δε 

θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν ομόφωνα. Αυτά πρέπει να κάνει το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Δεν έκανε τίποτε άλλο.  

 Τους είπε στους μικροπωλητές, πηγαίνετε αγαπητοί σ' αυτόν το χώρο να 

κάνετε το πανηγύρι σας. Δεν έχουμε καμία ανάμιξη εμείς στη λειτουργία του.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο εάν θέλει κάποιος κα Βαρνάβα εκεί να στήσει έναν πάγκο 

από χρυσό και πάει σε έναν χρυσοχόο και του δώσει 1.000.000 ευρώ να του το 

στήσει, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα. Μισό λεπτό κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς δώσαμε .. Δε δουλεύω κανέναν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, όταν κάνατε τις ανακοινώσεις σας ακούστηκατε, δεν 

έγινε το παραμικρό σχόλιο. Αφήστε το Δήμαρχο να απαντήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς παραχωρήσαμε 4 μέτρα στο τάδε σημείο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο, όχι εγώ, με 160 ευρώ πίσω και 200 μπροστά. Δεν κάναμε τίποτε 

άλλο. Παραχωρήσαμε το χώρο, το χώμα.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΣΚΗΣ: Την άδεια να στήσουν .. ποιος τις έδωσε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάει να κάνει ο μικροπωλητής, να στήσει το δικό του 

τσαντίρι με μηδέν έξοδα ή να το δώσει όπου θέλει, στον αδελφό του, στον 

πατέρα του, σε εργολάβο, σε πατρόνο. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση μ' αυτά. 

Δεν παρεμβαίνει. Εμείς θα έπρεπε να πάρουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

να στήσουμε εμείς τσαντίρια, να βρούμε προσωπικό, να στήσουμε το .. και 

τότε να λέγατε ότι παραβήκαμε. Το καταλάβατε; Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς 

από εκεί και πέρα. Εμείς εφαρμόσαμε με πλήρη ευλάβεια αυτό που είπε το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, 

παρανομίες, στη διάρκεια διαπροσωπικές, αλλά και πολιτικές και θέσεων 

υπήρξαν. Πήγε ο ΔΙΑΣ, πήγε η Δημοτική Αστυνομία, πήγε η Αστυνομία, που 

μπαίνανε παράνομοι δίπλα, από εδώ, από εκεί. Εγινε μια δουλειά. Τι να 

κάνουμε; Δεν μπορούσαμε, δεν μπαίνουμε σε διάλογο. Δεν μπαίνουμε σε 

διάλογο. Εμείς, σας διαβεβαιώ, είμαστε διατεθιμένοι, το πανηγύρι αυτό να το 

συνεχίσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε. Σας εξουσιοδοτώ κ.Λίτσα, Πρόεδρο 

της Επιτροπής του χρόνου του πανηγυριού, άμα θέλετε να μπείτε να το 

κάνετε, να μπείτε ανάμεσα στον μεσάζοντα και στον μικροπωλητή και να 

αποφύγετε αυτό το πανωπροίκι του μεσάζοντα με τον μικροπωλητή .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτόματα, γράφεται κ.Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρο, Πρόεδρο, το οποίο το πανωπροίκι του το παίρνει ο 

άλλος για να του φτιάξει την παράγκα, να του κάνει ό,τι θέλει. Εμείς τι δουλειά 

έχουμε με τις διαπροσωπικές σχέσεις δύο ιδιωτών; .. η αντιπολίτευση μια 

σχέση άρρωστη μιας τάξης μικροπωλητών που τους εκμεταλλεύεται μια ομάδα 

και εμείς προσπαθούμε από το Φεβρουάριο, για πρώτη φορά στο Δήμο τούτον 

και γενικότερα στους Δήμους, από τους πρώτους, επειδή το .. πέρσι, έχουνε 

δικαίωμα, πότε είχαμε πάρει την απόφαση, νωρίς, να δούνε την απόφαση μας 
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ότι θα γίνει το πανηγύρι να ξεκινήσουν τη διαδικασία να έρθουν από νωρίς με 

αιτήσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά, είναι ένα προχώρημα, ένα βήμα έχουμε 

κάνει παραπάνω. Το ιδανικό βήμα να αποκτήσει .. ο Ελληνας, πρώτα εμείς και 

μετά οι μικροπωλητές, για να γίνει η ιστορία τέλεια, όπως τη θέλουμε. Μακάρι 

να μπορούσαμε.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επειδή αναφέρεστε σε μένα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αφήστε να 

απαντήσει ο Δήμαρχος. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ωραία, να απαντήσει, αλλά θα απαντήσω και εγώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κιούση .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το ..; Για τον απολογισμό; Ναι, βέβαια, βέβαια, θα κάνουμε. 

Δεν έχω αποφασίσει την ώρα και την ημέρα ακόμη. Θα το .. Απολογισμό θα 

κάνουμε σίγουρα και να είστε σίγουρος έχουμε τόσα πολλά, τα οποία.. Θα την 

ορίσουμε, θα οριστεί. Εχουμε καθυστερήσει, ναι. Θα την ορίσουμε την 

ημερομηνία και έχουμε να πούμε τόσα πόλλά, που θα χρειαστούμε μέρες να 

μιλάμε γι' αυτά που έχουμε κάνει. Βαρνάβα. Ο Κιούσης. Συγχαρητήρια. Είναι 

χρήσιμη η θέση σου, είναι πραγματικά, δεν το λέω για να κολακέψω, είναι 

πάρα πολύ χρήσιμη η θέση σου. Το χρειαζόμαστε, υπάρχουν απίστευτες 

ανευθυνότητες της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

αποφάσεις οι οποίες είναι εκτός τόπου και χρόνου και καλούμαστε τη βοήθεια 

όλων κάποια στιγμή για να στηθεί αυτή η νέα διοικητική δομή και η δύσκολη 

ιστορία που προσπαθεί να υπάρξει σ' αυτήν τη χώρα. Τον κ.Βελτανιώτη δεν 

έχουμε καμία .. Δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Ο κ.Δέδες, τι κάναμε στα 

μαγαζιά. Εμείς που τους δώσαμε .., είναι ευχαριστημένοι, πέρασα χθες το βράδι 

πρώτη φορά, αφότου δώσαμε τα μαγαζιά, ήταν όλοι κατενθουσιασμένοι οι 
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καταστηματάρχες, που βγάλανε την καρέκλα και πέρνανε δροσιά στην άμμο 

και ήτανε όλοι συνεπείς, το είδα ο ίδιος χθες το βράδι, έκανα περαντζάδα, 

επειδή είχε και μια εκδήλωση και ήταν όλοι συνεπείς, τα μικρά τετραγωνικά 

που τους είχαμε δώσει, περιχαρακωμένοι, μακριά από τη θάλασσα, 2 μέτρα και 

πέρα, κανένα πρόβλημα δεν είδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ περισσότερο από 2 μέτρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ παραπάνω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα τι 

κακό κάναμε στους καταστηματάρχες. Αφού το θέλανε και το δικαιούτανε με 

το Νόμο να πάρουνε μια άδεια να βγάλουνε τραπεζοκαθίσματα, το οποίο το 

Δημοτικό Συμβούλιο το ενέκρινε. Δεν κατάλαβα. Κατά των επιχειρηματιών 

δηλαδή .. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Να μου πει ένας συγκεκριμένα ότι 

βλάψαμε έναν άλλο επιχειρηματία. Θέλω να καταλάβετε ότι και εγώ καμιά 

φορά πάνω στην κούραση μου, πάνω στο θυμό μου, από το Δημαρχείο βγαίνω 

από την πόρτα και έρχομαι εδώ, ο τόνος καμιά φορά είναι υπερβολικός. Δεν το 

θέλω ούτε εγώ ο ίδιος. Θέλει η ιστορία μας για να προχωρήσει, η Ελλάδα 

πιστεύω δεν πάει καλά, δεν ελέγχεται το σύστημα ψηλά, οικονομικά αλλά και 

όχι μόνο οικονομικά και θεσμικά υπολειτουργεί για μένα. Εχω πολλά παράπονα 

από την Κεντρική Διοίκηση και πρέπει να ενωθούμε όλοι για να μπορέσουμε να 

βοηθήσουμε αυτόν το Δήμο που έχει τεράστιες, τεράστιες ανάγκες, τεράστιες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε. 
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ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση αγοράς εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου: "Συλλογή 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Αφορά την έγκριση αγοράς εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου: Συλλογή, 

μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, 

Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα, Δήμου Ωρωπού. Είχε ξανασηζητηθεί 

το θέμα, είχαμε πάρει απόφαση, την 111. Δύο φορές είχε συζητηθεί. Είναι η 94 

απόφαση και η 111. Οσον αφορά το κατεπείγον κύριοι συνάδελφοι, όπως είναι 

γνωστό, το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο ΥΠΕΡΑ, με αριθμό πρωτοκόλλου 

175221/28.12.11. Είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας και για τους συμπολίτες 

μας και για το Δήμο. Υπάρχουν προσθεσμίες για την ένταξη του έργου και τη 

χρηματοδότηση του στο ΕΣΠΑ και αυτές οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το εν λόγω θέμα της έγκρισης της αγοράς 

οικοπέδου για το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων του Ωρωπού, η απόφαση 

που είχε ληφθεί στις 25.4.2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

προσφυγής του κ.Θωμά Ρούσση στις 11.5.2012 ακυρώθηκε, με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό 

πρωτοκόλλου 27409 και 24710, στις 12.7.2012.  

 Χθες, στις 24.7, με αριθμό πρωτοκόλλου 17665, ενημερώθηκε, 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο η ακύρωση της απόφασης. Η πρόσκληση, όπως 

ξέρετε, έχει εκδοθεί, βγήκε από την Παρασκευή, δεν συμπερελήφθη το θέμα 

στην ημερήσια διάταξη και λόγω της μεγάλης σημασίας .. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει σταματήσει ο διαγωνισμός, έχει σταματήσει; Ο 

διαγωνισμός έχει σταματήσει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος διαγωνισμός λέτε;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Για την αγορά του κτήματος, κήρυξη που έχουμε βγάλει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αναγκαστικά, λόγω της .. Βεβαίως θα σταματήσει.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμάτησε, σταμάτησε. Αφού ακυρώθηκε η απόφαση. Θέλουμε 

νέα απόφαση. Ξανά οι όροι στην Οικονομική Επιτροπή και ξανά προκήρυξη.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά το κατεπείγον του θέματος; Το 

Συμβούλιο ομόφωνα .. Οσον αφορά για το κατεπείγον;  

 Ορίστε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κατ' εμέ δεν υφίσταται το κατεπείγον. Γιατί; Η συγκεκριμένη 

απόφαση 111 ελήφθη τον Απρίλιο και η προκήρυξη και η δημοσίευση έγινε 

μόλις στις 17 του μηνός. Δηλαδή, μετά από 3 μήνες περίπου. Κατ' εμέ δεν 

υφίσταται το κατεπείγον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μειοψηφούντος του κ.Ρούσση, το Σώμα .. 

ΔΕΔΕΣ: Και εγώ και εγώ κ.Πρόεδρε, ομοίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Σώμα κατά πλειοψηφία εγκρίνει ότι το θέμα είναι κατεπείγον. 

Διαβάζω την εισήγηση. Στα πλαίσια της υλοποίησης της μελέτης του έργου: 

Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου, 

Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού, θα πρέπει 

ο Δήμος Ωρωπού να προχωρήσει στην αγορά εκτάσεων στην περιοχή που έχει 

οριστεί, με την υπ' αριθμόν 226 του 2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων. 

Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 
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Συμβουλίου για την αγορά των απαιτούμενων εκτάσεων, έτσι ώστε η 

Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι; Το θέμα έχει βλέπω 

αρκετές ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, βεβαίως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απόφαση έπεσε .. Δε χρειάζεται, θα σου πω εγώ. Οτι η κα 

Μαναβέλη η οποία απουσιάζει σήμερα, επικοινώνησε με την Περιφέρεια, της 

είπανε ότι μπορείς να το επαναφέρεις το θέμα, γιατί ο Νόμος λέει, ότι μετά από 

2 μήνες από την απόρριψη κάποιου θέματος, μπορεί να το ξαναφέρεις μετά 

από 2 μήνες. Εμείς το φέραμε πιο νωρίς γιατί δεν το θέωρησε απόρριψη. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισε, το ενέκρινε κατά πλειοψηφία, αλλά όχι με την 

ενδεδειγμένη πλειοψηφία που έπρεπε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την απόλυτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την απόλυτη. Αυτό θεωρήθηκε από την Περιφέρεια απόρριψη 

και όχι μια έγκριση. Τέλος πάντων είχε μια κακή επικοινωνία η .. με την 

Περιφέρεια των .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και έκανε ένσταση ο κ.Ρούσσης. Ετσι; Εκανε προσφυγή ο 

κ.Ρούσσης στην Περιφέρεια κατά της απόφασης και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Περιφέρεια την έκανε δεκτή.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ στην εισήγηση μου κ.Δήμαρχε είχα πει τους λόγους για τους 

οποίους θα έπρεπε η 111 να αναβληθεί. Εσείς θελήσατε να το προχωρήσετε 

και σας είπα, θα ακυρωθεί η απόφαση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ.Ρούσση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι;  

 Ο κ.Γιασημάκης.   

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχουν περάσει μόλις 15 ημέρες .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Γιασημάκη, αν θέλετε. Θέλετε .. Ο κ.Γιασημάκης, ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Ρούσσης, ο κ.Δάβρης.  

 Να ενημερώσουμε το Σώμα και να γραφτεί και στα πρακτικά ότι στην 

αίθουσα έχει προσέλθει ο κ.Ανυφαντής. Αλλος συνάδελφος; Και ο κ.Σωτήρχος.  

 Κύριε Γιασημάκη, έχετε το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, έχουν περάσει μόλις 15 ημέρες από την παρέμβαση 

μου σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την πορεία του 

Βιολογικού Καθαρισμού και τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής σε σχέση μ' 

αυτό το έργο. Θέλω να διευκρινίσω ξανά ότι όταν λέω Δημοτική Αρχή δεν 

εννοώ το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων. Εννοώ τους Δημοτικούς 

Συμβούλους οι οποίοι έχουνε δυνατότητα ενημέρωσης, δυνατότητα 

πρόσβασης και παρέμβασης σ' αυτό το έργο. Δεν περίμενα λοιπόν ότι οι 

εξελίξεις θα με επιβεβαιώσουν τόσο γρήγορα. Να είστε σίγουροι ότι δεν 

χαίρομαι καθόλου γι' αυτήν την επιβεβαίωση, αντίθετα, λυπάμαι ειλικρινά γι' 

αυτήν την καθυστέρηση. Θα προτιμούσα να είχα διαψευστεί από τις εξελίξεις 

και να πηγαίνανε όλα καλά. Για να μιλάμε όμως για την ουσία του θέματος, θα 

πρέπει να αναφέρω κάποια πράγματα. Εάν σαν Δημοτική Αρχή είχατε 

ασχοληθεί λίγο παραπάνω με την ένσταση, με την προσφυγή αυτή του 

κ.Ρούσση, κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά του 

κτήματος, θα είχατε καταφέρει αρκετά πράγματα. Θα είχατε διαβάσει 

ενδελεχώς την προσφυγή του κ.Ρούσση και η απάντηση σας θα ήταν η 

κατάλληλη και όχι αερολογίες του τύπου, απορρίφθηκε, ότι η πρώτη απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου δεν απορρίφθηκε, διότι αυτό απαντήσατε.  
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 Βεβαίως και απορρίφθηκε από τη στιγμή που δεν δόθηκε η απαιτούμενη 

πλειοψηφία των 21 Συμβούλων. Θα είχατε δει επίσης στην απορριπτική 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής, 

ότι στην παράγραφο 4 και 6, που επικαλείται, ότι δεν έχουν περάσει 2 μήνες 

από την απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου 

δεν έχουμε δικαίωμα επαναφοράς του θέματος. Πολύ απλά και η Περιφέρεια 

και ο κ.Ρούσσης σφάλλουν. Και σφάλλουν πολύ απλά διότι στο Νόμο 

3852/2010, παρ. 2, άρθρο 67, καθώς και στην παρ. 3 και 4 του άρθου 3, της 

υπ' αριθμ. 16852/6.4.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, διαχωρίζονται 

οι περιπτώσεις. Στην παράγραφο 4, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης αναφέρει: Ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή 

πρόσκληση στην οποίαν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όποτε 

το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

ή το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου του αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή 

το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας.  

 Στις δύο τελευταίες αυτές περιπτώσεις, δηλαδή στο 1/3 και στο σύνολο 

των Συμβούλων της πλειοψηφίας απαιτείται γραπτή αίτηση μειοψηφίας, στην 

οποία θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις, 

δηλαδή σ' αυτές τις δύο, δεν μπορεί να επαναϋποβληθεί αίτημα για το ίδιο 

θέμα πριν παρέλθουν οι 2 μήνες, αφότου εκδόθηκε η απορριπτική απόφαση 

του Συμβουλίου. Αναφέρεται στις δύο περιπτώσεις. Είχε γίνει το Συμβούλιο με 

σύγκλιση από το 1/3 τουλάχιστον των μελών ή είχε γίνει από το σύνολο των 

Συμβούλων της μειοψηφίας; Ητανε ένα κανονικό Συμβούλιο αυτό που είχε 

γίνει. Αρα δεν ισχύει το δίμηνο. Δεύτερο, στην παράγραφο 6, αναφέρει ο ίδιος 

ο Περιφερειάρχης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Αφού επικαλείται τα 

νούμερα που είπα πριν, για να μην τα επαναλαμβάνω, λέει: Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται α) τουλάχιστον μια φορά το μήνα, β) 

όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν 
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κατεπείγουσες περιπτώσεις, που δικαιολογούν την άμεση σύγκλιση του, γ) 

όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή οι Επιτροπές, δ) όποτε το ζητήσει το 1/3 

τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο 

των Συμβούλων της μειοψηφίας.  

 Στις ανωτέρω υπό στοιχεία γ) και δ) περιπτώσεις, δηλαδή όποτε το 

ζητήσει ο Δήμαρχος και οι Επιτροπές ή το σύνολο της μειοψηφίας ή το 1/3, 

απαιτείται γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα 

συζητηθούν. Αν το Συμβούλιο σ' αυτές τις περιπτώσεις εκδώσει απορριπτική 

απόφαση επί του αιτήματος, δεν μπορεί να συνυποβάλλει, να επανυποβάλλει 

αίτημα για το ίδιο θέμα πριν παρέλθουν 2 μήνες. Διαχωρίζει ρητά τις 

περιπτώσεις α) και β). Δηλαδή, όταν συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο, 

τουλάχιστον μια φορά το μήνα, όπως το ορίζει ο Κώδικας ή όποτε το απαιτούν 

οι τοπικές υποθέσεις. Το δίμηνο ισχύει όταν ζητηθεί Δημοτικό Συμβούλιο από 

το Δήμαρχο ή από τις Επιτροπές ή από τους .. ή από το 1/3 του συνολικού 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή από τους Συμβούλους της μειοψηφίας. 

Το Συμβούλιο στις 25.4. ήτανε ένα τακτικό Συμβούλιο γιατί το απαιτούσανε τα 

θέματα, οι τοπικές υποθέσεις και γιατί γίνεται, όπως έπρεπε να γίνει μια φορά 

το μήνα.  

 Αυτά, για να ξέρουμε ότι η απορριπτική αυτή απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας δεν ισχύει. Ετσι λοιπόν δε θα έπρεπε να είχε 

ακυρωθεί, όπως έγινε και αυτό θα είχε συμβεί εάν εσείς σαν Δημοτική Αρχή 

είχατε ασχοληθεί. Εάν είχατε ασχοληθεί στο ελάχιστο. Λοιπόν, έχουμε μια 

Δημοτική Αρχή όμως η οποία ασχολείται μόνο με τις δημόσιες σχέσεις. Δεν 

ασχολείται με σοβαρά έργα. Μια Δημοτική Αρχή η οποία νομίζει ότι τα έργα 

γίνονται με αυτόματο πιλότο. Μια Δημοτική Αρχή που δεν παλεύει όπως πρέπει 

και όπως μπορεί να κατοχυρώσει αυτά τα έργα. Εχουμε επίσης μια μείζονα 

μειοψηφία, την παράταξη του κ.Λίτσα η οποία με ανευθυνότητα αντιμετωπίζει 
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αυτά τα μεγάλα έργα. Είναι καθηλωμένη σε μια στείρα αρνητική αντιπολίτευση, 

σε μια τυπολατρική αντιπολίτευση, σε μια αντιπολίτευση καθοδηγούμενη από 

το στενό, ψηφοθηρικό πολιτικό συμφέρον της, το οποίο όμως έρχεται σε 

αντίθεση με το συμφέρον του Ωρωπού. Θα πρέπει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχω 5 λεπτά κ.Λίτσα. Αμα σας ενοχλούν αυτά, να σταματήσω 

να μην τα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε στα σοβαρά το ρόλο σας 

και οι δύο, και η Δημοτική Αρχή και η μείζονα μειοψηφία. Για να επανέλθω 

όμως στην ουσία του θέματος, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα για να μην 

έχουμε προβλήματα με το έργο, είναι άμεσα να καλέσετε τους Νομικούς σας 

Συμβούλους κ.Δήμαρχε, να μελετήσουν το θέμα και αύριο πρωί πρωί, στην 

κυριολεξία αύριο πρωί πρωί, να παραστείτε στον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να κάνετε αίτηση θεραπείας, για να ακυρώσει 

άμεσα την απόφαση του, να συνεχιστεί κανονικά ο διαγωνισμός ο οποίος, όπως 

μου αναφέρετε, έχει σταματήσει και να μην κινδυνεύει το έργο. Σας είχα 

αναφέρει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αν χαθεί αυτό το έργο, 

κάποιοι θα φύγουν νύχτα και κάποιους θα τους πάρουν με τις πέτρες. Σας είχε 

φανεί βαρύ κ.Δήμαρχε, αλλά δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να το επαναλάβω.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Είναι και παραμονή της Αγ.Παρασκευής σήμερα. Το ειδικό πνεύμα 

δεν το βλέπω στην αίθουσα. Θέλω να πω το εξής: σ' αυτό το συγκεκριμένο 

έργο ήμασταν οι πρώτοι που θέλαμε να προχωρήσει, ήμασταν οι πρώτοι που 
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ζητήσαμε το συγκεκριμένο έργο να προωθηθεί. Διαφωνήσαμε .. Κάποιοι γελάνε 

σαν βλάκες αλλά μπορεί να ακούνε αστεία αυτά που λέω. Λοιπόν, όταν όμως 

έγιναν διαδικασίες κατευθυνόμενες, εκεί διαφωνήσαμε και αυτήν τη διαφωνία 

μας, έχουμε το δικαίωμα νομίζω, αν .. ενοχλεί κάποιους, να την 

υπερασπιζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ποια παράταξη είμαστε εμείς. Είμαστε η 

παράταξη που οι δικοί μας οι άνθρωποι δεν είναι εργολάβοι γύρω από το 

Δήμαρχο. Γι' αυτό μην μπερδεύονται άλλοι αρχηγοί παρατάξεων. Αυτοί έχουν 

το τυράκι. Εμείς είμαστε απ' έξω λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το δικαίωμα 

ξεκάθαρα αυτό που πιστεύουμε να το λέμε και να το κάνουμε. Εμείς είμαστε η 

παράταξη που δεν είμαστε δεκανίκι του Δημάρχου για να κάνει τα περίεργα τα 

κολπάκια του και να θυμόμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση κατά το δοκούν. 

Είμαστε παράταξη, που εδώ που έρχεται και τα λέει όπως είναι τα πράγματα, 

ωμά.  

 Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να πούμε για το συγκεκριμένο έργο, μόνο εμείς 

δεν ευθυνόμαστε αν η Δημοτική Αρχή δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Της 

είπαμε από την πρώτη στιγμή τι πρέπει να κάνει καλύτερο για τον τόπο. Δεν 

μας άκουσε, δεν ήθελε να είμαστε δίπλα της. Γι' αυτόν το λόγο λοιπόν δεν 

μπορεί κανένας να μας ζητάει τα ρέστα και πολύ περισσότερο να μας ζητάνε τα 

ρέστα άλλοι, τρίτοι, που ίσως ο καημός τους είναι ότι οι ίδιοι οι εργολάβοι, που 

έχουνε μπει στο .., στο σκουπίδια, στους εκκαθαρισμούς, δε θα χωθούνε και σ' 

αυτό το έργο. Και λόγω της ημέρας το κλείνω, δεν το συνεχίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα.  

 Ο κ.Ρούσσης έχει το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το δικαίωμα .. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ θέλω να συγχαρώ τον κ.Γιασημάκη για την άμεση ενημέρωση 

και τη σωστή, σοβαρή ενημέρωση που είχε για ένα θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, χωρίς εγώ και πιστεύω και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και δει της 

συμπολίτευσης, δεν γνώριζαν ότι θα ήταν εκτός ημερήσιας. Ο κ.Γιασημάκης το 

γνώριζε. Εγώ όταν θέλω να πάρω κάποιο έγγραφο από το Δήμο κάνω αίτηση, 

μου απαντάνε μετά από 1 μήνα και αν το πάρω. Το κλείνω. Σας έχω πει πολλές 

φορές εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το συγκεκριμένο έργο αν χαθεί, θα 

χαθεί με υπαιτιότητα δική σας. Μην προσπαθείτε να φορτώσετε την 

ανικανότητα τη δική σας στην αντιπολίτευση και κυρίως στην μείζον 

αντιπολίτευση. Οταν αποφασίσαμε για την 111 απόφαση του 2012, Δημοτικού 

Συμβουλίου, σας είπα ακριβώς το σκεπτικό μου, μίλησα με το Υπουργείο, η 

απόφαση θα ακυρωθεί και δεν με ακούσατε. Και συγκεκριμένα, είπαμε, εμείς το 

προχωράμε και άμα ακυρωθεί, ακυρώθηκε. Δηλαδή το βλέπετε πολύ 

επιδερμικά. Τα θέματα τα βλέπετε πολύ επιδερμικά, τα θέματα του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 Εγώ θέλω να σας πω ότι πάλι θα ακυρωθεί η απόφαση, πάλι εγώ θα 

κάνω ένσταση και θα συνεχίσουμε.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Η κα Στεργίου έχει το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, επειδή προηγούμενως ειπώθηκε και από τον κ.Δήμαρχο 

στο κλείσιμο, που δεν απάντησε σε ό,τι του είπαμε, όπου ήθελε απάντησε και 

ο κ.Πρόεδρος λόγω της σοβαρής δημοκρατικής, έτσι, του δημοκρατικού 

συντονισμού που κάνει, δεν μου έδωσε το λόγο να δευτερολογήσω, θα τα πω 

τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω κατ' αρχήν είναι ότι 

επανειλημμένα μας έχετε σύρει, το Δημοτικό Συμβούλιο, που καλόπιστα 
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έχουμε ψηφίσει, γιατί εμείς κ.Τσεκρεζή και κύριοι άλλοι που λέτε διάφορα, δεν 

σαμποτάρουμε κανένα έργο του Δήμου, όταν είναι κάτι που πρέπει να 

προχωρήσει, το ψηφίζουμε και προχωράμε και κ.Τσεκρεζή εγώ σε κανέναν 

προσωπικά δεν έκανα επίθεση, αν είδατε και το δελτίο τύπου και παντού. Εσείς 

όμως κάνατε και δε σας τιμά καθόλου.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και να τελειώσω. Οτι κάνατε λοιπόν, μας έχετε σύρει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσεκρεζή, ας μην επανερχόμαστε τώρα. Η κα Στεργίου.. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, δε δίνω το δικαίωμα σε κανέναν να πιάνει το όνομα μου 

στο στόμα του. Τέρμα, τέρμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας έρθουμε στο θέμα μας κα Στεργίου. Εντάξει, ας έρθουμε στο 

θέμα μας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, ότι επανειλημμένα μας έχετε σύρει 

στο να παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις οι οποίες είτε ακυρώνονται, 

είτε ανακαλούνται. Μήπως θα πρέπει να προσέξετε παραπάνω και να καθίσετε 

να διαβάσετε βάσει ποιών Διατάξεων και Νόμων πρέπει να παίρνονται οι 

αποφάσεις; Οταν επιμένετε να φέρνετο Συμβούλιο 3:00 η ώρα, γιατί 3:30 η 

ώρα κ.Πρόεδρε σήμερα; Γιατί έχετε το πανηγύρι. Με συγχωρείτε, όλη η 

λειτουργία του Δήμου θα εξαρτάται από τα πανηγύρια; Μόνο γι' αυτά είσαστε 

καλοί, για να ξαναγυρίσουμε. Να το κάνατε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαγορεύεται να γίνει στις 3:30; Απαγορεύεται; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να το κάνατε .. Ναι, ακούστε, όταν ο κόσμος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Η μας χαλάει η ζαχαρένια μας; Οταν υπάρχουν και θρησκευτικές 

εκδηλώσεις, είναι εκδηλώσεις που για κάποιους έχουν ενδιαφέρον. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να σας πω κάτι; Να σας πω, υπάρχουν άνθρωποι .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για κάποιους δεν έχουν. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και δεν εργάζονται στις δικές 

του δουλειές να σηκωθούν να φύγουν. Γιατί ο κ.Χασιώτης δεν είναι εδώ 

σήμερα; Γιατί εργάζεται ο άνθρωπος. Εξ αντικειμένου αποκλείουμε κάποιους 

ανθρώπους από το Συμβούλιο. Ενα αυτό. Δεύτερο, επιμένετε να παίρνετε 

αποφάσεις στις 02:00 η ώρα τα μεσάνυχτα. Λογικό είναι να έχουν φύγει οι 

μισοί. Να αρχίσουμε να κάνουμε λοιπόν ενστάσεις και να ακυρώνουμε 

αποφάσεις; Λοιπόν, για όλα αυτά και για το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα 

το ξαναφέρνετε έκτακτο,  εγώ προσωπικά δεν θα το ψηφίσω. Οχι γιατί είμαι 

αντίθετη με το έργο, αλλά γιατί γίνεται με όλη αυτή τη διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Στεργίου.  

 Ο κ.Δάβρης έχει το λόγο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Είπες προηγουμένως κ.Πρόεδρε ότι ο Δήμος θα αγοράσει κάποιο 

κτήμα, αλλά δεν είπες σε ποια περιοχή. Το κτήμα για τα λύματα, την 

επεξεργασία των λυμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΔΑΒΡΗΣ: Γιατί δεν το λέτε; Δεν λέτε σε ποιο σημείο. Λέτε αόριστα ένα κτήμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα κτήμα συγκεκριμένο.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΑΒΡΗΣ: Αυτό να το πει. Γιατί δεν το είπε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα συγκεκριμένο κτήμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο. 

ΔΑΒΡΗΣ: Δεν το είπες; Είπες ότι θα γίνει μια αγορά. Είπες ότι θα γίνει μια 

αγορά. Δεν είπες σε ποιο σήμειο. Μπορεί να είναι στη Χαλκίδα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Εχει γίνει η χωροθέτηση .. 
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ΔΑΒΡΗΣ: Ναι αλλά δεν .. Η χωροθέτηση έχει γίνει, δεν το αναφέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γνωστό το θέμα, εντάξει.  

ΔΑΒΡΗΣ: Και το αποφεύγετε συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Δεν το λέτε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε νομίζω, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Είναι κάτι που το 

γνωρίζουν όλοι οι πολίτες του Ωρωπού.  

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων, συνεχίζεται να ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Να μας 

λέει ο κ.Ρούσσης ότι θα χαθεί το έργο. Ποιο έργο; Για σας ποιο έργο; Εσείς 

λέτε ότι αυτό το έργο είναι καταστροφή. Εσείς λέγατε είναι καταστροφή του 

χωριού σας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Ρούσση, δεν τιμούν 

κανέναν αυτοί οι χαρακτηρισμοί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το έργο στο σημείο που γίνεται, είναι η καταστροφή του 

χωριού σας, βγήκατε βαρέσατε τις καμπάνες επί επανειλημμένες μέρες και 

πολλές φορές, με όλη τη διαδικασία του Συκαμίνου τη γνωστή, τους 

προπηλακισμούς του Δημοτικού Συμβουλίου, τις φωνές σας και όλα αυτά. 

Συγχαρητήρια. Μια χαρά. Δεν μπορείτε να βγείτε και από πάνω τώρα, το έργο 

εσείς και εμείς θα το χάσουμε. Για σας κάνετε οποιαδήποτε προσπάθεια να 

χαθεί το έργο. Πέστε το, για την τυπολαγνία της απόφασης σας, της ένστασης 

σας που σωστά το κάνετε, 12 χρόνια Πρόεδρος και αντιπολίτευση άλλα 4, 16 

χρόνια που ασχολείστε, πιθανώς κάποια Διάταξη και τώρα που είπε ο 

Γιασημάκης να υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο να μην το ξέρει κάποιος και να 

απορροφθεί, να μην απορριφθεί κάτι, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν 

διαφωνώ σ' αυτό ότι οποιοσδήποτε, είτε η Δημοτική Αρχή, είτε κάποιος άλλος 

μπορεί να κάνει κάποια λάθη στην πορεία, αλλά με συγχωρείς, άλλο αυτό, άλλο 
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εμφανώς να προσπαθείτε να μη γίνει το έργο σε καμία των περιπτώσεων, με 

αποφάσεις τυπικές.  

 Ποιο το πρόβλημα δηλαδή άμα δεν κάνατε εσείς την προσφυγή σας 

στην Περιφέρεια τώρα; Δεν θα είχε προχωρήσει το έργο, χωρίς την τυπολαγνία 

σας; Θα έλεγχε κανείς αυτήν την απόφαση ποτέ εάν δεν πηγαίνατε 

συγκεκριμένα να κάνετε καταγγελία για να καθυστερήσετε το έργο; Μα 

κωλυσιεργείτε ένα μεγάλο έργο που είναι ανάπτυξη για τον τόπο, μετά από 30 

χρόνια και έχετε το σθένος να μιλάτε κιόλας και να κάνετε ένσταση κατά του 

Δήμου, κατά 50.000 κατοίκων και να μου λες παραμύθια εμένα; Σε παρακαλώ 

πολύ, .. Δεν πρέπει να βγαίνεις έξω να μιλάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Δήμαρχε, δεν υπάρχει λόγος τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μιλάς κιόλας; Ακου να δεις πράγματα. Κωλυσιεργεί το μεγάλο 

εμφανώς, με τυπολαγνία και λέει ότι εμείς θα χάσουμε το έργο. Εμείς πονάμε 

για το έργο και κάνουμε λάθη και κάνουμε και σωστά και το έχω πει και 

παλεύουμε με μια πολύ μικρή στελέχωση του δυναμικού. Ηρθε η απάντηση 

σήμερα του Υπουργείου, μόλις είδε τη στελέχωση του Δήμου το πρώτο που 

μας είπε είναι να .. προσλάβετε προσωπικό, το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν 

μπορείτε να δουλέψετε μ' αυτό. Τα έχω πει 500 φορές. Δεν είπα ότι μέσα σ' 

αυτά τα πλαίσια εμείς είμαστε Θεοί. Δεν έχω Νομικό Σύμβουλο κανέναν. 

Νομικό Συμβούλιο δεν υπάρχει. Υπάρχουνε δύο ειδικοί συνεργάτες οι οποίοι 

ασχολούνται σαν υπάλληλοι όλη την ημέρα. Δεν προλαβαίνουν να κοιτάξουν 

τα θέματα σε βάθος, ναι, καμία Υπηρεσία του Δήμου. Αυτό πάσχουμε, 

πάσχουμε όλοι όμως. Οχι επειδή πάσχουμε εμείς, είμαστε άρρωστοι, να μας 

πετάτε, να μας ρίχνεις το δηλητήριο επιπλέον σε κάτι που μας λείπει και μας 

λέτε ότι το χάνουμε εμείς. Τι χάνουμε;  Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας 

κ.Γιασημάκη, με τον ιδρώτα μας και με το αίμα μας, όλοι αυτοί εδώ .. βλέπεις, 

οι κύριοι που τρέχουνε και τάσσονται πάντα μπροστάρηδες για το έργο, να 
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χάσουμε, να κερδίσουμε. Ενα είναι σίγουρο, ότι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, 

να παλεύουμε ειλικρινά και με διαφάνεια. Προσφυγές στην Περιφέρεια για 

καθυστερήσεις και δήθεν το χάσατε εσείς, αφού εσείς μας καθυστερείτε. Αυτά 

δεν παίζουνε. Σε παιδάκια, ούτε σε παιδάκια δεν παίζουνε. Οχι στο λαό, όχι 

στον κόσμο, που πάσχει, που μοχθεί να γίνει ένας Βιολογικός οπουδήποτε και 

3,5 χλμ., 3.700 μακριά από το Συκάμινο, καμία υποβάθμιση στο Συκάμινο .. Τι; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 3,5 χλμ. από το Συκάμινο, όπου και να γίνει, δεν υποβαθμίζει 

καμία περιοχή. Είναι ένα μεγάλο έργο. Εμείς θα το παλέψουμε. Αφήστε αν 

θέλετε να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή, για να γίνει το έργο. Οι τυπολαγνίες 

μπορεί να λέγονται εδώ μέσα, αλλά όταν καθυστερεί το έργο με προσφυγές 

κλπ., ο άλλος κοιτάει το Νόμο, λάθος ή σωστός ο Περιφερειάρχης. Μπορει να 

είναι λάθος ο Περιφερειάρχης. Ακόμα και ο Περιφερειάρχης κάνει λάθη. Δεν θα 

κάνουμε εμείς; Κατά το Γιασημάκη και ο Περιφερειάρχης κάνει λάθος. Δεν θα 

κάνουμε εμείς στη διαδικασία .. ; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κατά το Νόμο Δήμαρχε, κατά το Νόμο, όχι κατά το 

Γιασημάκη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κατά το Νόμο. Κάνει λάθος στο Νόμο ο Περιφερειάρχης. 

Εξήγησε ή παρέλειψε το Νόμο στην απάντηση του. Ετσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, θα δευτερολογήσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα όσον αφορά για τους εργολάβους, ε λέω, δε θέλω να 

μπλέκω τώρα να απαντάω σε όλα, αλλά όσον αφορά για τους εργολάβους που 

λεχθήκανε εδώ πέρα, από τον κ.Λίτσα, απ' ότι κατάλαβα είπατε κάποιοι 

εργολάβοι άλλων παρατάξεων παίρνουν έργα, ενώ εσείς δεν είστε εργολάβοι 

στο συνδυασμό σας, καθόλου, δεν υπήρξατε ποτέ, μάλλον, δεν έχετε 

εργολάβους να πάρουν έργα. Εγώ .. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Δήμαρχε, σοβαρέψου λίγο γιατί ο κόσμος ξέρει το παιχνιδάκι του .. 

Σοβαρέψου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι είπατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αφήστε τον ενικό και να σεβόμαστε και το χώρο και 

τους συμπολίτες μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι είπατε. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι πραγματικά δεν μπορεί 

κανείς, έστω από την μειοψηφία γενικότερα, να θεωρήσει ότι έχουμε κάποιον 

εργολάβο. Συνεχίζουμε στο 90% των περιπτώσεων, είτε εργολάβος είναι, είτε 

δικηγόρος είναι ή ό,τι μπορούμε, ό,τι καλό είχαμε από το παρελθόν να το 

συνεχίσουμε. Μη σας αναφέρω τώρα. Τα σκουπίδια; Ο δικός σας εργολάβος 

είναι που κέρδισε το διαγωνισμό. Οι δικηγόροι που βάζουμε για τα διόδια; Τον 

δικό σας. Οι δικηγόροι που βάζουμε για την Ιπποκράτειο Πολιτεία; Ο δικός σας 

δικηγόρος. Κανένα πρόβλημα, καμία σύσταση καμίας νέας εταιρείας, τεχνικής, 

δεν έχει δημιουργηθεί από τον Δήμαρχο ο οποίος είναι γιατρός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι; Σας έβρισε ο Δήμαρχος; Να απαντήσετε επί προσωπικού γιατί 

είπατε στο Δήμαρχο, λες ψέματα; Μ' αυτές τις απίστευτες εκφράσεις σας;  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ είμαι πάντα πολύ σύντομος. Ε, δε γίνεται. Χωρίς μικρόφωνο 

λέω, είπε ψέματα, αυτό είπα. Λοιπόν, πολύ καλά θυμάστε κύριοι συνάδελφοι 

ότι το 2011 το Μάρτη που αναθεωρήθηκε το όλο θέμα του Βιολογικού, εγώ 

έλειπα από αυτήν τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και αν ήμουνα θα ψήφιζα 

ναι, να το ξαναδούμε. Ο κ.Δήμαρχος θέλει ντε και καλά με μια ψεύτικη, με μια 

πλαστή, με μια, δεν ξέρω και εγώ πως να την αποκαλέσω, μελετούλα, να πάει 

ντε και καλά το Βιολογικό στο Συκάμινο, σε συγκεκριμένη θέση. Εγώ είμαι 

ξεκάθαρος. Δε δέχομαι μίγα στο σπαθί μου και λέω το εξής: είμαι υπέρ του 
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έργου, το είπα και τότε και είναι καταγραμμένο στα πρακτικά. Αν η μελέτη, η 

σοβαρή αυτή μελέτη, όχι η μελετούλα, του κ.Μήτσιου και της εταιρείας του, αν 

η μελέτη υποδείξει το σπίτι μου, θα φιλοξενήσω μέσα στο σπίτι μου το 

Βιολογικό. Δεν είναι δυνατόν ο κ.Δήμαρχος με το έτσι θέλω να φορτώσει το 

Βιολογικό στο Συκάμινο. Γι' αυτό είμαι απέναντι στο συγκεκριμένο έργο. Δεν 

είμαι απέναντι γιατί γίνεται στο Συκάμινο, γιατί με το ζόρι το πάει στο 

Συκάμινο.  

 Είμαι ξεκάθαρος. Ευχαριστώ. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έληξε το θέμα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Και επειδή θέλω, επειδή είμαι αληθινός, συγνώμη, 3, 10 

δευτερελόπτα, επειδή είμαι αληθινός σας λέω να αναθεωρήσετε την άποψη σας 

γιατί, γιατί μετά από λίγο καιρό θα δείτε πάλι ότι έχω δίκιο. Θα δημιουργηθεί 

ένα τεράστιο θέμα που θα σας μπερδέψει τόσο πολύ, που δεν θα μπορείτε να 

κάνετε το Βιολογικό και εκεί θα είσαστε υπεύθυνοι εσείς. Εγώ τώρα σας 

προειδοποιώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως απ' ότι κατάλαβα έχετε δύο κατηγορίες μελετών, τις 

καλές και τις άσχημες. Οποιες δεν είναι, .. προσδοκείτε, είναι άσχημες. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οποιες είναι κατευθυνόμενες είναι κακές. Οποιες είναι 

κατευθυνόμενες. Οι αντικειμενικές .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως εγώ σαν απλός έτσι Σύμβουλος και εγώ, να το πω έτσι, 

σαν παράταξη, δεν έχω καταλάβει που θα τον αφήσετε αυτόν τον Βιολογικό. 

Σε ένα κάρο τον έχετε βάλει επάνω και τον φέρνετε γύρο σε όλο το Δήμο. 

Αποφασίστε .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάει εκεί που θα πούνε 

οι μελετητές και όχι εκεί που θέλει ο κάθε Δημαρχος.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αναφερθήκατε κ.Δήμαρχε, αν έχετε συστήσει εταιρεία με 

εργολάβους. Οχι, έχετε πάρει έτοιμους και τους έχετε υπεργολάβους, όπως 

δημιουργείτε και με την παγία έναν τεράστιο μηχανισμό, που ή είναι ανίκανοι οι 

δικοί μας υπάλληλοι, που μέχρι χθες ήταν ικανοί και τα δικά μας τα 

μηχανήματα που μέχρι χθες δουλεύανε και ξαφνικά για οτιδήποτε χρειάζεται, 

έχουμε την παγία, το έχουμε βαφτίσει την ανάγκη, το φιλότιμο ανάγκη και 

προχωράμε κατευθείαν 300σάρια, 400σάρια κατευθείαν. Τέλος πάντων, η 

αντιπαράθεση, σας λέω πάλι, είναι και η μέρα περίεργη, δεν έχει νόημα. Εχει 

νόημα όμως ειδικά για το θέμα του Βιολογικού, ένα θέμα που το χειρίζεστε 

αποκλειστικά εσείς, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε στα κέντρα των αποφάεων, 

ούτε μέσα στα Υπουργεία, δε συνομιλούμε καθημερινά, όπως πρέπει να κάνετε 

εσείς, προσέξτε το, σας ενημέρωσε ο κ.Ρούσσης, εγώ θα σας ενημερώσω 

ακόμα καλύτερα, γιατί εγώ θέλω να γίνει το έργο, πραγματικά, πρέπει να γίνει 

αυτό το έργο, και σας .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι και ο Ρούσσης θέλει να γίνει το έργο και ο Ρούσσης θέλει να γίνει 

το έργο, αλλά θα δείτε μπροστά σας ότι χτίζετε στην άμμο. Χτίζετε στην άμμο. 

Να ελέγξετε .. Κύριε Δήμαρχε, εντάξει, αφού δεν μπορείτε να μιλήσετε 

αυτοδιοικητικά, λέτε τα δικά σας. Αφήστε όμως να ακούσετε. Λοιπόν, 

προσέξτε, χτίζετε στην άμμο. Στη συγκεκριμένη περιοχή που πάτε δεν μπορεί 

να γίνει ο Βιολογικός. Εμείς σας προειδοποιούμε, να τα θυμάστε αυτά που σας 

είπε και ο κ.Ρούσσης και εγώ σήμερα, αναθεωρήστε τις απόψεις σας, τρέξτε το 

έργο, δουλέψτε και θα είμαστε μαζί σας. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη. 
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα σταθώ σε δύο πραγματάκια. Στο ένα θέλω να απαντήσω 

στο Θωμά το Ρούσση. Ανέφερες από που γνώριζα εγώ .. Ναι, ευχαριστώ πολύ 

για τα συγχαρητήρια, αλλά οφείλω να πω και εγώ δύο πράγματα. Σαν παλιός 

Πρόεδρος, έκανα 4 χρόνια Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζω ότι 

πολλές φορές, 12 χρόνια Πρόεδρος, δεν ξέρω τι έχει γίνει, 4 χρόνια Πρόεδρος, 

γνωρίζω τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου καλά, γνωρίζω ότι πάρα 

πολλές φορές έρχονται έκτακτα θέματα. Αυτό που έκανα εγώ είναι το πιο απλό 

που μπορεί να κάνει ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Σήκωσα το τηλέφωνο και 

ρώτησα τον Πρόεδρο, γύρω στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι, περίπου 12:30, εάν 

υπάρχει έκτακτο θέμα και τι αφορά και με ενημέρωσε ότι υπάρχει και είναι 

αυτό. Από εκεί και πέρα όφειλα και εγώ να ψάξω το θέμα. Είναι πολύ απλό, 

από που είχα την ενημέρωση. Οσον αφορά στον κ.Λίτσα .. Ευχαριστώ πάλι 

κ.Ρούσση.  

 Οσον αφορά για τον κ.Λίτσα, τι να πω; Είναι ο πολιτικός αμοραλισμός σε 

όλο του το μεγαλείο. Στο σπίτι του κρεμασμένου κ.Λίτσα δε μιλάνε για σκοινί. 

Δεν μας είπατε κ.Λίτσα γιατί δεν πληρώνετε τον εργολάβο από το 2004 και 

όταν ήρθε το θέμα να πληρωθεί ο εργολάβος τον Δεκέμβριο του '11, 

αποχωρήσατε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν συζητηθεί το θέμα. Σας 

φώναξα να γυρίσετε να μας ενημερώσετε αλλά δεν μας ενημερώσατε. 

Αφήσατε να πληρωθεί.  

Ησασταν ο Πρόεδρος ο οποίος το .. για την απευθείας ανάθεση, το δικαίωμα 

του Προέδρου της Κοινότητας, το είχατε κάνει πανάκια και όταν σας το λέγανε 

ήτανε για το καλό του τόπου. Οταν το κάνουν άλλοι είναι το κακό του τόπου 

και υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω. Απολογηθείτε λοιπόν για τα 

πεπραγμένα σας και μη ρίχνετε λάσπη όταν χάνετε την ψυχραιμία σας και όσον 

αφορά για το δεκανίκι, όλοι γνωρίζουν ότι ουσιαστική αντιπολίτευση σ' αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο και έξω, γίνεται μόνο από τη δική μας παράταξη. Εμείς 
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είμαστε αυτοί που ουσιαστικά .. Κύριε Δέδε, μη γελάτε. Αστείος ήσαστε εσείς, 

δεν είναι αυτά που λέω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τώρα πράγματα αυτά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αστείος είστε εσείς και όχι αυτά που λέω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, κ.Δέδε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αστείος είστε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, κ.Δέδε, νομίζετε ότι πρέπει να ανακαλέσετε τώρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αστείος κ.Δέδε, αστείος κ.Δέδε είσαστε εσείς και όχι αυτά που 

λέω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Αυτό είσαστε. Αστείος κ.Δέδε είστε εσείς και παρακαλώ πολύ, αν 

θέλετε να πείτε κάτι να το πείτε ευθέως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, θα παρακαλούσα να ανακαλέσετε τώρα. Δεν είναι.. 

Δεν είναι εκφράσεις τώρα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δε χρειάζεται να ανακαλέσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε έναν συνάδελφο και αρχηγό παράταξης να του λες, είσαι 

αστείος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Πρόεδρε .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δε χρειάζεται να ανακαλέσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, αφήστε κύριε, αφήστε κύριε τα δεν ντρέπεστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Σηκώνετε και λέει και νούμερο τον Πρόεδρο τώρα και θέλει 

και σεβασμό. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

56 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αντέχετε να ακούσετε και σας φταίει ο Πρόεδρος. Φταίει ο 

Πρόεδρος. Επί προσωπικού; Επί προσωπικού; Δεν αντέχετε κ.Λίτσα. Εγώ δεν 

άκουσα ούτε έναν χαρακτηρισμό για σας. Ούτε έναν.  

Α και αυτό είναι προσωπικό δικό σας; Πάντα κρεμασμένος νιώθετε; Πάντα 

κρεμασμένος νιώθετε; Παρακαλώ κύριε. Κύριε Δέδε, αν μου επιτρέπεις, να το 

πω έτσι, φίλε Κώστα από σένα τουλάχιστον περιμένω ένα άλλο επίπεδο και όχι 

να λες στον οποιονδήποτε. Εγώ κάνω πλάκα; Εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σου και 

το ξέρεις. Εγώ δημιουργώ εντυπώσεις όταν λες, είσαι αστείος; Είναι έκφραση 

αυτή; Λοιπόν, εντάξει, ας ηρεμήσουμε τουλάχιστον. Εληξε το θέμα. Εγώ είδα 

τον κ.Γιασημάκη. Δεν μπορώ να ακούσω από εδώ πάνω. Μα δεν είδα να 

ανακαλέσετε ή να πείτε ότι δεν ισχύει. Λοιπόν, λοιπόν .. Αλλο χαρακτηρισμός 

και άλλο μια πολιτική. Παρακαλώ κ.Γιασημάκη, δεν υπάρχει τώρα θέμα. Ας 

ηρεμήσουμε και ας έρθουμε στο θέμα μας. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τουλάχιστον εγώ σέβομαι πάντοτε τους συνομιλητές. Δεν 

τους διακόπτω και δεν σχολιάζω αυτά που λένε και απαιτώ το ίδιο πράγμα να 

γίνεται όταν μιλάω και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό κ.Λίτσα για μένα, κανένα προσωπικό. 

Δεν υπάρχει προσωπικό κ.Λίτσα. Εξηγήστε μου, εξηγήστε σε 1 λεπτό σε τι 

έγκειται το προσωπικό. Σε 1 λεπτό .. Και αν θιχτήκατε δηλαδή υποκειμενικά 

εσείς, σημαίνει ότι κάποιος συνάδελφος σας έβρισε;  

Ορίστε, ποιο είναι το προσωπικό που θιχτήκατε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ερωτήθηκα γιατί δεν πλήρωνα κάποιον εργολάβο. Απαντώ ότι ο 

εργολάβος είχε φορολογική παράβαση.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Επρεπε να είχατε μείνει τότε και να είχατε απαντήσει τότε 

κ.Λίτσα. Και τότε φύγατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Τότε φύγατε, την κάνατε από εδώ μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη, τώρα τι κάνουμε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Απαντώ και λέω, ότι ο εργολάβος είχε φορολογική παράβαση και ο 

κ.Δήμαρχος του έδωσε τα 600.000 και κάνοντας και ολόκληρη διαδικασία. Το 

έκανε για το χωριό μου, έκανε ένα έργο στο χωριό μου, δεν μπορώ να του πω 

κουβέντα. Δικό μου έργο, τα λεφτά ήταν της Μαλακάσας. Με τα λεφτά της 

Μαλακάσας .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με δικαστική απόφαση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μη με διακόπτεις. Λοιπόν και το συνεχίζει κιόλας. Λοιπόν, είχε το 

κίνητρο του και το κάνει ο κ.Δήμαρχος. Συγχαρητήρια κ.Δήμαρχε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Λίτσα, δώσατε τις εξηγήσεις.  

Λοιπόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομολογία από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είχε ελεγκτεί από 10 

μεριές.  

ΛΙΤΣΑΣ: Τι είπατε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μου λέει ο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να λήξει το θέμα κ.Δήμαρχε. Να προχωρήσουμε τώρα στην 

ψηφοφορία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Το γνωρίζω κ.Δήμαρχε, το γνωρίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το θέμα κ.Λίτσα. Είναι ξεκάθαρο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει προσωπικό κανένα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ακούστε με λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απολύτως κανένα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφήστε με, θα είχα μιλήσει τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το θέμα, σας παρακαλώ. 

ΛΤΙΣΑΣ: Εσείς με διακόπτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το θέμα, σας είπα, δεν είναι προσωπικό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς με διακόπτετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξηγήσατε ποιο είναι το προσωπικό και δε βλέπω κανένα 

προσωπικό. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Και λέω λοιπόν το εξής: κατάφεραν, κατάφεραν τα 

διαπλεκόμενα του Ωρωπού και δώσανε στον κ.Οικονομάκο τη θέση του 

Δημάρχου. Γι' αυτό υπάρχουνε και σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Δεν έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα διαπλεκόμενα του Ωρωπού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, κ.Λίτσα και κ.Δήμαρχε, τώρα το να πάει η μπάλα 

στην εξέδρα με μια κουβέντα, ας το αφήσουμε να περάσει. 

 Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει αντίρρηση για την 

αγορά της έκτασης; Κατά ο κ.Λίτσας και η παράταξη του, όπως και η κα 

Στεργίου. Κύριε Τσάκωνα;  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Εμείς επειδή συμφωνούμε με την πρόταση του κ.Γιασημάκη, που 

είπε ότι μπορεί να γίνει αίτηση θεραπείας, θα ψηφίσουμε παρών. 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, θα ήθελα να πω και εγώ ότι συμφωνούμε, συμφωνώ με την 

πρόταση του κ.Γιασημάκη, να γίνει αίτηση θεραπείας. Να μην παρθεί νέα 

απόφαση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εγώ δεν πρότεινα να μην παρθεί νέα απόφαση. Είπα ότι 

παράλληλα θα γίνει η αίτηση θεραπείας, η οποία θα πρέπει να γίνει αύριο και 

για το φόβο των Ιουδαίων, διότι άνθρωποι είμαστε και δεν είμαστε και νομικοί, 

πρέπει να υπάρξει και καινούργια απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καινούργια απόφαση να διασφαλιστεί το έργο.  

 Κατά πλειοψηφία το Συμβούλιο εγκρίνει και αυτήν τη φορά είναι 

απόλυτη η πλειοψηφία. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε ονομαστική κ.Δέδε; Θέλετε 

να μετρήσετε; Δεν υπερβαίνουμε τους 21;  

 Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, σας είχα ζητήσει εκτός 

ημερησίας να ορίσουμε ημερομηνία για το Συμβούλιο για το ιδιαίτερο δηλωτικό 

σήμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, δεν απάντησα και εγώ Γιώργο, συγνώμη, πάνω στην 

ένταση των προβλημάτων. Είναι βέβαιον ότι θα έρθει Δημοτικό Συμβούλιο για 

να .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: 5 Σεπτεμβρίου .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω τις ημερομηνίες τώρα .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να το ορίσουμε από τώρα. Γιατί; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ την ημερομηνία δεν μπορώ να την πω από τώρα. Δε 

γνωρίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιαμαρέλο, ξέρετε, δεν .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά στην περίοδο εκείνη σίγουρα θα κάνουμε Συμβούλιο. Αυτό 

δεσμεύομαι. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Να κάνουμε Συμβούλιο με μοναδικό θέμα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως θα είναι μοναδικό θέμα. Τώρα κ.Γιαμαρέλο, με όλη την 

εκτίμηση που σας έχω, επειδή η καθημερινότητα τρέχει .. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Εντάξει, το δέχομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5 είναι. Συν πλην 7, θα έλεγα εγώ.  

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το δέχομαι, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή η προηγούμενη Τετάρτη, η επόμενη Τετάρτη γιατί.. 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ: Το δέχομαι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. 

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

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτακτο και άλλο; Ο κ.Καρίνος; Ποιο είναι το έκτακτο; Δε μου 

έχει δοθεί εμένα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα στο πω εγώ ρε παιδί μου το έκτακτο. Το πρόγραμμα είναι, η 

κατάθεση, θα σας το διαβάσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό γιατί .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόσκληση για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, είναι το ζητούμενο, 

κάνω την εισήγηση, δημοσιεύτηκε στις 3.7.12, εξηγώ και το επείγον του 

θέματος, το χρονικό διάστημα .. Θα σας πω, είναι Τοπική Απασχόληση 

Ανέργων. Το χρονικό διάστημα από τότε μέχρι τώρα δεν επαρκούσε για να 

προλάβουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση συμπράξεων 

ομάδων εργασίας, επαφές με φορείς, Δήμους, εταιρείες, Υπουργεία. Κατά 
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συνέπεια όταν συντάχθηκε η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν 

δυνατόν να περιληφθούν όλα αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Με 

δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων γι' αυτό το πρόγραμμα, το 

οποίον μεγαλεπίβολο και καλό για το Δήμο μας, εννοείται, έτσι; για τους 

άνεργους και θα σας εξηγήσει, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, στις 6.8. λήγει 

όμως η ημερομηνία κατάθεσης, μέσα σε 1 μήνα δηλαδή έπρεπε να κάνουμε 

πάρα πολλές ενέργειες και σας εξήγησα για το θέμα του προσωπικού 

προηγουμένως και μπαίνουμε στο καλοκαίρι τώρα τον Αύγουστο. Αν δε 

χρειαστεί δε θα κάνουμε Συμβούλιο. Δηλαδή θα κάνουμε αρχές Αυγούστου, 6, 

σε πολύ επείγον θέμα, αλλιώς δε θα κάνουμε, θα πάμε μετά τον 15Αύγουστο 

πλέον από το σημερινό Συμβούλιο. Να μη σας φωνάζουμε. Καλό είναι να 

περάσουμε σήμερα 1, 2 έκτακτα που έχουμε για να μην ξανακάνουμε 

Συμβούλιο και τον Αύγουστο.  

 Εκτός αυτού όμως, 6.8. έχουμε, τελειώνει η ημερομηνία κατάθεσης της 

υποβολής της πρότασης που θα σας εξηγήσει αν θέλετε κάτι ο κ.Κυριακού, για 

το πρόγραμμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται αποδεκτό για το επείγον του θέματος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση τώρα για το επείγον του θέματος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι λεφτά που θα πάρουμε από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα 

του ΕΣΠΑ δηλαδή να καταθέσουμε την πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 

 

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στην 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Α.Σ." στο πλαίσιο της Δράσης 7: 

"Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της Κατηγορίας Παρέμβασης 

1: "Ενεργειακές Πολιτικές Απασχόλησης" του Θεματικού Αξονα 

προτεραιότητας 8: "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση 

στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου", του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013". 

 

 ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. 

 

Λήψη απόφασης του Δήμου Ωρωπού για συμμετοχή σε Αναπττυξιακή 

Σύμπραξη του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) με 

την επωνυμία: "Α.Σ. ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, είναι, η πρόταση αφορά το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, το οποίο 

σημαίνει Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης. Η προκήρυξη έγινε στις 3.7. και 

αναφέρεται, συγνώμη, αναφέρεται σαν τοπικά σχέδια για την απασχόληση 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας. Το έργο 

περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων, που αφορά υποστήριξη οφελουμένων αλλά 

και επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας. Οφελούμενοι από το πρόγραμμα αυτό είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι 
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στα μητρώα ανεργίας, επίσης νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με 

εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ. Γενικά το πρόγραμμα αυτό έχει κάποια σχέδια 

δράσης τα οποία περιλαμβάνουν μια προετοιμασία των οφελουμένων, ώστε να 

ιδρύσουν επιχειρήσεις οι οποίες θα καλύπτουν διασπιστωμένες ανάγκες της 

περιοχής παρέμβασης, την προώθηση των οφελουμένων που το επιθυμούν 

προς επιδότηση από άλλα προγράμματα και την προετοιμασία και βελτίωση 

των δεξιοτήτων των επιλεγέντων οφελουμένων, βάσει των πραγματικών και 

διαπιστωμένων αναγκών των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς.  

 Το πρόγραμμμα αυτό έχει συνολική επιχορήγηση 20.000.000 ευρώ 

περίπου. Είναι χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Αυτό σημαίνει ότι ο 

Δήμος δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί οικονομικά και τα οφέλη που θα 

προκύψουν θα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κυρίως ένα 

ιδιαίτερο όφελος για τους εκπαιδευόμενους, το ότι θα εισπράττουν κάποιο 

ποσό για την πρακτική κατάρτιση τους, με την υποχρέωση φυσικά της 

απασχόλησης ορισμένου χρόνου γι' αυτούς που θα εκπαιδευτούν. Πρακτικά 

σας αναφέρω ότι προβλέπεται ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο διαρκείας περίπου 

200 ωρών, το οποίο έχει μια επιδότηση 5 ευρώ ανά ώρα και στη συνέχεια 

προβλέπεται αναγκαστικά η απασχόληση τους, τουλάχιστον για 3μηνη 

απασχόληση, με κανονικές αμοιβές σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις. 

Κατά συνέπεια θα πρέπει να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην λήψη 

απόφασης, που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού σε δύο αναπτυξιακές 

συμπράξεις, σύμφωνα με το Νόμο 4019. Η μια αναπτυξιακή σύμπραξη λέγεται 

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ και στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν ο Δήμος Διονύσου, Δήμος 

Μαραθώνα, η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ραφήνας, η εταιρεία OPTIMUM 

VALUE και η .. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ.  

 Θα πρέπει επίσης το Συμβούλιο να αποφασίσει την αποδοχή όλων των 

προϋποθέσεων ένταξης του Δήμου Ωρωπού, την αποδοχή υποβολής αίτησης 
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φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας της αναπτυξιακής 

σύμπραξης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ.Οικονομάκου, να προβεί σε 

κάθε ενέργεια που απαιτείται και προβλέπεται για τη συμμετοχή και την 

υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και τον ορισμό του Δημάρχου, 

κ.Οικονομάκου, ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της αναπτυξιακής 

σύμπραξης και του υποφαινόμενου σαν αναπληρωματικό μέλος. Υπάρχει και 

δεύτερη αίτηση, σε δεύτερη απόφαση, η οποία αφορά την αναπτυξιακή 

σύμπραξη ΣΥΝΕΠΕΧΕΙΡΩΝΤΑΣ, η οποία, στην οποία μάλλον, συμμετέχουν ο 

Δήμος μας, η συναιτεριστική ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, το .., το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΥΠΡΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ, σαν διακρατικός εταίρος και η εταιρεία .., 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Δύο, είναι δύο αιτήσεις. Η μια είναι μόνιμα σαν Δήμος και η άλλη 

είναι με διαδημοτική συνεργασία με Δήμο Μαραθώνα και Δήμο Διονύσου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς υπάρχουν ερωτήσεις. Ετσι δεν είναι; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Ναι. Με την διαδημοτική συνεργασία αυτή είχαμε καταθέσει και 

άλλη πρόταση, αν θυμάστε, στο παρελθόν, τα λεγόμενα .. στα οποία αρχικά 

μεν μείναμε απ' έξω, αλλά σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι λόγω του ότι δεν 

καλύφθηκε ο προϋπολογισμός, η πρόταση αυτή θα μπει και θα ενταχθούμε και 

σε αυτά. Εχουμε νούμερο 48 και θα ενταχθεί μέχρι το 58. Γι' αυτό και 

προκρίναμε ξανά τη συνεργασία με τους, με διαδημοτική συνεργασία. Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας θέλει να ρωτήσει, η κα Βαρνάβα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, εγώ θέλω να τοποθετηθώ.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Για ερωτήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Καλύβας, η κα Στεργίου. 
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 Κύριε Λίτσα. Ωραία.  

 Κύριε Καλύβα. Ας κάνει την ερώτηση ο κ.Καλύβας. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ερώτηση απλά. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, μετά τον κ.Λίτσα μπορώ να κάνω εγώ τις ερωτήσεις; 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ναι, ναι, κα Βαρνάβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ευχαριστώ. Και όσον αφορά το προηγούμενο θέμα πάλι δεν με 

υπολογίσατε. Εμείς έχουμε ψηφίσει, έτσι; το ίδιο με την αντιπολίτευση. 

Λοιπόν, ήθελα να .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο με την αντιπολίτευση, ποια αντιπολίτευση;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Την από εδώ. Ο,τι ψηφίσαν οι υπόλοιποι, ψηφίσαμε και εμείς. Δεν 

με ρωτήσατε όμως εμείς τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, τώρα, πρώτο, πρώτο, πρώτη 

ερώτηση. Είπατε ότι είναι ένα πρόγραμμα 20.000.000 ευρώ τα οποία θα 

εισρεύσουν εις τον Δήμο Ωρωπού; Μια ερώτηση.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Οχι, όχι, είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Πόσο επομένως, επειδή έχω και άλλες ερωτήσεις, πόσο επομένως 

είναι το, που αναλογεί; Εντάξει; Αναλογεί στο Δήμο Ωρωπού. Επειτα, ποιος θα 

αναλάβει την εκπαίδευση αυτών που θα εκπαιδευτούνε, γιατί κάποιοι θα 

εκπαιδευτούνε είπατε. Η απασχόληση θα είναι τρίμηνη; Τι γίνεται μετά το 

τρίμηνο; Ποια θα είναι η αντιμισθία που θα έχουνε αυτοί που θα μπούνε σ' 

αυτό το πρόγραμμα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που είπατε ότι πρέπει να 

τηρήσουμε κάποιες προϋποθέσεις, πόσες θέσεις θα ζητήσει ο Δήμος Ωρωπού 

στο ένα και πόσες εις το άλλο πρόγραμμα, γιατί πρόκειται για δύο 

προγράμματα. Εντάξει;  

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Μισό λεπτό. Εντάξει, εντάξει. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Οχι, για τα 20.000.000 με κάλυψε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Και άλλος αρχηγός; Πλακώσανε οι αρχηγοί ρε παιδιά.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ, απ' ότι ρώτησα 

προηγουμένως αν είναι ένα ή δύο προγράμματα, είπατε ότι είναι ένα του 

Δήμου Ωρωπού, έτσι; Είναι αυτό που έχει σχέση με τις Μ.Κ.Ο.; Ερώτηση είναι 

αυτή. Δηλαδή μεσολαβεί η Μ.Κ.Ο. ή θα το υλοποιήσει ο Δήμος; Ενα. Μου 

απαντάς όλα μαζί. Το δεύτερο είναι η διαδημοτική συνεργασία, που αυτό, 

εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Και το τρίτο, αναφέρατε ότι και κάποιες άλλες 

συμπράξεις με κάποια συνεταιριστική τράπεζα, κάποιον οργανισμό από την 

Κύπρο. Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτοί δηλαδή είναι, συμμετέχουν στη 

διαδημοτική; Αν μπορείτε να μας κάνετε μια διευκρίνιση και σε συνέχεια αυτών 

που ρώτησε η κα Βαρνάβα, τι ειδικότητες, γιατί εμείς υποτίθεται ότι έχουμε 

ανάγκη από προσωπικό που λείπει από το Δήμο, αλλά όταν λέμε προσωπικό 

που λείπει από το Δήμο, δε θα λέμε ας πούμε ξέρω εγώ 10 άνθρωποι, 10 

υπάλληλοι εργάτες, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς, με συγκεκριμένες 

ειδικότητες. Αν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, αν το προβλέπει το 

πρόγραμμα. Αυτό ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλύβα. 

ΚΑΛΥΒΑΣ: Ηρθε η σειρά μου. Τάκη, κ.Κυριακού, κάπου ανέφερες ότι θα 

πρέπει να έχουν εισόδημα 3.000. Για τον ΟΓΑ μόνο ή γενικώς όλοι ..; Μόνο για 

τον ΟΓΑ. Αυτή μια ερώτηση. Την πήρα την απάντηση. Και το άλλο, που είπες 

ότι θα πρέπει να κάνουνε κάποιο σεμινάριο, έτσι; όλοι αυτοί που πρόκειται να 
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εργαστούνε. Υποχρεωτικά δηλαδή για να μπει κάποιος άνεργος σε μια θέση θα 

πρέπει να κάνει αυτό το σεμινάριο; Υποχρεωτικά λοιπόν. Τα 5 ευρώ τα 

πληρώνει ο Δήμος; Πάλι από τον .. Εντάξει, ευχαριστώ.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σε όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Φοργιάρη. 

ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ: Δεν ήμουνα από την αρχή στην εισηγήση σας αλλά άκουσα 

όμως ότι κάποια Δημοτική Επιχείρηση θα συμμετέχει. Η Κοινωφελή Επιχείρηση 

του Δήμου Ωρωπού δεν μπορεί να συμμετέχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Κυριακού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει ήδη κάνει δική της πρόβλεψη για 

το ΤΟΠΣΑ κ.Φοργιάρη. Λοιπόν και είπαμε, είπαμε σε συνεργασία, σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο της Κοινωφελούς Επιχείρησης να μην μπλέξουμε 

τις δύο προτάσεις, να κατεβάσετε ανεξάρτητη πρόταση και αυτό έχει γίνει και 

εμείς κατεβάζουμε, εμείς κατεβάζουμε σαν Δήμος. Λοιπόν, το πρόγραμμα 

λοιπόν είναι, έχει προϋπολογισμό 20.000.000. Ο ανώτατος προϋπολογισμός της 

κάθε πρότασης είναι 800.000 ευρώ. Οι δύο προτάσεις που θα κατεβάσουνε, το 

πρόγραμμα είναι ένα, απλά θα κάνουμε δύο προτάσεις. Η μια πρόταση έχει σαν 

αριθμό ατόμων 80 άτομα. Η δεύτερη πρόταση έχει 75 άτομα. Δεν ξέρουμε αν 

θα πάρουμε και τις δύο ή αν θα πάρουμε μία ή καμία, γιατί εδώ γίνεται πανικός. 

Μας έχουν πλησιάσει τουλάχιστον 10- 15 διαφορετικοί εταίροι, Δήμοι, φορείς, 

εταιρείες, ό,τι φανταστείτε και απλά κάναμε κάποιες επιλογές μ' αυτούς που 

θεωρούσαμε πιο αξιόπιστους και πιο κοντά στο να εξυπηρετηθούν άτομα της 

περιοχής μας.  

 Τα άτομα που θα προσληφθούν δε θα προσληφθούν από το Δήμο. Δε 

θα καλύψουν ανάγκες του Δήμου, οπότε να θέσουμε ειδικότητες εμείς. Αυτό 

θα προκύψει στη διάρκεια του προγράμματος, θα γίνει μια μελέτη της αγοράς 
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εργασίας, ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς, τι ακριβώς ειδικότητες χρειάζονται 

και αυτές οι ειδικότητες θα ζητηθούν, ώστε να προσληφθούν οι άνεργοι. Αυτοί 

οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα ασχοληθούν, θα ενημερωθούν μάλλον, θα 

παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς πάνω στα θέματα τα εργασιακά και κατά τη 

διάρκεια αυτή θα αμοίβονται με 5 ευρώ την ώρα. Για να γίνει όμως αυτό θα 

πρέπει αυτόματα να έχει εξασφαλίσει η αναπτυξιακή σύμπραξη αυτή το ότι οι 

άνθρωποι αυτοί θα απασχοληθούν μετά για 1 τρίμηνο τουλάχιστον σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, με μισθούς οι οποίοι θα είναι, το είπα πριν, με βάση τις 

συλλογικές συμβάσεις. Δεν προβλέπεται δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο ποσόν ή 

κάποια μικρή αμοιβή, όπως ήταν κάποια άλλα προγράμματα, σαν την 

Κοινωφελή που σηζητάγαμε για τα 625 ευρώ. Είναι προγράμματα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Αυτό ακριβώς. Είναι τοπικά σύμφωνα απασχόλησης. Λοιπόν, 

προσπαθούμε, προσπαθούμε να τα πάρουμε. Για να μπει κανείς, για να μπει 

κανείς σ' αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να συστήσει μια αναπτυξιακή 

σύμπραξη. Η αναπτυξιακή σύμπραξη είναι ένα Νομικό Πρόσωπο, το οποίο θα 

συσταθεί με δύο φορείς. Θέλει τουλάχιστον τρεις φορείς. Στην μια 

αναπτυξιακή σύμπραξη συμμετέχουν οι Δήμοι, Ωρωπός, Διόνυσος, Μαραθώνας, 

η Δημοτική Επιχείρηση της Ραφίνας και κάποιοι άλλοι. Στο δεύτερο φορέα 

συμμετέχει ο Δήμος Ωρωπού, η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της 

Νεάπολης της Πάφου και σ' αυτές μέσα συνήθως μπαίνει συντονιστής εταίρος 

μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Αυτή τρέχει το πρόγραμμα στην 

πραγματικότητα. Ολοι οι υπόλοιποι προσφέρουν έργο ανάλογα με τη 

δυνατότητα τους. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο θα παρέχει επιστημονικό υλικό, ο 

Δήμος θα παρέχει τις κατευθύνσεις, την ενημέρωση και την όλη, πως να το 
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πω, ενασχόληση και κατεύθυνση σε ποιες επιχειρήσεις θέλει να πάει. Αυτό 

ακριβώς είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, με ποιο κριτήριο έχει γίνει η επιλογή ο Δήμος να 

συνεργαστεί με τη Συνεταιριστική Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ, νομίζω είπατε, ποια.. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ. 'Η με τον φορέα από την Κύπρο. Με ποιο κριτήριο. 

Ποιος το επέλεξε αυτό για να κάνουμε αυτήν τη σύμπραξη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Το κριτήριο είναι η προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια 

προγράμματα, η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού στην εκπαίδευση και στη 

σύνταξη των αναγκαίων μελετών και το όλο στήσιμο και το πως έχουν 

διαχειριστεί Κοινοτικά χρήματα μέχρι τώρα. Η ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας 

και διάφοροι άλλοι παράγοντες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κυριακού. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι να συμφωνήσουμε και εκτός 

ημερησίας να έρθει και οτιδήποτε, αλλά τόσο σοβαρά θέματα δεν μπορεί να 

γίνεται μια ανάγνωση κ.Κυριακού. Επρεπε να μας είχατε δώσει εισηγήσεις, 

σήμερα τουλάχιστον, να τα έχουμε μπροστά μας και να υπήρχε μια εισήγηση 

από σας. Να μπορούσαμε να καταλάβουμε λίγο τι μας λέτε τόσην ώρα. Πολύ 

ωραία αυτά που μας είπατε, αλλά έπρεπε να μας τα είχατε δώσει, τουλάχιστον 

να τα είχατε βγάλει φωτοτυπία. Ναι. Αν τα είχατε βγάλει φωτοτυπία και μας τα 

είχατε δώσει, θα τα είχαμε μπροστά μας να τα κοιτάξουμε για 5 λεπτά. Ναι. 

Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει μια καλύτερη προετοιμασία να έχετε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει, εγώ νομίζω μια φωτοτυπία να τα δώσετε, δεν προλαβαίνατε; 

Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα όλα αυτά που είπατε καλά, αλλά όλα αυτά 

έπρεπε να τα είχαμε να τα διαβάσουμε, έστω για 10 λεπτά. Λοιπόν, εγώ είμαι 

θετικός, δεν έχω λόγο να είμαι αρνητικός. Απλώς σας ξαναλέω ότι είναι 

απαράδεκτο να μη μας τα δίνετε μια φωτοτυπία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πότε λήγει η προθεσμία του 

συγκεκριμένου προγράμματος και ήρθε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε τώρα. Αφήστε τις ερωτήσεις. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά όταν έρχονται προ 

ημερησίας σοβαρά θέματα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 6.8. πρέπει να έχουμε καταθέσει, είπαμε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: 3.8. Επομένως θα μπορούσατε να έχει έρθει σε πιο .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, ήταν τεράστια η γραφειοκρατική διαδικασία για να 

φτάσουμε μέχρι εδώ. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Τέλος πάντων. Πάντως όντως τότε να υπάρχει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση όντως, μια γραπτή 

ενημέρωση, ώστε να μπορούμε να έχουμε και καλύτερη άποψη. Βεβαίως και 

πάντα είμαστε θετικοί όταν πρόκειται για προσλήψεις ανθρώπων, η οικονομική 

κρίση μαστίζει όλους μας, οπότε είμαστε πάντα θετικοί στο να δημιουργούνται 

θέσεις εργασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κυρία .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εγώ ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  Λοιπόν, κατ' αρχήν να μην πω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι 

για το θέμα το ότι θα έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι. Δεχτήκαμε να 

κάνουμε, να συζητήσουμε προ ημερήσιας διάταξης λόγω του επείγοντος, ότι 

μας πιέζουνε οι προθεσμίες, αλλά ειλικρινά πάλι θα πω κάτι, κάθε φορά νομίζω 

ότι θίγω τους Συμβούλους της πλειοψηφίας, αλλά οι Σύμβουλοι της 

πλειοψηφίας δεν ακούνε τι λέμε εδώ μέσα. Δεν ακούνε τι λέμε και δεν 

αφήνουνε και εμάς να ακούσουμε τι λέμε και τι αποφάσεις παίρνουμε εδώ 

μέσα. Κατά τα άλλα ψηφίζετε ναι κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, σας παρακαλώ. Κύριε Φοργιάρη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ακούστε, επειδή σ' αυτά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τα έχετε αποφασίσει. Με συγχωρείτε, προ ημερήσιας κ.Φοργιάρη, 

σας βρίσκω λάθος σήμερα. Για τα τακτικά, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Πότε προλάβατε; Πότε προλάβατε .. ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη, δε βοηθάτε.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής, επειδή σ' αυτά τα 

προγράμματα και σ' αυτές τις διάφορες συμπράξεις που γίνονται υπάρχουνε 

μεγάλα πάρτι, ακούστε, λέτε, ότι μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να έχει γίνει, να 

έχουν κατατεθεί οι προτάσεις. Ποιες προτάσεις; Αφού οι φορείς ακόμη δεν 

έχουνε συσταθεί. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει παρθεί απόφαση συμμετοχής 

στο πρόγραμμα. Αυτό αποφασίζουμε σήμερα. Αυτό αποφασίζουμε ή σε ποια 

σύμπραξη θα πάμε; Γιατί προσωπικά θα έλεγα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμμετοχή, συμμετοχή. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε. Προσωπικά, έτσι; θα έλεγα ότι εμείς θα πρέπει να 

αποφασίσουμε και κάνω πρόταση στο Συμβούλιο σας και στους Συμβούλους 

σας να ακούσουν αυτά που λέμε, να συμπράξουμε, μάλλον να.. Τι έγινε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιο καλώδιο εκεί πέρα. Κάποιος παρασύρει τα καλώδια. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Να συμμετέχουμε, να συμμετέχουμε στη διαδημοτική σύμπραξη, 

δηλαδή με τους 4 Δήμους και τη Δημοτική Επιχειρήση Ραφήνας, γιατί θα είναι 

ένα πρόγραμμα που θα το διαχειριστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να μην πάμε σε 

φορείς άλλους έξω από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να γίνει ένας φορέας που 

πραγματικά θα βοηθήσει την περιοχή μας, τους 4 Δήμους, την Βορειο-

Ανατολική Αττική και να έχουμε και τη δυνατότητα να τον ελέγξουμε κιόλας. 

Αν έρχεται έτσι η πρόταση, γιατί πρέπει να μας πείτε ακριβώς τι ψηφίζουμε 

σήμερα. Ψηφίζουμε να συμμετέχουμε σε δύο προτάσεις, σε μια, σε καμία; 

Αυτό δηλαδή νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί. Προσωπικά εγώ και κάνω και την 

πρόταση στο Συμβούλιο, να είναι η απόφαση μας να συμμετέχουμε στην 

αναπτυξιακή διαδημοτική των 4 Δήμων και της Δημοτικής Επιχείρησης της 

Ραφίνας.  

 Αυτή είναι η θέση μου και αυτό ψηφίζω, διαφορετικά την άλλη πρόταση 

εγώ προσωπικά δεν την ψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια είναι η πρόταση που τίθεται προς ψηφοφορία κ.Κυριακού; 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κοιτάξτε, οι αποφάσεις, οι αποφάσεις είναι δύο. Η εισήγηση είναι: 

Λήψη απόφασης του Δήμου Ωρωπού για συμμετοχή στην αναπτυξιακή 

σύμπραξη του άρθρου 18, του Νόμου 4019/2011. Η μια είναι με την επωνυμία, 

αναπτυξιακή σύμπραξη Συνεπιχειρώντας και η άλλη είναι με την επωνυμία, 

αναπτυξιακή σύμπραξη Τετράπολις. Ηθελα, ήθελα να δώσω, ήθελα να δώσω 
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μια διευκρίνιση, ότι και οι δύο προτάσεις είναι άμεσα ελεγχόμενες από το Δήμο. 

Απλά η διαδημοτική συνεργασία .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη που κάνω την παρέμβαση αλλά δε θα ήθελα μια Τράπεζα 

να είναι μέσα στη διαδημοτική επιχείρηση που θα κάνουμε εμείς. Δε θα 

συμφωνήσω. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Η Τράπεζα, μια και το αναφέρετε θα σας διευκρινίσω, η Τράπεζα 

θα προσφέρει το εκπαιδευτικό της κέντρο. Αυτή είναι η συμμετοχή της, καμία 

άλλη. Η Τράπεζα θα προσφέρει το εκπαιδευτικό της κέντρο. Στο πρόγραμμα 

του .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φοβίζει η λέξη Τράπεζα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, δεν μας έχετε φέρει κάποιο καταστατικό να 

δούμε. Είναι στον αέρα όλα αυτά που λέμε. Εσείς καλά κάνετε αλλά και εμείς 

που ψηφίζουμε πρέπει να έχουμε στοιχεία.  

ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Κοιτάξτε, η αναπτυξιακή σύμπραξη, η αναπτυξιακή σύμπραξη 

είναι υπό ίδρυση. Συμμετέχουμε σε μια υπό ίδρυση αναπτυξιακή σύμπραξη και 

επίσης τα άτομα επειδή είναι συγκεκριμένα για κάθε πρόταση, 80 άτομα για 4 

Δήμους αναλογούν 20 άτομα στον Ωρωπό. Γι' αυτό καταθέσαμε και δεύτερη 

πρόταση, προσπαθούμε να καταθέσουμε και δεύτερη πρόταση για να πάρουμε 

80 άτομα μόνιμα. Αυτή είναι η ιστορία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άρα επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις ως προς τη συμμετοχή του Δήμου στις δύο αναπτυξιακές 

συμπράξεις; 
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Με συγχωρείτε, εγώ είπα ψηφίζω μόνο για τη σύμπραξη της 

Τετράπολις. Για την άλλη δε συμφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία στη δεύτερη περίπτωση 

εγκρίνει.  

.......: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ομόφωνα στην πρώτη, ναι. 

.......: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι. Δεν το είπα στις εισηγήσεις, το 

ξέχασα και επί ευκαιρία τώρα το θυμήθηκα που άκουσα με τις σπουδές και 

αυτά, είναι επειδή είναι περίοδος αποτελεσμάτων, καλό είναι και εμείς σαν 

Δήμος να φροντίσουμε για την επιβράβευση των αριχτούχων μαθητών του 

Δήμου μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να παρακαλέσω κάτι το Συμβούλιο. Λίγοι το ξέρουνε και 

από τους συνεργάτες μου. Στις 01:00 η ώρα το μεσημέρι, είναι προ ημερησίας 

άλλο θέμα, αν θελήσετε, ναι.... 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν θελήσετε, νομίζω πως δεν είναι, είναι μια τυπική, μια τυπική 

διαδικασία.... 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δήμαρχε, είναι 18:00 σχεδόν η ώρα και .. 
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ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την 

προμήθεια ασφαλτομίγματος. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Ε.Η.Δ. 

 

Εγκριση μελέτης και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την 

προμήθεια αδρανών υλικών. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις 13:00 η ώρα η Μπουτσικάκη η Νίκη με καλεί στο γραφείο 

της και μου λέει, ελάτε να δείτε την ομολογία του Ελεγκτικού Συμβουλίου για 

ένα θέμα, ότι όλες, έχουμε αύριο θέματα προμήθειας .. λόγω του ότι έχει 

τελειώσει, οι υδραυλικοί δεν έχουνε τίποτε, να πάρουν κλπ. Το έχουμε θέματα 

Οικονομικών Επιτροπών αυτά. Το ότι από σήμερα με νομολογία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου όλες οι προμήθειες, από ένα ποσόν και πάνω τέλος πάντων, θα 

πρέπει να περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο και ζητώ με την προμήθεια για 

.. και άσφαλτο στο επίπεδο το περσινό ακριβώς, με τις μελέτες, τις έχω εδώ 

ό,τι θέλετε, ακριβώς όπως οι περσινές, να περάσουμε για να μπορέσουμε να 

λειτουργήσουμε το καλοκαίρι. Ακούω τον .. Το επείγον του θέματος είναι ότι 

ήδη έχουμε στείλει πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής αλλά για τη νομιμότητα 

της αποφάσεως, καλό είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις δύο 

μελέτες προμήθειας .. και άσφαλτο. 
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 Είναι στα επίπεδα του πρόχειρου διαγωνισμού. Εχω εδώ τις μελέτες, 

είναι απλές. Σας διαβάζω άμμο .. λατομίου, 5.000 κυβικά μέτρα, 9 ευρώ η 

μονάδα, 73.000. Αυτή είναι όλη η μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν φαντάζομαι να υπάρχει αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και η άσφαλτος για να κλείνουμε τις λακούβες, η οποία δεν.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτήν τη στιγμή, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε 1 κυβικό .. 

από την περσινή προμήθεια. Είναι .. Να' ρθείτε να το ελέγξετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι.  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μόνο να κατανεμηθεί σωστά και το αμμοχάλικο και η πίσα. 

Οχι μόνο για τον Ωρωπό κ.Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν και η άσφαλτος είναι 780 κυβικά, τιμή μονάδος που 

ξεκινάει 65 και ασφαλτική συγκολλητική 1.560 κιλά. 65.000 σύνολον μαζί με το 

ΦΠΑ, 65.622. Είναι η προμήθεια των δύο υλικών. Αυτή είναι η μελέτη, 

ολοκληρωμένη. Παρακαλώ να την εγκρίνουμε για να μπορούμε να κλείσουμε 

κάποια λακούβα μέχρι τον Σεπτέμβριο, να μην η διαδικασία κολλήσει. Αυτό 

είναι το επείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηδη τα θέματα αυτά τα έχουμε για Οικονομική Επιτροπή αλλά 

σήμερα το μεσημέρι 13:00 η ώρα άμα μπείτε στο ΔΗΜΟΣΝΕΤ θα δείτε 

δυστυχώς τα νεότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Φαίνεται λοιπόν ότι για να βγει αυτή η νομολογία έχουνε πάρει 

χαμπάρι το τι πάει στραβά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οχι στο Δήμο Ωρωπού, 
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γενικά σε όλη την Ελλάδα. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Τσάκωνας, ο Πάρης 

ο Κουκουλόπουλος έχει κάνει πολλά λάθη ίσως σ' αυτόν τον τομέα, γιατί ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Δικός μου φίλος, δικός μου φίλος, ναι. Εχω να πω το εξής: ότι επειδή 

μιλάτε κ.Δήμαρχε, μη συγκρίνετε ανόμοια πράγματα. Αλλες 10 τετραετίες να 

ήμουνα, αυτά που έχετε κάνει εσείς τόσο διάστημα, δε σας έφτανα. Λοιπόν, 

αυτό που έχω να πω εγώ είναι το εξής: δεν συντρέχει ο λόγος του 

κατεπείγοντος επουδενί, επουδενί δεν συντρέχει και γι' αυτόν το λόγο θα σας 

πω να μην την πάρετε την απόφαση, να την φέρετε κανονικά και να μας 

δώσετε και εισηγήσεις, ε; Είναι ανέκδοτο να μη μας έχετε δώσει εισηγήσεις και 

να θέλετε να πάρουμε αποφάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή είναι 18:00 η ώρα, έχουμε ξεκινήσει 

από τις 15:30 και έχουμε μόνο προ ημερησίας, εγώ απορώ πότε θα 

τελειώσουμε το κανονικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι υπάρχουνε και 

υποχρεώσεις .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να μην έχεις και Γραμματέα συν τις άλλοις. Ορίστε κα 

Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: .. στις τοπικές μας Κοινότητες Πρόεδρε. Από την άλλη δεν έχω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ζητάω από το Συμβούλιο να εγκρίνει τη δυνατότητα να 

λειτουργήσει ο μήνα, γιατί άμα πάμε Σεπτέμβρη Δημοτικό Συμβούλιο  

και πάμε μετά Οικονομική, μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα έχουμε .. και άσφαλτο 

βέβαια. Ετσι; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, δεν έχω τελειώσει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν αφήσαμε τη δυνατότητα στην κα 

Βαρνάβα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι' αυτό το φέρνω, 13:00 η ώρα με ενημέρωσε. Σας λέω ότι 

τρέχουν τα πράγματα και δεν μας προλαβαίνουνε οι εγκύκλιοι και οι Νόμοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν. Από την άλλη δεν έχουμε τίποτα 

γραπτό να δούμε πόσο είναι τα κυβικά, πόσες είναι οι ποσότητες.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπε ο κ.Δήμαρχος, έχουν καταγραφεί. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ε μα δεν μπορούμε μόνο επειδή καταγράφηκαν να πάρουμε 

απόφαση επιτόπου. Για όνομα του Θεού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμμος θραυστή λατομίου, 5.000 τόνους χ 9, τιμή μονάδος, 

45.000. Αμμος θραυστή λατομίου, 1.200, 12 τιμή μονάδος, 14.400. Σύνολον 

73.000 μαζί με το ΦΠΑ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, μετά κ.Λίτσα, μιλήσατε. Να μιλήσει και ο κ.Τσάκωνας. 

 Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δήμαρχε, όπως το είπες και εσύ, πρέπει να περάσει Οικονομική 

Επιτροπή πρώτα. Περάστε το πρώτα, περάστε το πρώτα από την Οικονομική 

Επιτροπή και μετά φέρτε το εδώ να ψηφίσουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα έγκριση πρέπει να γίνει από εδώ. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεν υπάρχει κατεπείγον. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις προμήθειες .. Ναι άλλο δεν υπάρχει κατεπείγον. Το 

κατεπείγον είναι να κλείσουμε την λακούβα ή όχι, αν πέσει κανένας μέσα είναι 

άλλο θέμα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να περάσει πρώτα Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Στεργίου. Ηρεμήστε, θα πάρετε το λόγο. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Επειδή κάθε φορά μας λέτε για τη λακούβα και ότι ρίχνετε το 

μπαλάκι και λέτε ότι εσείς φταίτε που δεν παίρνουμε αποφάσεις και εσείς το 

θυμηθήκατε 13:00 η ώρα να το φέρετε σήμερα; Αρα λοιπόν η ευθύνη για το 

αν ήτανε κατεπείγον είναι δική σας και όχι δική μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σημερινή ανάρτηση στο ΔΗΜΟΣΝΕΤ. Είναι σημερινή 

ανάρτηση νομολογίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου στο ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ. Θα 

υπάρχει και αύριο. Μπορώ να σας τη δείξω.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δε συμφωνούμε μ' αυτήν τη διαδικασία, περάστε Οικονομική 

Επιτροπή και φέρτε το μετά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δε γίνεται αυτό λέμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά το .. Ο κ.Λίτσας θέλει να δευτερολογήσει. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω ειδικά γιατί το ανέφερε και ο κ.Δήμαρχος, για να μη 

συμβούν τα, να πω μια δική μου εμπειρία του παρελθόντος, για να μη συμβούν 

αυτά που έγιναν πέρσι με την εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, που έδωσε μόνο ένας 

προσφορά, προτείνω το εξής στον κ.Δήμαρχο: να κάνει απευθείας ανάθεση, να 

πάει στον Ντουμάνι να το πάρει με ειδική τιμή, όταν λέμε με ειδική τιμή, με 

πολύ μεγάλη έκπτωση, αυτό που έκανε ο Λίτσας στη Μαλακάσα και ειδικά το 

Πολυδένδρι έπαιρνε κυβικά, δωρεάν τελείως γιατί είναι μέσα στο Πολυδένδρι 

και δεν είναι δυνατόν κ.Δήμαρχε ο Δήμος μας να μην εκμεταλλεύεται αυτό το 

λατομίο και να παίρνει δωρεάν υλικό. Σας δίνω μια άλλη λύση λοιπόν. Να 

πάρετε δωρεάν υλικό. Επαιρνε το Πολυδένδρι πάρα πολύ, έφτιαχνε δρόμους ο 

προηγούμενος Κοινοτάρχης .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι ανάγκη να κάνει δωρεάν. Να μπει στο διαγωνισμό και 

να μας πει, σας το δίνω με 2 ευρώ αντί 8. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και η τιμή που τη δίνει, που δίνει το 

λατομίο είναι πολύ καλύτερη. Η Κοινότητα Μαλακάσας 3 τετραετίες 

τουλάχιστον προμηθευότανε με ειδική τιμή, πολύ χαμηλότερη από της 

πιάτσας, από το λατομίο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν έχει πρόβλημα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ποιος σας εμποδίζει να το κάνετε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεσμεύομαι να πάω στο λατομίο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Γιατί δεν το κάνατε πέρσι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεσμεύομαι να ενημερώσω .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Και κάνατε την εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, η γνώμη μου ήταν το λατομίο να την πάρει, αλλά μπήκε, 

μπήκε ο διαγωνισμός, ο οποίος ενημερώθηκε και το λατομίο στον προηγούμενο 

διαγωνισμό και δε συμμετείχε.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, παίρνεις τηλέφωνο και του λες, φέρε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το λατομίο έχουμε μια καλή συνεργασία .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οπως κανονίζεις και ρίχνεις τα σκουπίδια εκεί παράνομα, θα 

μπορούσες να του πεις, φέρε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι τα σκουπίδια, όχι τα σκουπίδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι σκουπίδια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι τα σκουπίδια. Κανένα σκουπίδι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο τα μπάζα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, μπάζα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπάζα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπάζο ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τα μπάζα, καλά κάνεις. Δεν σου είπα κουβέντα ποτέ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπάζο ναι, όχι σκουπίδια. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ομως το 3Α μπορούσες να το πάρεις σε χαμηλή τιμή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα κοιτάμε ένα ένα, ένα ένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για να μπούνε και τα πράγματα σε μια σειρά. Οσον 

αφορά το κατεπείγον κύριοι συνάδελφοι υπάρχει αντίρρηση; Κατά η 

αντιπολίτευση. Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει το κατεπείγον. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί θα πέσει; Η πλειοψηφία είναι πάνω των 21 κύριε. Αν το 

Συμβούλιο κ.Λίτσα αποφασίσει ότι είναι κατεπείγον, δεν έχει λόγο η Περιφέρεια 

για το κατεπείγον και θα το δείτε. Την απόφαση για το κατεπείγον την έχει 

καθαρά το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τη νομιμότητα της 

απόφασης την έχει .. Θα το δείτε κ.Παπού ότι έτσι είναι. Λοιπόν, λοιπόν .. Και 

όσον αφορά τις μελέτες, πάλι το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει.    

 Κυρία Βαρνάβα πάμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που σας 

αφορά, για να πάψει και η παρανομία σας μέσα στο Συμβούλιο. (γέλιο) 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΕΟΔΡΟΣ: Τι πράγμα ρε παιδιά; 

ΔΑΒΡΗΣ: Εγώ μειοψήφισα προηγούμενως. Με έβαλες όχι ή θα έχουμε τα 

παλιά; Πάλι ενστάσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (γέλιο) Εχετε δίκιο. Οχι και ο κ.Δάβρης, όπως και σύσσωμη η 

αντιπολίτευση. 
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 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Αποδοχή παραίτησης της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1ο θέμα.  

 Η αίτηση της κας Βαρνάβα για παραίτηση έχει αναγνωστεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι μέχρι και την εκλογή του νέου 

Γραμματέως, η παραίτηση από το Συμβούλιο δε γίνεται δεκτή κα Βαρνάβα. 

Πάντως όσον αφορά την παραίτηση υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι 

συνάδελφοι; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται την παραίτηση 

της κας Βαρνάβα. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα είναι η εκλογή του Γραμματέα, του νέου Γραμματέα 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται ύστερα από εισήγηση της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης για τον θεσμό του Γραμματέα. Υπάρχει κάποια 

εισήγηση από την ελάσσον αντιπολίτευση κύριοι συνάδελφοι;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μείζονα όσον αφορά τον Γραμματέα κ.Λίτσα, όχι. Τον 

Αντιπρόεδρο, σας ανήκει. Αν δεν προτείνει η ελάσσονα Γραμματέα, μετά θα 

προτείνετε εσείς.  
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 Ορίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, εκπροσωπώντας την ελάσσονα λόγω 

μη συμμετοχή του κ.Γιασημάκη, που θα έπρεπε να προηγηθεί εμού, η ή κα 

Βαρνάβα θα πρέπει να το πει η ίδια, η πρόταση η δική μας είναι η κα Μαργέτα 

για την θέση του Γραμματέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συμφωνούμε και εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για το τυπικό της υπόθεσης κύριοι συνάδελφοι, θα 

πρέπει να αποφασίσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εγκύκλιος είναι ρητή, 

πρέπει να γίνει μυστική ψηφοφορία.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε μυστική ψηφοφορία λοιπόν και το Συμβούλιο ομόφωνα 

εγκρίνει.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, να πάρω το λόγο; Μου επιτρέπετε ως πρώην;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Δεν ξέρω, να σας ανακηρύξουμε και επίτιμο; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βεβαίως (γέλιο). Λοιπόν, κ.Πρόεδρε, λοιπόν, εγώ πάντως να 

συγχαρώ θα ήθελα την καινούργια Γραμματέα. Θα πρέπει να πω κ.Πρόεδρε ότι 

η συνεργασία μας υπήρξε άψογη. Τα νέα καθήκοντα μου όμως δεν μου 

επιτρέπουν να συνεχίσω, το καταλαβαίνετε. Ελπίζω τόσο άψογη να είναι και η 

συνεργασία με την κα Μαργέτα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά κα Βαρνάβα και εγώ σας ευχαριστώ. Και η κα 

Μαργέτα.  

ΜΑΡΓΕΤΑ: Να ευχαριστήσω το Σώμα .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί αυξάνεται η παρουσία του Καλάμου 

στο Προεδρείο. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ψήφο εμπιστοσύνης, 

να πω ότι θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω στις ευθύνες που έχει η θέση της 

Γραμματέως. Δέχθηκα τη θέση αυτή στην προσπάθεια μου να βοηθήσω το 

Προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο στην περαιτέρω λειτουργία του και ότι 

θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής στο ρόλο, όπως ήταν η κα Βαρνάβα, αν και 

πολλές υποχρεώσεις τόσο οικογενειακές, όσο και επαγγελματικές, πολλές 

φορές δεν μου επιτρέπουν να παρεβρίσκομαι στα Δημοτικά Συμβούλια. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Μαργέτα. Μπορείτε να έρθετε να πάρετε και τη 

θέση στο Προεδρείο.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ωραίες και οι δύο. (γέλιο) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Για μια Ελένη έγινε ο Τρωϊκός πόλεμος. Δεν το συζητώ. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 38/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού περί 1ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Δέδε βλέπω .. Θέλετε 

διάλειμμα; Τον βλέπω έχει αγανακτήσει. Μου λέει διάλειμμα, γι' αυτό λέω. Οχι, 

ίσα ίσα, δεν έχω .. Λοιπόν, 3 θέμα.  
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 Ο κ.Καμπιώτης είναι εδώ;  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Ναι Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά την εισήγηση, έχει διανεμηθεί στους συναδέλφους. 

Υπάρχει κάποια τροποποίηση; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Μετά την έγκριση των 50.000 ευρώ που ήρθαν από το Δήμο, 

από την επιχορήγηση του Δήμου, προχωρήσαμε σε μια αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, προσθέσαμε κάποια, κάποιους κωδικούς. Εχουνε δοθεί σαν 

εισηγήσεις ο προϋπολογισμός. Τώρα από εκεί και πέρα αν υπάρχει κάποια 

ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ερώτηση κ.Λίτσα; 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Η έγκριση των 50.000 έχει έρθει από το Δήμο; 

ΚΑΜΠΙ≡ΤΗΣ: Ορίστε; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχουν έρθει τα 50.000 στο Δήμο; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Βεβαίως. Πήραμε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, η απόφαση την έχετε πάρει; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είναι η απόφαση, μισό λεπτό να τη βρω. Είναι η 196 του 12. 

ΛΙΤΣΑΣ: Η απόφαση έχει καθαρογραφτεί; Εχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ; 

Συγνώμη λίγο τώρα. Δεν είναι δυνατόν μια απόφαση να λέτε ότι υπάρχει, εμείς 

να την ψάχνουμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να μην υπάρχει. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Είναι η απόφαση 196 του 2012. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ξέρω ποια είναι, του Δήμου .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Μάλιστα. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Μάλιστα. Ομως αυτή η απόφαση, εγώ πήρα προχθές τηλέφωνο την 

κα Μαναβέλη, μου είπε ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Εχει καθαρογραφτεί 

κ.Δήμαρχε, κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω κ.Λίτσα.  

ΛΙΤΣΑΣ: Την έχετε υπογράψει; Είναι απλό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θυμάμαι. Δεν το γνωρίζω .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Προσέξτε, επειδή ρώτησα την κα Μαναβέλη. Μου είπε ότι δεν την 

έχετε γράψει ακόμα. Αρα, αφού δεν την έχετε γράψει την απόφαση, δεν 

ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε προφανώς για να το πει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, δεν ισχύει η απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν ισχύει αυτό που λέτε .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε πως την αποδεχθήκατε; Κύριε Δήμαρχε, αφού δεν την έχετε 

καθαρογράψει την απόφαση ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχω στοιχεία. Είναι η Γραμματέας του Δημοτικού, στο συγκεκριμένο 

αρμόδιο τμήμα. Προφανώς έχω το λόγο μου που ρωτάω. Ε λοιπόν, εγώ 

βασίζομαι, Δήμαρχε, στην ειλικρίνεια του Προέδρου, στην ειλικρίνεια του 

Προέδρου. Κύριε Πρόεδρε, την υπογράψατε; Είναι σε ισχύ; Ναι ή όχι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θυμάμαι κ.Λίτσα. 30 αποφάσεις την ημέρα υπογράφω. Αλλος 

συνάδελφος; Υπάρχει άλλη αντίρρηση;  

 Ο κ.Κιούσης. Ορίστε κ.Κιούση. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εγώ θέλω να μιλήσω για το θέμα, για το Λιμενικό Ταμείο, μάλιστα 

ο κ.Καμπιώτης πριν από λίγο μου έδωσε ένα χαρτί, επειδή υπήρξα και μέλος 
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του Λιμενικού Ταμείου, μας πυρπολούν άπαντες με κάποια χαρτιά. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο Ναυτιλίας. Νομίζω ότι, δεν ξέρω πως θα 

εξελιχθεί αυτό το θέμα, αλλά εκείνο που θέλω να πω και μια και έρχεται η 

αναμόρφωση με τα 50.000 και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έλλειπα 

και δεν ήμουν εδώ για λόγους ανωτέρας βίας, ότι θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος 

την επιδότηση αυτού του Λιμενικού Ταμείου. Αυτό, το Λιμενικό Ταμείο 

κ.Δήμαρχε, δεν έχει πάρει ποτέ επιδότηση από το κράτος, ούτε 1 ευρώ. Αρα 

ερχόμαστε εμείς να το κάνουμε Δημοτικό και να του δώσουμε με το καλημέρα 

50.000. Αρα προκαλούμε την κοινωνία και άρα μπορούν να έρθουν αυτοί που 

λένε, κακώς το κάνετε Δημοτικό, γιατί ενώ όσο ήταν κρατικό δεν είχε πάρει 

ούτε 1 ευρώ και του δίνουμε 50.000. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αυτό 

και ένα πολύ κακό ξεκίνημα να επιδοτήσουμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

Καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν, ότι είναι δεσμευμένοι κάποιοι 

λογαριασμοί κλπ., αλλά έπρεπε να βρούμε άλλον τρόπο, όχι επιδότηση 50.000 

ευρώ.  

 Τα χρήματα του Δήμου πρέπει να τα, να συμπεριφερόμαστε λίγο 

διαφορετικά. Αυτή είναι η δικιά μου αρχή. Ελλειπα στο προηγούμενο τέτοιο, γι' 

αυτό και θέλω με την ευκαιρία να το πω τώρα. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Τώρα το θέμα είναι η έγκριση του 

προϋπολογισμού. Τώρα ο κ.Κιούσης, εντάξει .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω μισό λεπτό. Θεωρώ, Δημήτρη, θεωρώ, κ.Κιούση, 

συγνώμη, θεωρώ το εξής: ότι το Λιμενικό Ταμείο, γενικότερα ο Δήμος Ωρωπού 

ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία του είναι η θάλασσα. Αλιευτικά καταφύγια, τα 3, 

η θάλασσα, η χερσαία ζώνη και όλα αυτά τα προβλήματα. 50.0000 ευρώ 

επομένως, μια επιχορήγηση σε ένα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που πάνω, όπως 

είπες είχε πολλά προβλήματα οικονομικά, έχει 25.000, είχανε πληρωθεί 3, 4 
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μήνες οι υπάλληλοι του κλπ. Δεν είναι, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι, κάτι το 

φοβερό. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο, δύο υπάλληλοι. Από ποιο λογαριασμό;  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Στις 4.7. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποδεσμευτήκανε τα χρήματα 25.000 που είχαμε και είχανε μπει 

και λίγα ακόμη, αλλά το πρόβλημα είναι το έργο που θέλουμε να κάνουμε στον 

τομέα αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο πόσα λεφτά χρειάζεται ένας τομέας και 

όχι το Λιμενικό Ταμείο τι είχε κάνει στο παρελθόν. Να δείτε τι θα κάνουμε, πως 

θα το κάνουμε, πόσο ανάγκη έχει ο τόπος για λεφτά στην ευρύτερη περιοχή 

του Λιμενικού Ταμείου και αυτό νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο 

κάποιου και όχι το ότι, ότι δεν έπαιρνε παλιά. Μα δεν έπαιρνε παλιά αλλά 

λέγανε παλιά, δεν έχει γίνει και τίποτα στο Λιμενικό Ταμείο τόσα χρόνια. 

Παραλάβαμε 110 παγκάκια χαλασμένα, πόσα παραλάβαμε. Παράδειγμα σου 

λέω. Αυτά, ανάλογα με το έργο θα μας κρίνεις σε λίγους μήνες, αν 

χρειαζόντουσαν τα 50.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δέδες και ο κ.Δάβρης.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οπως είπα και την προηγούμενη φορά για το ίδιο θέμα, υπάρχει 

απόφαση, έχω πάει ο ίδιος στο αρμόδιο γραφείο στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

που λέει ότι πρέπει να ακολουθήσετε το Νόμο κ.Δήμαρχε και να προχωρήσετε 

κανονικά σε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες παράδοσης - παραλαβής. 

Παρόλα αυτά εσείς συνεχίζετε. Λυπάμαι πάρα πολύ για το συμβάν που έχει 

συμβεί να μην ξέρει ο κ.Πρόεδρος αν έχει υπογράψει ή όχι, εγώ γνωρίζω ότι 

δεν έχει γραφτεί η απόφαση, γιατί παίρνω κάθε μέρα γι' αυτό το θέμα και έχω 

να πω το εξής στον αγαπητό κ.Πρόεδρο, τον κ.Καμπιώτη .. 
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, δεν είναι Πρόεδρος, είναι Αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Μας είπε πάρα 

πολλά πράγματα την άλλη φορά, αλλά σε μερικά έχω κάποιες ενστάσεις. Εχω 

ένσταση αν υπήρχε ή όχι προϋπολογισμός. Υπήρχε προϋπολογισμός και υπήρχε 

και τροποποίηση του. Μας είπατε ότι δεν έχουνε γίνει ποτέ κανονιστικές 

αποφάσεις για νομιμοποιήσεις λιμανιών. Εχουνε γίνει τέτοιες αποφάσεις, 

έχουνε γίνει τέτοιες ενέργειες, τόσο για το λιμάνι των Αγ.Αποστόλων, όσο και 

για του Χαλκουτσίου. Θέλω επίσης να σας πω το εξής: ξεχάσατε να πείτε στο 

Σώμα, ενώ λέγατε ότι υπάρχουνε χρέη, αυτά κάπως, .. διάφορα πράγματα, ότι 

υπάρχουν ορκωτοί λογιστές, με διαδικασία νόμιμη, με Επιτροπή που τους 

έλεγξες, με διαδικασίες, οι οποίοι έχουνε προβεί στον οικονομικό έλεγχο των 3 

τελευταίων ετών. Ενα πολύ σημαντικό θέμα κ.Αντιπρόεδρε, αλλά το ξεχάσατε 

να το πείτε αυτό. Αφήνετε υπονοούμενα για τη διαχείρηση κάποιων, έχετε 

10.000 να ζητάτε για ορκωτούς λογιστές για να ψάξουνε το παρελθόν, αλλά δε 

λέτε ότι έχει γίνει ήδη αυτή η ενέργεια. Αυτό δεν το αναφέρετε και οι ορκωτοί 

λογιστές δεν είναι κάποιοι φίλοι μας, ούτε κάποιοι περαστικοί, εισαγγελείς είναι 

δημόσιοι, δικηγόροι είναι.  

 Επίσης η Επιτροπή .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Ορκισμένοι οικονομολόγοι είναι, δεν έχει σημασία. Είναι δημόσιοι, 

έχει την σφραγίδα του δημοσίου, έχουνε κάνει τον έλεγχο τους. Και επίσης 

συμβαίνει και το εξής, ότι κάποια προσφυγή που είχε γίνει από τον κ.Γασβινιάν 

και από τον κ.Δάβρη και από τα μέλη της Επιτροπής, τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου του Κρατικού, βγήκε μεν η απόφαση στο 

άρθρο 152 και σας έλεγε ότι το έγγραφο του Περιφερειάρχη δεν είχε .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, αυτά έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό που 

συζητάμε σήμερα;  

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν το ξέρετε το θέμα κ.Πρόεδρε, δεν το έχετε παρακολουθήσει, δεν 

σας ενδιαφέρει .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνέχεια παραλαβή και παράδοση θα ασχολούμαστε του 

Λιμενικού Ταμείου; Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού έχετε να κάνετε;  

ΛΙΤΣΑΣ: Τώρα θα μου κάνετε υποδείξεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού. Τουλάχιστον να είσαστε 

στοιχειωδώς εντός θέματος. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μα σας παρακαλώ τώρα. Μα δεν το ξέρετε το θέμα καθόλου. Θα το 

δείτε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στοιχειωδώς εντός θέματος να είσαστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα γελάσουμε αν έχω δίκιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν και λέω το εξής .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο πράγμα; Για την παραλαβή; Αν έχετε δίκιο ή όχι; Για τον 

προϋπολογισμό συζητάμε. Εχετε 3 Συμβούλια, 4, συζητάτε μόνος σας για την 

παραλαβή και την παράδοση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε μια παρατήρηση. Εχετε κάτι να πείτε για τον 

προϋπολογισμό; 

ΛΙΤΣΑΣ: Μια παρατήρηση; Ωραία. Να ξεκινήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ακούσουμε με ευλάβεια.  
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ΛΙΤΣΑΣ: Να σε ακούσω, να σε ακούσω. Λοιπόν, πρώτον, τα 50.000 του 

Δήμου, σας ξαναλέω, ότι είναι χρήματα τα οποία η απόφαση δεν έχει παρθεί, 

δεν έχει καθαρογραφεί και εσείς έχετε κάνει αποδοχή και να μου πείτε 

κ.Καμπιώτη πότε κάνατε την αποδοχή, για να δούμε πότε θα βάλουνε 

ημερομηνία στο Δήμο. Αμοιβή Νομικού Συμβούλου. Το πήγατε στις 5.000. 

Είναι η δαπάνη, είναι επιλέξιμη; Μπορείτε να το κάνετε; Τώρα, έχετε εδώ πέρα 

λέει, συντήρηση του φωτοτυπικού και του υπολογιστή 2.000. Να μην κάνετε 

συντήρηση, να πάτε να πάρετε καινούργια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω κάτι: 

δε θέλω να κουράσω το Σώμα, αλλά αν καθίσω, σε όλα θα σας βρω ότι 

υπερβάλλετε. Υπερβάλλετε πάρα πολύ στα ποσά. Σε όλα, ένα ένα. Και για τις 

μελέτες και για διάφορα πράγματα. Αυτά που είναι χρέη σε τρίτους, οφειλές σε 

ΔΕΗ κλπ. είναι λογικό, αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι οι ώρες να κάνουμε 

υπερβολές. Και να ξέρετε κάτι κ.Καμπιώτη, έχετε υποσχεθεί και εσείς, θα 

είμαστε και εμείς συνεπείς σ' αυτό που είπαμε, να έχουμε συνεργασία και να 

υπάρχει παρακολούθηση από μας.  Μας το έχετε υποσχεθεί κιόλας και 

εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Να το ξέρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. Ο κ.Δάβρης; 

ΔΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, ήθελα να πω σχετικά με το Λιμενικό 

Ταμείο, όποια απόφαση βγαίνει από τον κ.Λιακόπουλο, ο Διονύσης πηγαίνει, 

ορίστε, ορίστε, ορίστε. Μεθαύριο τη δικιά του 

ποιος θα τη μοιράσει; Τη δικιά του ποιος θα τη μοιράσει μεθαύριο του 

κ.Διονύση; Βγαίνει και λέει πράγματα που δεν ισχύουνε. Το είπα προχθές και το 

λέω πάλι ευθαρσώς. Εάν υπάρχει κατάχρηση έστω και 1 ευρώ, να μας πάει 

στον Εισαγγελέα και όχι λόγια του καφενείου. Δεύτερον, δεν εγκρίνω εγώ, 

διότι κατά τη γνώμη μου, κατά την κρίση μου, το Λιμενικό, το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο, είναι παράνομο. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια, είμαστε στο 
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άρθρο 152, δεν έχει αποφανθεί και εσείς παίρνετε αποφάσεις και προχωράτε. 

Καλά κάνετε.  Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δάβρη. 

 Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Ενημερωτικά, για το Σώμα, το μοναδικό Λιμενικό Ταμείο, Δημοτικό, 

που δεν έχει συμμορφωθεί με τους Νόμους του Ελληνικού κράτους .. Ενα 

λεπτό κ.Πρόεδρε. Είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Η κα 

Βασιλάκου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σχολιάζω .. Είναι, θέλετε να σας διαβάσω τον Κανονισμό; 

Πρέπει να είμαστε εντός θέματος κύριε ..  

ΔΕΔΕΣ: Εντός, εντός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω λόγο να έρχομαι σε αντιπαράθεση με κανέναν 

συνάδελφο. 

ΔΕΔΕΣ: Εντός. Κύριε Πρόεδρε, θα σας εξηγήσω αμέσως. Λέω λοιπόν ότι το 

μοναδικό Λιμενικό Ταμείο σε όλη την ελληνική επικράτεια που δεν 

συμμορφώθηκε με τις Διατάξεις και τους Νόμους, είναι το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Η Χίος με 15 άτομα προσωπικό αμέσως άλλαξε, έκανε 

πάλι Διοικητικό Συμβούλιο και όλα πάνε μια χαρά. Εμείς γυρίζουμε τώρα, 

δίνουμε 50.000 ευρώ, που κατά τη γνώμη μου βλέποντας τον προϋπολογισμό 

και την αναμόρφωση, δεν ήταν και απαραίτητο. Και δημιουργούμε μια κακή 

συνέχεια που πολύ φοβάμαι ότι στο μέλλον δε θα μπορούμε να τη μαζέψουμε. 

Το έχουμε πει αρκετές φορές και δυστυχώς δε θέλετε να το ακούσετε. Θα είναι 

ισχυροποίηση κ.Οικονομάκο εάν είχατε κάνει αυτό που λέει ο Νόμος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρε αγοράκι μου .. Συγνώμη. 

ΔΕΔΕΣ: Μισό λεπτό να τελειώσω. Μισό λεπτό να τελειώσω. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, να σου εξηγήσω, περίμενε. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας τελειώσει, ας τελειώσει. 

ΔΕΔΕΣ: Να τελειώσω, να τελειώσω. Ενα λεπτό να τελειώσω. Δεν έχετε 

καταλάβει ότι είμαστε μαζί σας. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Δημιουργείτε 

εχθρούς και βλέπετε φαντάσματα τη στιγμή που δεν υπάρχουνε. Θα 

προκύψουν θέματα πολύ .. Ηδη έχουν προκύψει θέματα με το Λιμενικό Ταμείο, 

με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και απορρώ .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια να σωθεί. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν θέλετε να μ' αφήσετε κ.Πρόεδρε, λυπάμαι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει .. 

ΔΕΔΕΣ: Γιατί τι να προχωρήσει;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου εξηγήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα εσείς δεν την αφήνετε να προχωρήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο πρώην Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου έχει στείλει ένα 

χαρτάκι και λέει: Σας παραδίδω το Λιμενικό Ταμείο. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο πρώην Πρόεδρος, παραδίδω στη νέα Διοίκηση, ακριβώς όπως 

το λέω είναι το χαρτί.. 

ΔΕΔΕΣ: Μα επανήλθε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακουσε με λίγο. Ακουσε με λίγο. Μ' αυτά τα .. πάρτε τα κλειδιά, 

πάρτε τούτο, το άλλο, 17 πράγματα.  

ΔΕΔΕΣ: Ωραία. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και λέει, το παραδίδω. Και τώρα εσείς μπαίνετε σε μια 

διαδικασία, μου παρέδωσε, να του παραδώσω για να μου ξαναπαραδώσει.  

ΔΕΔΕΣ: Δεν είναι αυτή η .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν γίνεται. Αυτό που πήγε στον Εισαγγελέα, το .. γελάει. Δε 

γίνεται. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Οικονομάκο, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Διότι δεν είναι η ουσία. Η 

ουσία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει χαρτί που έχει παραδώσει και μετά, σήμερα, λέει ότι 

εγώ είμαι ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και έχει δώσει χαρτί ο πρώην 

Πρόεδρος, παραδίδω στη νέα Διοίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και λέει σήμερα, εγώ είμαι Πρόεδρος ακόμα. Τι να κάνω τώρα 

εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε και κ.Δέδε, συζητάμε το ίδιο θέμα τώρα 3 

Συμβούλια. Ο κ.Δέδες κάνει κάποιες προβλέψεις. Ο Δήμαρχος .. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν κάνω καμία πρόβλεψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, το μέλλον θα δείξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα βγούμε στην τηλεόραση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έρθουμε στον προϋπολογισμό να τελειώνουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα βγούμε στην τηλεόραση θα γελάει το παρδαλό κατσίκι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διαφωνία είναι καθαρή, ανοιχτή. Δεν κλείνει αυτό. 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, όμως αυτά που λέμε έχουνε σχέση με τον προϋπολογισμό και την 

επιχορήγηση κυρίως, γιατί δημιουργούμε προηγούμενο το οποίο, σας το λέω, 

δεν θα μπορούμε να το μαζέψουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, το επισημάνατε αυτό. Από εκεί και πέρα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος είπατε;  

 Επί της ψηφοφορίας όσον αφορά τον προϋπολογισμό, την 

αναμόρφωση. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα χαρτί μόνο, ένα χαρτί. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α ρε Πρόεδρε τι μου κάνεις; (γέλιο) 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Δεν είμαι Πρόεδρος εγώ, είμαι Αντιπρόεδρος, απλά ένα χαρτί το 

οποίο σας το έχω δώσει ήδη. Το έχω δώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει σχέση με την παράδοση - παραλαβή κ.Καμπιώτη το χαρτί ή 

με τον προϋπολογισμό; 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Οχι, είναι ένα, είναι ένα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον προϋπολογισμό έχει σχέση;  

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Καμία απολύτως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δε θα το διαβάσετε.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν. Υπάρχουν αντιρρήσεις τώρα κύριοι 

συνάδελφοι; Κατά ο κ.Λίτσας. Κατά η κα Βαρνάβα. Παρών ο κ.Γιασημάκης. 

Κύριε Τσάκωνα; Κατά. Κυρία Στεγίου παρών. Λοιπόν, να καταγραφούν αυτά κα 

Γραμματεύς. Ο κ.Δάβρης κατά. Η παράταξη του κ.Λίτσα για το 3 θέμα. Οχι ο 

κ.Λίτσας και η παράταξη του, όπως και ο κ.Δάβρης. Ο κ.Γιασημάκης είπε 

παρών; Οχι ο κ.Τσάκωνας, όπως και η κα Στεργίου. Και η κα Βαρνάβα; Παρών.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Είπα ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι είπατε; 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι η κα Βαρνάβα και ο κ.Λέκκας υποθέτω. Παρών η κα 

Στεργίου.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εγκριση της υπ' αριθμ. 57/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Δήμου Ωρωπού περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού 

έτους 2011. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Κυρία Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κάτι θέλει ο κ.Τσάκωνας.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγνώμη για την παρέμβαση κ.Πρόεδρε, αλλά πρέπει να  

αποχωρήσω λόγω προσωπικού κολλήματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσάκωνας αποχωρεί για προσωπικούς λόγους. 

 Κυρία Κοντογιάννη. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Εχετε όλοι την εισήγηση μπροστά 

σας. Αν θέλετε κάποια επισήμανση, είμαι εδώ να σας απαντήσω. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, επειδή έχουμε εμπιστοσύνη κα Κοντογιάννη στο έργο 

σας.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε θαύμα δηλαδή; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

Συγχαρητήρια κα Κοντογιάννη.  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. 

 

 

 ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση καταβολής οικονομικής βοήθειας σε άπορη δημότισσα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5 θέμα κύριοι συνάδελφοι αποσύρεται από την ημερήσια 

διάταξη. Δε θα συζητηθεί. Είναι η έγκριση καταβολής οικονομικής βοήθειας σε 

άπορη δημότισσα. Προέκυψαν νέα στοιχεία. Η φορολογική δήλωση δεν 

δικαιολογεί τον όρο άπορη και θα επανεξεταστεί το θέμα. Ορίστε.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προκύπτουν και νέα στοιχεία κ.Ρούσση, ακόμα και όταν τα 

ελέγχεις.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πω κάτι κ.Πρόεδρε; Επιτρέπετε; Επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επειδή ακριβώς υπάρχουν τέτοια θέματα πολλά και πρέπει να 

γίνεται μια έρευνα, μήπως θα πρέπει να γίνει έτσι κάτι πιο συστηματικό. Εχω 

παρατηρήσει ότι στον προϋπολογισμό υπάρχουν 50.000 ευρώ να δοθούνε για 

τέτοια ζητήματα απόρων οικογενειών. Μήπως θα πρέπει λοιπόν, είμαστε ήδη 
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στον 7ο μήνα και σε 5 μήνες τελειώνει και το έτος, να χρησιμοποιήσουμε αυτά 

τα 50.000 είτε κάνοντας, δίνοντας, βάζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιους 

όρους που πρέπει να έχει κάποιος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς εκεί είναι και το θέμα κα Βαρνάβα. Ολοι θέλουμε.. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και να δημιουργηθεί πιθανόν και μια διαπαραταξιακή επιτροπή που 

να μπορεί να τα διαχειριστεί ή να δοθεί ακόμα .. Σας παρακαλώ συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Σας παρακαλώ. 'Η ακόμα να μπορούν να δοθούνε κάποια κουπόνια 

σ' αυτούς τους ανθρώπους με συνεργασία με Σούπερ Μάρκετ στα οποία θα 

μπορούν να τα εξαντλήσουν για ανάγκες, αλλά να δοθούνε. Για να μην 

μείνουνε στο τέλος να έρθουμε για τον επόμενο χρόνο, δεδομένου ότι οι 

οικονομικές ανάγκες υπάρχουνε και να υπάρχει και ένας έλεγχος σ' αυτούς που 

πραγματικά έχουν ανάγκες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, είναι αυτοί οι όροι. Επειδή είναι πολύ λεπτό το θέμα, να 

μην ανοίξουνε οι ασκοί του Αιόλου. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό και ακριβώς .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, γιατί διαφορετικά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ώριμο το θέμα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, διαφορετικά δίνοντας σε έναν έναν μπορεί να δημιουργηθεί η 

εντύπωση ότι υπάρχει διάκριση ή ότι γίνεται ένα ρουσφέτι τέλος πάντων σε 

κάποιους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. Κύριοι συνάδελφοι. 
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 ΘΕΜΑ 11ο 

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Αποχωρεί ο κ.Γιασημάκης και η παράταξη του. Ναι, στο 6ο θέμα. Εχει 

διανεμηθεί στους συναδέλφους η εισήγηση. 

 Κύριε Καρίνο, έχετε κάποιο σχόλιο; Υπάρχουν αντιρρήσεις, ερωτήσεις 

κύριοι συνάδελφοι όσον αφορά την τροποποίηση; Κύριε Καρίνο, κ.Καρίνο. 

Οσον αφορά την τροποποίηση που αφορά 4 έργα απ' ότι έχω δει, επειδή 

θέλουν κάποιες διευκρινίσεις οι συνάδελφοι. Ο κ.Λίτσας, ο κ.Δέδες, η κα 

Βαρνάβα. Κύριε Βελτανιώτη είπατε για ερώτηση; Οχι, έτσι; Και ο 

κ.Βελτανιώτης. Και ο κ.Βλάχος. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Καρίνο, θέλω να ρωτήσω που ακριβώς θα γίνει το γήπεδο του 

beach volley στον Κάλαμο και με τι αντικείμενο θα γίνει γιατί ένα απλό γήπεδο 

beach volley το βλέπω ψηλά τα 73.000. Και επίσης θέλω, μια φορά να μιλήσω, 

η παραλιακή ζώνη του Χαλκουτσίου για ποιο λόγο το κάνουμε, την 

αποτύπωση, που θα μας χρειαστεί δηλαδή και σε ποιο σημείο της παραλιακής 

θα γίνει η ανάπλαση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την παραλιακή ζώνη Χαλκουτσίου που ξέρω πολύ καλά, 

προσπαθούμε, είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, από το τέρμα του πεζόδρομου, 

δεν ξέρω αν το ξέρετε, μετά τον .. στη γωνία, όλη την παραλία του 

Χαλκουτσίου που είναι γύρω στο 1,5 χλμ. με 2, να κάνουμε μια μελέτη 

ανάπλασης, να ωριμάσουμε τον φάκελο μας και να τον καταθέσουμε για 
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χρηματοδότηση. Γιατί προβλέπεται να βγούνε έτσι μεγάλες αναπλάσεις και να 

είμαστε έτοιμοι για να ζητήσουμε την ανάπλαση του από το ΕΣΠΑ. Είναι 

πεζόδρομος, θα γίνει ποδηλατόδρομος, φώτα, πάρκινγκ, δέντρα. Είναι μια 

μεγάλη ιστορία, είναι που διαφοροποιεί πλέον την περιοχή εκείνη και την 

εκτινάσσει. Οπως και η Κοινοτική Πλαζ, 6.000.000, που περιμένουμε την 

ανάπλαση του Καλάμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το beach volley, κάτι ρώτησε ο κύριος .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το beach volley δεν είναι νομίζω, ξέρει ο Καρίνος, δεν είναι 

το beach volley 70.000, είναι πολλά γύρω από τον περιβάλλοντα χώρο που 

πρέπει να γίνουνε. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αυτά, όταν συνταχθεί η μελέτη, υποχρεωτικά θα' ρθεί εδώ για να 

εγκριθεί. Εγγραφές είναι αυτές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μου είπανε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και ανάπλαση του 

ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, με φωτισμούς, με περιφράξεις κλπ. Αυτά θα' 

ρθούν σαν μελέτη εδώ και θα τα δείτε. Δεν είναι .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εννοώ, θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα στην ευρύτερη 

περιοχή της Κινέτας.  

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Προϊστάμενε, να ρωτήσω.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Μπορώ να ρωτήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Προϊστάμενε, τα 73.800 που λέτε, βγήκε από κάποια τεχνική 

έκθεση;  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Προεκτίμηση εντελώς. 

ΔΕΔΕΣ: Προεκτίμηση.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. δεν έχει γίνει τίποτα. 

ΔΕΔΕΣ: Αφορούνε μόνο τη μελέτη; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Αφορούν το έργο, την κατασκευή. 

ΔΕΔΕΣ: Είναι μελέτη και κατασκευή; Μελέτη - κατασκευή δηλαδή;    

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μελέτη έργου θα είναι αυτό που θα φτιάξουμε σαν Υπηρεσία. 

ΔΕΔΕΣ: Μελέτη έργου είναι αυτό το .. Εχετε .. ; 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Μάλιστα. Αρα είναι μελέτη - κατασκευή.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Τι σημαίνει; Ωραία.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η Υπηρεσία θα συντάξει μια μελέτη για κάποιο έργο, εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού 73.800. Δεν τον ξέρω όμως, μπορεί να είναι και 50, μπορεί .. 

ΔΕΔΕΣ: Λαμπρά. Να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο την έννοια μελέτη; Δηλαδή 

όταν λέτε μελέτη τι εννοείτε; Δηλαδή .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Ναι, ναι. Και μελέτες; Δηλαδή μιλάμε αποτύπωση, αρχιτεκτονική 

ανάπλαση, υδραυλικά έργα. Ολα αυτά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα .. 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό, μισό λεπτό. Εχουνε σημασία όλα αυτά κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θέλει να ρωτήσει για το ποσόν, προφανώς αν 

δικαιολογείται. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. 
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ΔΕΔΕΣ: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή για τι μιλάμε. Τι είναι αυτό που λέμε 

εδώ σήμερα. Τι θέλουμε να κάνουμε. Και θέλω να καταλήξω στο εξής: ότι ο 

χώρος εκεί χρειάζεται μια πιστεύω μεγαλύτερη ανάπλαση και όχι να κάνουμε 

ένα γήπεδο .. Βέβαια πρέπει να γίνει και beach volley και όχι ένα, δύο, κατά τη 

γνώμη μου. Και άλλο γήπεδο. Αλλά όμως πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω από 

αυτό που λέτε εδώ. Μήπως κονταίνουμε λίγο τον πήχη; Γι' αυτό ρωτάω τι 

είδους μελέτες, τι σκέπτεστε να κάνετε. Είναι τελειώς αόριστο. Αυτή η 

εισήγηση εδώ, συγνώμη κιόλας που το αναφέρω .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Ναι. Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ανάπλαση της Αγκώνας που λέμε. Α, στο Χαλκούτσι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου είπα, μετά του .. τον πεζόδρομο που τελειώνει, μέχρι το 

τέρμα της συνεχόμενης .. Ναι. Θα γίνει και μελέτη αρχιτεκτονική, με 

προϋπολογισμό, με όλα αυτά και θα γίνει, να ωριμάσει ο φάκελος, να κατατεθεί 

για χρηματοδότηση.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, άλλο σας ρωτάω εγώ, άλλο μου λέτε εσείς. Εδώ είναι 

2 έργα. Το ένα το έργο είναι η αποτύπωση. Αυτή είναι μια μελέτη. Θα 

αναθέσετε κάπου να γίνει αυτή η μελέτη. Ωραία. Εχει όμως και ένα έργο. Θα 

ρίξετε κάπου 7.000. Που θα τα ρίξετε αυτά τα ρημάδια 7.000; Αυτό σας ρωτάω 

τόσην ώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εργο;  

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι. Δεν το ξέρετε. Το κατάλαβα ότι δεν το ξέρετε. Αλλο σας λέω, 

άλλα μου λέτε. Κάνετε και ένα έργο εκεί. 7.000 ευρώ. Εγώ το κάνω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, λάθος .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ είμαι λάθος; Ανάπλαση, ανάπλαση παραλιακής .. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, διάβασε τι λέει, ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Χαλκουτσίου προϋπολογισμού 7.380. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μελέτη παιδί μου για την ανάπλαση. Μιλάμε για μελέτες. Τι 

έργο; 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη τώρα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο μελέτες. Ενα η αποτύπωση και ένα η ανάπλαση. 

ΛΙΤΣΑΣ: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Οταν λέτε, ανάπλαση παραλιακής 

ζώνης Χαλουτσίου, επιτρέψτε μου τώρα λίγο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μελέτη - ανάπλαση. Είναι παράληψη. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό το εννοούσατε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εννοούσε ο Προϊστάμενος αλλά δεν το έβαλε. Ναι,  εντάξει, 

είναι μελέτη - ανάπλαση. Διευκρινίστηκε, εντάξει. 

ΛΙΤΣΑΣ: Μελέτη. Πολύ ωραία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ενα λεπτό Πρόεδρε. Να πω και εγώ κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει.  

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Σχετικά με το Καπανδρίτι, γιατί μας μονοπώλησε εδώ ο Κάλαμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαστε εκεί μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαστε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν κατάλαβα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα για το Καπανδρίτι; Εχει το πάρκινγκ ο προϋπολογισμός 

μέσα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ένα λεπτό. Τι είπατε; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το Καπανδρίτι είναι το πάρκινγκ, το .. Λοιπόν, ορίστε κα 

Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Δεν άκουσα τι μου είπατε, δεν άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, απλώς ήθελα να ρωτήσω στο ποσόν αυτό αν είναι μόνο 

για το θέμα του 5 χ 5 ή είναι και διαμόρφωση του χώρου του πάρκινγκ γύρω 

γύρω, γιατί ο χώρος είναι ευρύτερος. Και από που είναι οι πόροι αυτοί; Ποιοι 

είναι, ναι, από που είναι οι πόροι; Με τι πόρους γίνονται αυτά τα έργα;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Καρίνος το ξέρει. Με έσοδα του Δήμου. Πείτε το κ.Καρίνο.  

 Αλλη ερώτηση υπάρχει; Αφήστε κ.Λίτσα, μη φωνάζετε συνέχεια. Να 

ρωτήσουν και άλλοι συνάδελφοι και .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Συγνώμη, η πρώτη ερώτηση που έκανα; Αν αφορά και το πάρκινγκ 

γύρω ή μόνο το 5 χ 5; Δεν πήρα απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο το 5 χ 5, σας είπε. 

 Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν κ.Πρόεδρε διέκοψες το Συμβούλιο, να το 

καταλάβουμε όλοι και να βγούμε έξω να κάνουμε τσιγάρο. Αν συνεχίζεται το 

Συμβούλιο, να συνεχίσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μην, να τελειώσει το θέμα αυτό και απ' ότι φαίνεται ο κ.Δέδες 

είχε δίκιο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, στα συνεχιζόμενα έργα και στον προϋπολογισμό.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία. Δεν ακούγεται ο κ.Βελτανιώτης. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Στα συνεχιζόμενα έργα και στον προϋπολογισμό υπήρχε 

δημοπρατημένο έργο: κατασκευή 5 χ 5, στο πάρκινγκ Δημοτικής Κοινότητας 

Καπανδριτίου. Οι ερωτήσεις μου είναι δύο. Πρώτον, είχα ζητήσει τότε στο 

τεχνικό πρόγραμμα και είχαμε κάνει και μια συνάντηση με το Δήμαρχο, επειδή 

υπάρχει μια μελέτη διαμόρφωσης όλου του πάρκινγκ, αν είναι να αλλάξει αυτό 

το έργο και να γίνει διαμόρφωση όλου του χώρου. Δηλαδή τα 3 επίπεδα, το 

ένα επίπεδο που είναι το πάρκινγκ και τα άλλα 2 επίπεδα που είναι η θέση 

στάθμευσης. Σαν Κοινότητα είχαμε συντάξει την αρχιτεκτονική μελέτη, υπήρχε 

και η μελέτη για δημοπράτηση του έργου, έτοιμη και είχα ζητήσει τότε από το 

Δήμο, συγνώμη κ. Δ/ντα, για να καταλάβετε τι θέλω να πω, είχα ζητήσει από 

το Δήμαρχο, αν ήταν να δημοπρατηθεί εξ ολοκλήρου όλο το έργο. Τώρα 

ερχόμαστε εδώ, δε βλέπω αυτό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, ερώτημα είναι αυτό ή τοποθέτηση; Το ερώτημα ποιο 

είναι. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Το ερώτημα είναι γιατί όπως είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος δεν 

δημοπρατείται όλο το έργο, όπως είχαμε συνεννοηθεί και δεύτερον, εάν δεν 

υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό το έργο, γιατί ακυρώθηκε ο προηγούμενος 

διαγωνισμός και κάνουμε νέα εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα, για να 

ξεκινήσουμε σε νέα μελέτη και σε νέο διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καταλάβατε τα ερωτήματα;  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Οσονα αφορά το γιατί δεν προχωράει η ευρύτερη ανάπλαση, αυτό 

δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι για το θέμα με το 25άρι, 

αυτό που είχε ένας διαγωνισμός. Αυτό δεν περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

εργασίες για να γίνει ένα 5 χ 5. Είναι απλώς μια διάστρωση με 3Α και .. Δεν έχει 

παραιτηθεί, αλλά είναι θέμα πλέον του Δήμου αυτό αν θα το προχωρήσει αυτό 

ή όχι. Εμένα μου ζήτησαν να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ένα πλήρες 5 χ 5, 

συγκεκριμένα πήρα την ΤΙΔΚ, που έχει κάνει διάφορες τέτοιες μελέτες, λέω, 

πόσο περίπου το εκτιμάτε ότι είναι, μου είπαν το ποσό, το έβαλα και από εκεί 

και πέρα θα συντάξουμε τη μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 Κυρία Στεργίου. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ενα λεπτό .. Εντάξει. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Βελτανιώτη. Δεν είναι ανεξάντλητες οι ερωτήσεις 

και ο χρόνος. 

 Κυρία Στεργίου.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, ζήτησα πρώτος το λόγο, πήρα τελευταίος .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κάνατε τις ερωτήσεις σας κύριε .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: .. και δεν έχω πάρει απάντηση γιατί δεν δημοπρατείται όλο 

το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τι να κάνουμε τώρα; Δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή να δοθεί 

απάντηση. Λοιπόν, δεν κρίνεται να δοθεί απάντηση. Τι να κάνουμε τώρα; 
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ΒΕΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ναι, εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση, από ποιο πρόγραμμα θα 

ζητήσουμε χρηματοδότηση.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με έσοδα του Δήμου.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Θέλετε να τοποθετηθείτε; Κύριε 

Λίτσα, εσείς θα τοποθετηθείτε; Ναι, καθίστε στη θέση σας, να καταλάβω και 

εγώ τι ακριβώς θα κάνετε. Ορίστε. Ο κ.Λίτσας και η κα Στεργίου. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Α, δεν .. Λοιπόν, κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Λοιπόν, εγώ χωρίς να θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τους 

συναδέλφους από τον Κάλαμο ή εν πάση περιπτώσει με τους κατοίκους του 

Καλάμου, που πρόκειται να γίνει ένα έργο, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω: το 

χειμώνα που δε θα μπορούνε να πάνε στα σπίτια τους γύρω γύρω, από τις 

λακούβες και από τις λάσπες που θα έχουν οι δρόμοι, είναι πιο επείγον να 

γίνουν τα beach volley και οποιεσδήποτε άλλες τέτοιες δραστηριότητες, έργα 

και να μην γίνουν έργα υποδομής, γιατί κοιτάξτε, εγώ ρώτησα αν θα υπάρξει 

πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αν είναι από ιδίους πόρους, με συγχωρείτε πολύ, 

εγώ δε θα ψηφίσω να βάζουμε, να παίρνουμε από τους πολίτες χρήματα μέσω 

της φορολογίας της έμμεσης και της άμεσης για να φτιάχνουμε σ' αυτήν την 

περίοδο beach volley και μ' αυτήν την έννοια δεν θα το ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λοιπόν η κα Στεργίου. Ναι ο κ.Λίτσας και .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τώρα τι θέλετε ακριβώς; Ψηφοφορία έχουμε. Αντε, να σας 

κάνω το χατίρι, πείτε τον πόνο σας εκεί πέρα, να τον βγάλετε.  

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Πρόεδρε, συνεχίζοντας την ερώτηση, ζητάω, ψηφίζουμε την 

τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, αλλά ζητάω από το Δήμαρχο και τον 

Αντιδήμαρχο, τον κ.Σωτήρχο, να δημοπρατηθεί όλο το έργο, όπως είχαμε 

συνεννοηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, με την παρατήρηση αυτή του κ.Βελτανιώτη .. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Και εγώ με την ίδια παρατήρηση, δεδομένου ότι είναι 

αποσπασματικό το να γίνει μόνο ένα 5 χ 5, σε ποια πλευρά και μετά πως θα 

διαμορφωθεί ο επόμενος χώρος του πάρκινγκ, θα πρέπει να γίνει ένας 

ευρύτερος σχεδιασμός, απ' αυτήν την άποψη .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζετε ναι. Ναι λοιπόν και η κα Βαρνάβα με τις παρατηρήσεις 

που εξέθεσε. Παρών ο κ.Κιούσης. Οχι η κα Στεργίου. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. Ναι και η κα Μαργέτα.  

Το 8 και το 9 θέμα κύριοι συνάδελφοι αφορούν το ίδιο έργο, τις παιδικές 

χαρές, απλά χωρίζεται σε 2 υποέργα. Το ένα περιλαμβάνει 3 παιδικές χαρές, οι 

οποίες αναφέρονται στην εισήγηση σας και το δεύτερο 2 παιδικές χαρές, στον 

Κάλαμο και στον Αυλώνα.  

 Η εισήγηση έχει διανεμηθεί. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, ο 

κ.Ηλιάσκος έχει την εισήγηση του θέματος.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας ξέφυγε. Να τα τελειώσουμε λοιπόν τα θέματα. 
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 ΘΕΜΑ 12ο 

 

Εγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7 θέμα.  

 Κύριε Χρήστου. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Λοιπόν, προχωράμε στην 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Εχει χορηγηθεί η εισήγηση απο χθες. Σήμερα χορηγήθηκε μια καινούργια 

εισήγηση η οποία έχει διαφοροποιηθεί ως προς τη δημιουργία των νέων 

κωδικών εξόδων. Είναι υπογραμμισμένο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο εισηγητής. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή τα 3 έργα αυτά τα οποία αναφέρονται στους νέους 

κωδικούς εσόδων, έχουν μεταφερθεί και στη δημιουργία νέων κωδικών 

εσόδων, αφορούν τις παιδικές χαρές. Εχουν τίτλο: Διαμόρφωση 5 παιδικών 

χαρών με πιστοποιημένα όργανα και προσθήκη ελαστικών πινακίδων, υποέργο 

2, 3 και Διαμόρφωση 5 παιδικών χαρών με πιστοποιημένα όργανα και 

προσθήκη ελαστικών πλακιδίων, υποέργο 1, 2. Εχουν προϋπολογισμό 

αντίστοιχα 218.288,10 και το δεύτερο, 196.530,63. Σε σχέση με το αρχικό 

ποσό μεταβολής, δηλαδή στους νέους κωδικούς, έχουν διαφορά ως προς το 

ποσό, για το λόγο ότι η χρηματοδότηση δεν περιλάμβανε το ΦΠΑ, το οποίο 

ΦΠΑ θα επιβαρυνθεί ο Δήμος και προστίθεται και ψηφίζεται στους κωδικούς 

157322003, ποσό 218.288,10 και στον κωδικό 157322004, συνολικό ποσό 

196.530,63.  
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 Επίσης έχει προστεθεί και ο κωδ. αριθμός 3074130035, τοπογραφικές 

εργασίες αποτύπωσης παραλιακής ζώνης Χαλκουτσίου, η οποία πίστωση δεν 

είχε προβλεφθεί και προβλέφθηκε προηγούμενα και στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Συνολική δαπάνη, 12.915.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. Ερωτήσεις; Ο κ.Λίτσας, η κα Στεργίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κατ' αρχήν θέλω να ρωτήσω τον κ.Χρήστου σχετικά με το ΦΠΑ, 

αυτό που λέτε, δε θα πάρει έκπτωση το έργο;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Εμείς πρέπει να προβλέψουμε συνολικά το ποσό που αφορά τη 

μελέτη. Τώρα, έκπτωση, λογικά εφόσον θα γίνει διαγωνισμός .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Α, εντάξει. Αρα θα είναι κάτι λιγότερο προφανώς. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Σίγουρα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ωραία. Ενα αυτό. Και θέλω να πω το εξής: θα έπρεπε η Δημοτική 

Αρχή να έρθει εδώ και να πει, ότι όταν εγώ κάνω έργα, να μας πει που βρίσκει 

τα χρήματα και κάνει έργα. Τα έργα λοιπόν του Πράσινου Ταμείου τα 

ψηφίζουμε και τα υπερψηζίουμε και συγχαρητήρια. Εξάλλου και όποτε θέλατε 

πήρατε τις εγκρίσεις, συμφωνήσαμε στα πάντα, όμως τα υπόλοιπα έργα να πει 

ότι είναι χρήματα που βρήκε στο ταμείο του Δήμου και τα έκοψε από αλλού. 

Εκοψε άλλο έργο λοιπόν ο κ.Οικονομάκος, να πάει να κάνει άλλο έργο αλλού. 

Αυτά τα χρήματα είναι από τη ΣΑΤΑ. Χρήματα της ΣΑΤΑ πρέπει να πηγαίνουν 

αναλογικά. Δεν έχω δει εδώ όλα τα χωριά αναλογικά. Γι' αυτόν και μόνο το 

λόγο εμείς θα πούμε παρών. Είμαστε υπέρ των έργων που βγάζετε 

χρηματοδότηση, αλλά όχι όμως να κόβετε έργα από άλλες περιοχές και να 

πηγαίνετε να κάνετε έργα σε άλλες περιοχές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Στεργίου.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Παρατηρώ λοιπόν ότι έχετε αφαιρέσει .. Δεν το πειράζω ρε παιδιά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιο καλώδιο εκεί πέρα .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν το πειράζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε δεξιότερα σας, αν θέλετε, αφήστε το εκεί πέρα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κουνάει μόνο του. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι αφαιρείτε από 

τους κωδικούς των εξόδων, μειώνετε, το 157311003, επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων Δήμου Ωρωπού. Παρακάτω, ο επόμενος, είναι προμήθεια 5 

προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, ελαφρού τύπου και παρακάτω, 

ανακατασκευές και διαμορφώσεις σχολικών κτιρίων. Δηλαδή παίρνουμε 3 

κονδύλια, είναι 3 και 2, 5, 670.000 από τα σχολεία. Και παρακάτω, στον 

307333 .. Τώρα δεν κούνησα εγώ. 3073330046, από συντηρήσεις επισκευές 

οδικού δικτύου, 345. Βέβαια αυτό το παίρνετε, το βάζετε παρακάτω, στον 

307322. Ελπίζω να αφορά το ίδιο. Η ερώτηση μου δηλαδή είναι, κ.Χρήστου, αν 

σ' αυτόν τον κωδικό είχαμε προβλέψει αυτές τις συντηρήσεις της δημοτικής 

οδοποιίας που αναφέρει παρακάτω στην αύξηση των εξόδων, στον 

3073230065. Αν αυτό, αυτός ο κωδικός δηλαδή έχει φύγει από εκεί για να 

ενισχύσει τον άλλον, έχει καλώς, έχω όμως αντίρρηση για τους 3 κωδικούς που 

αφαιρείτε από τα σχολεία. Και δεύτερον, αυξάνετε το αποθεματικό από 3.267 

σε 50.000. Δηλαδή τι έννοια έχει το αποθεματικό αυτό να αυξηθεί, από τη 

στιγμή που υπάρχουν ανάγκες πιστεύω στα σχολεία και εκεί που λέμε ας πούμε 

για παράδειγμα, ανακατασκευές και προμήθεια προκατασκευασμένων 

αιθουσών, 5 αιθουσών, προφανώς ήταν συγκεκριμένες αυτές οι αίθουσες, στο 

τάδε σχολείο, στο τάδε σχολείο. Δε θα λέγαμε 5, θα λέγαμε γενικώς.  

 Δηλαδή τι έγινε; Εχει καλυφθεί αυτή η ανάγκη; Δεν υπάρχει αυτή η 

ανάγκη και παίρνουμε αυτόν τον κωδικό και τον πάμε κάπου αλλού; Δηλαδή, 

έχω την αίσθηση ότι παίρνουμε από εκεί για να καλύψουμε το ΦΠΑ, αλλά 

χάνουμε και την ουσία, γιατί εδώ είναι πιο σοβαρά τα θέματα των σχολείων.  
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ΧΡΗΣΤΟΥ: Η πρόβλεψη των αιθουσών κα Στεργίου έχει γίνει για φέτος, 

μπορεί να σας πει και ο κ.Ηλιάσκος που έχει γνώση του θέματος. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Υπάρχει ανάγκη και υπάρχει συγκεκριμένη η προμήθεια αιθουσών 

που θα γίνει.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Συγνώμη, αφου υπάρχει, θα γίνει προμήθεια .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Θα γίνει μια αίθουσα για τις Αφίδνες. Κύριε Ηλιάσκο .. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θα μας τα δώσει το κράτος δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Θα κάνουμε μια αίθουσα για τις Αφίδνες, βαρέως τύπου, 

προσπαθούμε να την κάνουμε και θα κάνουμε γιατί είχαμε βάλει περισσότερα 

λεφτά στον κωδικό αυτό για τις προκάτ και θα πάρουμε και 3 αίθουσες. Οι 

ανάγκες δηλαδή αυτήν τη στιγμή είναι για 3 αίθουσες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οχι, όχι, δεν τον βγάζουμε τελείως, τον έχουμε μειώσει. Πόσο 

έχει ακόμα αυτός ο κωδικός μέσα; Προμήθεια 5 αιθουσών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρο, το μικρόφωνο, το μικρόφωνο .. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρέθηκε κ. Χρήστου;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Λοιπόν, η προμήθεια 5 προκατασκευασμένων αιθουσών είχαν 

προβλεφθεί 200.000 αρχικά.  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Είχαμε βάλει 200.000 ευρώ. Είχαμε βάλει 200.000 ευρώ και 

βγάζουμε τις 130 και αφήνουμε μέσα τις 70, γιατί αυτές οι αίθουσες κοστίζουνε 

γύρω στις 15.000 η μια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Από 12 μέχρι 15, εκεί πέρα περίπου, η ελαφριού τύπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 

αντιρρήσεις;  

ΧΡΗΣΤΟΥ: Για ποιο είπατε κα Στεργίου;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Παρών η παράταξη κ.Πρόεδρε. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ναι. Εχει προβλεφθεί 369.000. Αφαιρούνται .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ναι, να τελειώσουν οι ερωτήσεις. Εντάξει, η κα Στεργίου 

θέλει .. Λοιπόν .. 

ΧΡΗΣΤΟΥ: Οι συντηρήσεις οδοποιίας θα γίνουνε με την προμήθεια του 3Α και 

του ασφαλτικού, περάσαμε προηγουμένως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν είναι ομόφωνα.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Κιούσης και η κα Μαργέτα. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Και εγώ δεν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι η κα Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Από αρχή δηλαδή. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βαρνάβα παρών, όπως και η παράταξη του κ.Λίτσα και ο 

κ.Λέκκας παρών .. Κύριε Λίτσα, τι είπατε εσείς; Παρών δεν είπατε; Παρών. 

Καλά άκουσα, εντάξει, εντάξει. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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 ΘΕΜΑ 13ο 

 

Αποδοχή ποσού 177.470,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη 

διαμόρφωση πέντε (5) παιδικών χαρών με πιστοποιημένα όργανα και 

προσθήκη ελαστικών πλακιδίων (υποέργο 2) τρεις παδικές χαρές). 

 

 

 ΘΕΜΑ 14ο 

 

Αποδοχή ποσού 159.781,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη 

διαμόρφωση πέντε (5) παιδικών χαρών με πιστοποιημένα όργανα και 

προσθήκη ελαστικών πλακιδίων (υποέργο 1) δύο παδικές χαρές). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8 και το 9 θέμα, όπως σας είπα κύριοι συνάδελφοι αφορούν 

το ίδιο έργο, τις παιδικές χαρές. Είναι οι 3 παιδικές χαρές στο 8, που πρέπει να 

αποδεχτούμε το ποσό των 177.470 ευρώ και οι 2 παιδικές χαρές, όπου πρέπει, 

στο 9 θέμα, να γίνει αποδοχή του ποσού 159.781 ευρώ από το Πράσινο 

Ταμείο.  

 Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 15ο 

 

Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ από τη ΜΟΔ Α.Ε. για Υπηρεσίες Τεχνικής 

Υποστήριξης του Δήμου Ωρωπού για την υλοποίηση των ενταγμένων 

έργων στο ΕΣΠΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα και τελευταίο της ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είναι και έγκριση μελέτης εδώ κ.Καρίνο; Οχι, μόνο 

αποδοχή .. Για τις παιδικές χαρές. Και έγκριση των μελετών για τις παιδικές 

χαρές, ναι. Και είναι αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ, η εισήγηση έχει διατεθεί, 

έχει διανεμηθεί. Υπάρχει κάποια αντίρρηση; 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τους Βιολογικούς είπαμε και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. Για ωρίμανση των φακέλων. 

Προφανώς είναι, αναγράφεται και στην εισήγηση.  

 Κύριοι συνάδελφοι λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά. 

 

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

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΕΤΑ 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΦΟΡΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΒΟΥΤΣΑ ΑΛΕΚΑ 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑ-ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΠΟΡΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (απών) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ    ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών) 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών)  ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών) 

ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (απών) 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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