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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εγκριση μελέτης για παροχή 

Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας 

Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού. 

2. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου "Ολοκλήρωση Δικτύου 

Υδρευσης Οικισμού & Παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

3. Εγκριση της μελέτης και του τρόπου 

δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο 

"Λειτουργία Ασθενοφόρου στο Δήμο 

Ωρωπού". 

4. Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου 

"Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου". 

5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής 

προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.  

6. Εγκριση τοποθέτησης πυροφυλακείου 

στον Οικισμό Ιπποκράτειος Πολιτεία 

της Δ.Κ. Αφιδνών. 

7. Αποδοχή της παραίτησης του 

Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σκάλας Ωρωπού. 

8. Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή 

του στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σκάλας Ωρωπού. 

9. Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
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Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. 

10. Εγκριση της αριθμ. 42/2012 απόφασης 

του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σκάλας Ωρωπού με θέμα: "Εγκριση 

τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., 

μετά από παρατηρήσεις του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου". 

 

225 

 

Ομόφωνα 

εγκρίνεται 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κ.Πέππα, 

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

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

 Κυρία Μαργέτα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σε όλους. Αρχίζουμε την ανάγνωση των 

Δημοτικών Συμβούλων. Ηλιάσκος Ευάγγελος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών, εδώ είναι.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φοργιάρης Βασίλειος. Παπαγιάννης Γεώργιος. Γιαννάς 

Ιωάννης. Μακρής Αθανάσιος. Κοντογιάννη Αλέκα. Τσεκρεζής Χρήστος. Δάβρης 

Γεώργιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεμπούσης Ευάγγελος. 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ: Απών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέκκας Ανδρέας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέππας Παναγιώτης. Νικολάου Χρήστος. Ανυφαντής 

Κωνσταντίνος. Βλάχος Δημήτριος. Γιαμαρέλος Γεώργιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασιλάκος Παναγιώτης. Πάντος Ευάγγελος. Μίχα - Αικατερίνη 

Κολιαστάση. Λάμπρου Δημήτριος. Μπόρσης Βασίλειος. Σωτήρχος Δημήτριος. 

Τσάδαρης Σωτήριος. Μπατζάκας Στυλιανός. Οικονόμου Γρηγόριος. Λίτσας 

Κωνσταντίνος. Ρούσσης Θωμάς απών. Βελτανιώτης Δημήτριος. Δέδες 

Κωνσταντίνος. Καραγιάννης Βασίλειος. Ζαχαρίας Ιωάννης. Γιασημάκης 

Γεώργιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αρμυριώτης Γεώργιος. Καλύβας Ευάγγελος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οικονόμου Βασίλειος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαρνάβα - Καραγιάννη Ελένη. Λέκκας Βασίλειος. Τσάκωνας 

Ανδρέας. Κιούσης Δημήτριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαργέτα Ελένη. Χασιώτης Μιχαήλ. Στεργίου Ιωάννα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απούσα.  

 Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να προβούν σε 

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

κ.Τσάκωνας, η κα Βαρνάβα, ο κ.Χασιώτης, ο κ.Βελτανιώτης, ο κ.Δέδες, ο 

κ.Καραγιάννης. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. Και ο κ.Πέππας. 
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ΛΙΤΣΑΣ: Καλησπέρα σας. Δύο θέματα θέλω να αναπτύξω. Θέλω να σας πω το 

εξής, ότι με λύπη, μεγάλη μας λύπη, δικαιωθήκαμε σε κάτι που βλέπαμε ότι 

γινότανε στραβά. Τα αποτελέσματα της απογραφής δυστυχώς είναι αντίστοιχα 

της νοοτροπίας της Δημοτικής Αρχής. Πήγαμε πίσω 10 χρόνια. Φτώχυνε ο 

Δήμος και φτώχυνε ξαφνικά. Η περιοχή του Δήμου Ωρωπού το μόνο σίγουρο 

είναι ότι ανέβηκε τα τελευταία 10 χρόνια σε κατοικίες και σε κόσμο. Αυτό που 

κατέβηκε ήταν το ενδιαφέρον και η προσπάθεια που έγινε από τη Δημοτική 

Αρχή. Τονίσαμε και την εποχή της απογραφής ότι πρέπει να το προσέξετε για 

να δείξετε ενδιαφέρον. Δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα των κακών 

προβλέψεων. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αντί για 41 θα είναι 33 και 

κάποιες περιοχές με μικρότερη δύναμη. Δεν θα μπορούν να εκφραστούν, με 

πολύ λιγότερα άτομα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα μπορεί για κάποιους από 

σας να μην τους κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, όμως και τα έσοδα του Δήμου 

θα είναι πολύ λιγότερα, στα ήδη μειωμένα έσοδα τα οποία δίνουν στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση μέσω της ΣΑΤΑ θα είναι πολύ λιγότερα πλέον και δυστυχώς ο 

Δήμος του Ωρωπού υποβαθμίστηκε.  

Δεν βλέπω πάντως να στενοχωρηθήκατε ιδιαίτερα, αλλά δεν προσέξατε την 

απογραφή.   

 Το άλλο το θέμα είναι, έχει να κάνει με κάποια παράπονα που έγιναν από 

κατοίκους της περιοχής του Χαλκουτσίου και από κάποιους επαγγελματίες. Είδα 

μια ανακοίνωση και εγώ, κάποια στιγμή είδα και ένα έντυπο, που έλεγε ότι 

απαγορεύεται το παρκάρισμα και κάτι, ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω πως 

αποφασίστηκε αυτό και θα ήθελα να μάθω αν έχει να κάνει, έχει συνάρτηση με 

μια μελέτη, που φέρατε για ψήφισμα εδώ στην πλατεία Χαλκουτσίου. Γιατί 

εμείς πιστεύαμε ότι υπάρχει, είναι μια μελέτη συγκοινωνιακή που είπατε. Δεν 

καταλάβαμε ότι θα απαγορέψετε να παρκάρουνε σε όλο το μήκος. Επειδή 

σήμερα μου γίνανε κάποια παράπονα συγκεκριμένα, θα ήθελα να καταλάβω 
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πως αποφασίστηκε αυτό και αν αυτό το μέτρο πιστεύετε ότι αποδίδει και είναι 

για το καλό της περιοχής της συγκεκριμένης. Κάποια μαγαζιά και ειδικά κάποιοι 

πολίτες διαμαρτύρονται γιατί μ' αυτόν τον τρόπο, είχανε συνηθίσει αλλιώς και 

τους έρχεται δύσκολο το να μπορούν να προσαρμοστούν. Θα ήθελα να το 

προσέξετε αυτό, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι που κάποιοι επαγγελματίες έχουν 

ανάγκη να δουλέψουν. Είναι και δύσκολη εποχή.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Η κα Βαρνάβα έχει το λόγο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι και εγώ θα ήθελα, γεια σας και από μένα, θα ήθελα και εγώ να 

κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Είχαμε δει στον τύπο και διαβάσαμε χθες 

δημοσιεύματα σχετικά με τους ΟΤΑ. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα αυτό 

μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προταθούν αλλαγές από τους ΟΤΑ, από 

τους Δήμους, αλλά και από την Περιφέρεια για τους, σε λειτουργικά θέματα ή 

θεσμικά ή ακόμα και χωροταξιακά, που αφορούν τους "Καλλικρατικούς" 

Δήμους. Επειδή νομίζουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με 

την εμπειρία που ήδη διαθέτουμε στα Συμβούλια που συμμετέχουμε και στην 

οργάνωση του "Καλλικρατικού" αυτού Δήμου του Ωρωπού, νομίζω ότι πρέπει 

να επιδείξουμε μια υπευθυνότητα, ώστε να ενημερωθούμε και να 

μπορέσουμε.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι. Μήπως ακούγεται πολύ δυνατά; Λοιπόν και να μπορέσουμε 

και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις να τοποθετηθούμε οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε 

να βοηθήσουμε με τις προτάσεις μας στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου. Το 

πρώτο αυτό. Μην φτάσουμε δηλαδή στις 10 Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχουνε 
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προτάσεις από μέρους μας. Λοιπόν και μια δεύτερη ανακοίνωση. Σύμφωνα με 

το άρθρο 66 και την παρ. 7 του "Καλλικρατικού" Δήμου, οφείλουμε να 

δώσουμε, η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει, χώρο στις παρατάξεις καθώς και 

γραμματειακή υποστήριξη. Μέχρι τώρα βέβαια, το είχαμε πει, δεν το 

διεκδικήσαμε έντονα, δεδομένου ότι καταλαβαίνουμε ότι υπήρχαν τα 

οργανωτικά προβλήματα συγκρότησης και λειτουργίας του Δήμου. Ομως 

νομίζω ότι πια τώρα βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο χρόνο και είναι αναγκαία 

προϋπόθεση να μπορούμε σαν δημοτικές παρατάξεις να λειτουργήσουμε, 

έχοντας τα απαραίτητα εφόδια. 

 Λοιπόν, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Στην αίθουσα προσήλθαν ο κ.Κιούσης και ο κ.Λέκκας.  

 Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω, όχι ανακοίνωση, 

για να πληροφορηθεί το Σώμα. Τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 15 μέρες 

υπήρξαν πολλοί λογαριασμοί στην περιοχή Σέσα Μαρκοπούλου και στον Κάμπο 

των Νέων Παλατίων με υπέρογκα ποσά. Εγινε αντιληπτό από τον κόσμο ότι με 

μια, με την έλευση τους στο Δήμο, στο Δημοτικό Κατάστημα, γινόταν κάποια 

τακτοποίηση, μια διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών αυτών γιατί 

τους είπαν ότι υπήρξε πρόβλημα στην Υπηρεσία την μηχανογραφική που έχει 

αναλάβει την έκδοση των λογαριασμών. Θα θέλαμε να μας αιτιολογήσετε πως 

έγιναν αυτές οι διαγραφές και σε τι οφείλονται. Και ένα δεύτερο και μια 

δεύτερη ερώτηση σχετικά με το ρέμα Οζάς στα Κιούρκα. Είχε γίνει ένας 

καθαρισμός πέρσι, αλλά απ' ότι πληροφορήθηκα χθες συνεχίζει να υπάρχει 

πρόβλημα με το ρέμα αυτό, αποχετεύσεων που καταλήγουν στο ρέμα και οι 

κάτοικοι θα ήθελα να πληροφορηθούν πότε προβλέπεται ο καθαρισμός και η 
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αντιμετώπιση του προβλήματος της απόρριψης μάλλον λυμάτων στο 

συγκεκριμένο ρέμα και αν το θέμα αυτό το ξέρει η Περιφέρεια για να προβεί 

στα περαιτέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι χθες έγινε 

διαγωνισμός από τη Σχολική Επιτροπή .. του Δήμου Ωρωπού για το κυλικείο 

του σχολείου του Καπανδριτίου. Σύμφωνα λοιπόν με την .. της κυβέρνησης, 

για διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται από τις Σχολικές Επιτροπές πρέπει να 

υπάρχουνε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει η προκήρυξη διαγωνισμού να 

τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σε εμφανές μέρος 

μπροστά από την είσοδο του σχολείου σε πολυσύχναστους χώρους της 

περιοχής και να δημοσιεύεται τουλάχιστον μια φορά σε δύο τοπικές 

εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο, σε μια τοπική εφημερίδα. Βεβαίως στο 

άρθρο 10 της εν λόγου .. δημοσίευσης του Νόμου, λέει, προθεσμία μεταξύ 

δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού, είτε επαναληπτικού 

διαγωνισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 και 20 ημερών αντίστοιχα 

και τρίτον, λέει, το ελάχιστο ποσόν προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους για 

το κυλικείο ανά παιδί ορίζεται στα 4 ευρώ, τιμή έναρξης. Και το λέω αυτό γιατί. 

Για τον λόγο ότι το κυλικείο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα, απ' ότι μάθαμε, 

ΑΣΩΠΟΣ, την 1η του μηνός η προκήρυξη διαγωνισμού, δηλαδή 6 μέρες πριν το 

διαγωνισμό και 3 μέρες πριν το κλείσιμο του φακέλου.  

 Είχατε την ευκαιρία κ.Δήμαρχε μέσα από αυτού του είδου τους 

διαγωνισμούς, πραγματικά να δώσετε, να προσφέρετε κοινωνικό έργο και να 

δώσετε την ευκαιρία σε ανθρώπους άνεργους στην περιοχή μας, νεολαίους ή 

ανθρώπους πολύτεκνους να διαχειριστούν ένα κυλικείο και να έχουν ένα 

εισόδημα για να εξυπηρετήσουνε την οικογένεια τους και όμως εσείς 
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κ.Δήμαρχε με τη Σχολική Επιτροπή, με διαδιακασίες τις οποίες θεωρούμε 

τουλάχιστον ατελής, να μην τις χαρακτηρίσουμε αλλιώς, πήγατε και κάνατε ένα 

διαγωνισμό, ουσιαστικά με τη συμμετοχή ενός. Μα πως να προλάβει ο κόσμος 

μέσα σε 2 μέρες από 10:00 έως 12:30 το μεσημέρι που θέλατε να δώσετε στο 

Νομικό Πρόσωπο.. ;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ναι, θα απαντήσετε κύριε. Να δώσετε στο Νομικό Πρόσωπο ας 

πούμε τα στοιχεία και αν θέλετε και όλα αυτά τα οποία βάζετε μέσα στην 

προκήρυξη. Παραδείγματος χάρη βάζετε τιμή εκκίνησης κ.Βασιλάκο τα 20 

ευρώ ανά παιδί. Η Σχολική Επιτροπή, 20 ευρώ ανά παιδί κ.Βασιλάκο. Είναι 20 

ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή αν είναι ένας άνεργος πως θα μπορέσει να μπει στο 

διαγωνισμό; Και όπως και το δεύτερο, ζητάτε 20% εγγυητική επιστολή για το 

μίσθωμα του έτους. Ενας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα με την οικογένεια 

του οικονομικό, που θα τα βρει αυτά τα λεφτά; Νομίζουμε ότι η διαδικασία 

αυτή πρέπει να επαναληφθεί και να επαναλφηθεί με τους όρους που έρχονται 

μέσα από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μέσα από το Νόμο και να τηρηθούν 

αυτοί οι Νόμοι. Εμείς το λέμε καλοπροαίρετα για να μπορέσουμε να δώσουμε 

την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην περιοχή μας, .. γεγονός ότι 

βρέθηκε μόνο ένας και ολοκληρώνω, ότι βρέθηκε μόνο ένας, δείχνει τελικά ότι 

και αυτή η διαδικασία δεν  τελεσφόρησε έτσι όπως την μεθοδεύσατε εσείς.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και βεβαίως έχω στη διάθεση μου όλα τα στοιχεία να σας 

προσκομίσω αν ζητηθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη.  

 Στην αίθουσα προσήλθε ο συνάδελφος ο κ.Γιασημάκης.  

 Το λόγο έχει ο κ.Βελτανιώτης.  
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ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Στο θέμα που έθιξε ο κ.Τσάκωνας έχει 

παρατηρηθεί ότι και στους λογαριασμούς που ήρθαν στο Καπανδρίτι, είναι όλοι 

διπλάσιοι, σύμφωνα με τα παράπονα των κατοίκων και την δικιά μου εμπειρία. 

Μέχρι τώρα πίστευα ότι είχε καθυστερήσει η μέτρηση, είχε καθυστερήσει η 

μέτρηση και λόγω της κατανάλωσης είχαμε αλλαγή της κλίμακας και εφόσον η 

τιμή δεν αυξήθηκε, μειώθηκε ελάχιστα. Θέλω να ρωτήσω κ.Δήμαρχε μήπως 

έχει γίνει και εκεί κάποιο λάθος με την εταιρεία που εκδίδει τους λογαριασμούς 

ή αν δεν είναι, δεν γίνεται αυτό, επειδή υπάρχει η επόμενη μέτρηση του 

Δεκεμβρίου, να ισομοιραστούν, γιατί πραγματικά είναι, όταν διπλασιάζεται ένας 

λογαριασμός, είναι υπέρογκος για να το σηκώσει ένα νοικοκυριό.  

 Το δεύτερο θέμα αφορά μια ανακοίνωση που είχε κάνει πριν 1,5 -2 

μήνες ο κ.Δέδες σχετικά με την κατολίσθηση στο δρόμο Κοτρώνη Καλάμου. 

Προχθές με επισκέφτηκαν 3 κάτοικοι της περιοχής Μαρκοπούλου που διέρχεται 

ο δρόμος, στη γειτονιά, αυτούς που εξυπηρετεί σήμερα την κίνηση, ο οποίος 

λόγω της μεγάλης κίνησης και κάποιες λακούβες που υπήρχανε, έχει 

καταστραφεί τελείως, η σκόνη πάει σύννεφο, με αποτέλεσμα να αναγκαστούνε 

φέτος να μην κατοικίσουν τα σπίτια τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τέτοια 

θέματα κ.Δήμαρχε πρέπει να λύνονται άμεσα. Το τρίτο θέμα, επανέρχομαι πάλι 

στην προηγούμενη ανακοίνωση που σας είχα κάνει, γιατί είπατε ότι δεν 

καταλάβατε. Σχετικά με την ανακοίνωση που βγάλατε, που ανακοινώσατε, ότι 

η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τις ενστάσεις εμποδίζει το έργο σας. 

Σχετικά σας είπα ότι πέρσι ξέρουμε όλοι ότι νοικιάσαμε αυτοκίνητα και στην 

ουσία νοικιάσαμε εργάτες διαφόρων χρωμάτων. Επειδή ήταν η πρώτη χρονιά 

δεν μιλήσαμε. Και ερχόσαστε φέτος και ζητάτε από το Δήμο, από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε κ.Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ενα λεπτό κ.Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενα λεπτό .. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Μισό λεπτάκι. Ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο κ.Δήμαρχε 

και σ' αυτό θέλω να τοποθετηθείτε, λευκές επιταγές. Λευκές επιταγές για να 

διαχειριστείτε ένα κονδύλι της τάξεως των 300.000 ευρώ. Από την παράταξη 

μας δεν θα την πάρετε. Επίσης όμως να τονίσω στους συναδέλφους που θα 

είναι στις Επιτροπές Παραλαβής Εργων και όσους υπάλληλους εμπλέκονται, να 

είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην παραλαβή αυτών των έργων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι Δήμαρχε, 14 χ 24 πόσο κάνει; 14 αναθέσεις χ 24. 14 

αναθέσεις έχετε την πρόθεση να κάνετε, αυτές που καταψηφίσαμε, επί 24.000 

πόσο είναι;  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Ο κ.Δέδες έχει το λόγο. 

ΔΕΔΕΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Επειδή η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως θα 

ήθελα να αναφερθώ πάλι σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη 

λειτουργία του Δήμου. Αναφέρομαι φυσικά στη λειτουργία των Τοπικών 

Συμβουλίων και στις αποφάσεις που παίρνουνε, τις οποίες αποφάσεις δυστυχώς 

από τις 10 δεν εφαρμόζονται, ούτε καν υλοποιούνται μια ή δύο. Αν και έχουν 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και γνωμοδοτικό ούτε καν αυτό ζητείται από την 

Δημοτική Αρχή. Υπάρχει πιστεύω ηθελημένα μια απαξίωση του θεσμού των 

Τοπικών Συμβουλίων, κάτι το οποίο δημιουργεί μια πολύ άσχημη κατάσταση 

για το Δήμο. Ο Δήμος, όπως το έχετε πει και εσείς, είναι μεγάλος, τα 

προβλήματα του επίσης πολλά, αλλά δυστυχώς όμως δεν κάνουμε τίποτα προς 

αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε 
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λύσεις. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε αποφάσεις για έργα και μελέτες 

χιλιάδων ευρώ και αυτά να γίνονται εν αγνοία του Τοπικού Συμβουλίου μιας 

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.  

 Από την πρώτη στιγμή φάνηκε το πως θέλατε να διοικήσετε το Δήμο και 

πως τον διοικείτε. Ομως αυτό εμείς σαν παράταξη είμαστε υποχρεωμένοι να το 

πούμε ότι πρέπει άμεσα να αλλάξει. 

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δέδε.  

 Ο κ.Καραγιάννης έχει το λόγο. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Ηθελα να ρωτήσω το Δήμαρχο τι 

προτίθεται να κάνει σχετικά με την προσφυγή που έγινε στην απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, που είχε σταματήσει το έργο της, την οδοποιία της 

Μαλακάσας. Απ' ότι, με το έγγραφο που έχω στα χέρια μου, απ' ότι βλέπω ο 

εργολάβος δικαιώθηκε και τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Θα τον 

αποζημιώσουμε ή θα εκτελέσουμε το έργο;  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καραγιάννη. 

 Ο κ.Πέππας έχει το λόγο. 

ΠΕΠΠΑΣ: Γεια σας και από μένα. Αν και θα έπρεπε να λέγαμε καλό καλοκαίρι, 

είμαστε στις δουλειές μας στις διακοπές, είμαστε εδώ με 80 βαθμούς σε μια 

αίθουσα η οποία κ.Πρόεδρε, δε θα την αντέχω άλλο, φροντίστε να τη 

φτιάξετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθούμε. 

ΠΕΠΠΑΣ: Αυτό που θέλω εγώ να πω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αδιαφορούμε πάντως.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

18 

ΠΕΠΠΑΣ: .. είναι ότι παρόλα αυτά ο Δήμος, αν και υπάρχουνε, βρισκόμαστε 

σε οικονομική κρίση η χώρα μας, είμαι ευτυχής που ο δικός μας Δήμος δεν 

βρίσκεται στην λίστα της στάσης πληρωμών που ανακοίνωσε τις προηγούμενες 

μέρες η τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό είμαι ευτυχής. Αυτό σημαίνει 

ότι ο Δήμος είναι υγιής και προχωράει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Πέππα.  

 Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είμαι λίγο σύντομος, γρήγορος γιατί οι συνθήκες πράγματι 

είναι, δεν είναι καλές για να κάνουμε Συμβούλιο. Χίλια ευχαριστώ που ήρθατε 

σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και συμπολίτευση και μειοψηφία, σας 

ευχαριστώ πολύ πράγματι που ήρθατε με τέτοια ζέστη και έχουμε μεγάλη 

συμμετοχή Αυγουστιάτικα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο Δήμος έχει μεγάλες 

ανάγκες και πράγματι, αν το αντιλαμβάνεστε έτσι και έρχεστε να προωθούμε 

προβλήματα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τον τόπο. Είναι ένα γεγονός που 

πράγματι εμένα με βρίσκει, με συγκινεί. Εκανα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο 

κυρίως για ένα θέμα, το οποίο θα το πω αργότερα, για το ασθενοφόρο, να μην 

καθυστερούμε γιατί είναι θέμα ζωής, αλλά προκύψανε στη διάρκεια και τα άλλα 

και βάλαμε και τα άλλα θέματα. Δεν θα σας φώναζα 7 Αυγούστου για κάτι το 

οποίο δεν ήτανε σημαντικό.  

 Για την απογραφή κ.Λίτσα θέλω να πω ότι προσπαθήσαμε εμείς να 

κάνουμε κάτι. Εχουμε συνευθύνη όμως όλοι οι πολίτες, εγώ πιστεύω ότι είναι ο 

τρόπος απογραφής που έγινε από το κράτος και δεν έγινε σωστά η απογραφή 

από το κράτος. Εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε. Θυμάμαι, μάλιστα είχα 

παρακαλέσει και τον Βελτανιώτη και είχε δεχθεί και ήτανε στην Επιτροπή 

Απογραφής για να προωθήσει και να διαφημίσουμε την απογραφή, για να 

μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Σαν έμπειρος, σαν έμπειρος Δημοτικός 

Σύμβουλος που είχε ανακατευθεί και είχε θέσει το θέμα τότε, μέχρι και, δεν 
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είχαμε κανένα πρόβλημα, διαφημίσαμε, φωνάξαμε, είπαμε, αλλά δεν 

καταλάβανε και Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν απογράψανε γιατί δεν ήξεραν τις 

ημερομηνίες. Δεν ήτανε θέμα δικό μας. 90% αποδίδω την ευθύνη στον τρόπο 

που έγινε η απογραφή από την Κεντρική Διοίκηση. Για το θέμα κλεισίματος της 

πλατείας του Χαλκουτσίου. Γίνεται πράγματι μια καινοτόμος δράση, αυτή ο 

όμορφη πλατεία που έγινε τα περασμένα χρόνια και παραδόθηκε επί θητείας 

μας, πραγματικά ήθελε μια αναβάθμιση.  

 Είναι μια μεγάλη κίνηση προς το καλό της περιοχής, έχει αγκαλιαστεί, 

έχει αγαπηθεί, έχει εκφραστεί ο κόσμος πάρα πολύ ωραία γι' αυτό το μέτρο 

που κάνουμε. 20:00 - 01:00 το βράδι, σας ενημερώνω, κλείνεται η πλατεία 

Χαλκουτσίου, όλη, από .. μέχρι τον .., δεν περνάει αυτοκίνητο κανένα μέσα, 

εκτός τα επείγοντα βέβαια που χρειάζεται ή κάποιος μένει ή κάποιος είναι 

άρρωστος ή κάποιος ανάπηρος. Κάνουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα τώρα για να 

δούμε που θα καθίσει αυτό το πρόβλημα, τι σήματα θα χρειαστούνε, που θα 

βάλουμε τους αναπήρους στην πλατεία και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

με την εμπειρία της τελικής τοποθέτησης των πινακιδών, που θα έρθει 2, 3 

φορές συγκοινωνιολόγος να διορθώσει, να αλλάξει, να προτείνει, θα φέρουμε 

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την οριστική έγκριση του θέματος αυτού 

πλέον πάγια και μονίμως και διαχρονικά. Είναι ένα μέτρο που αγκαλιάζει το 

Χαλκούτσι ολόκληρο, ένα μέτρο που αναβαθμίζει την περιοχή. Οι Σύμβουλοι 

της περιοχής του Ωρωπού που το έζησαν από κοντά, έχουνε μείνει 

κατενθουσιασμένοι. Σας καλώ να περπατήσετε στην πλατεία στο Χαλκούτσι, 

είναι, το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη, όταν είχε 

έρθει θέμα κατασκευής πάρκινγκ, είχε ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα αυτό το 

χωριό, ένα τεράστιο πάρκινγκ από περίπου 12 - 13 στρέμματα δίπλα, σύνορα 

με την πλατεία. Εκεί βάζουν τα αυτοκίνητα τους οι άνρθωποι και περπατάνε σε 

μια ελεύθερη πλατεία, σε μια ευρωπαϊκή, σε μια πιο ανθρώπινη, πιο 

πολιτισμένη πλατεία.  
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 Οι λογαριασμοί του νερού, του δικού μας, έχετε δίκιο. Ηδη έχω κάνει 

σύσκεψη με άτομα από το Μαρκόπουλο. Ηρθανε, τα είδαμε, πήγαμε κάτω, 

φωνάξαμε όλο το προσωπικό, εντοπίστηκε ακριβώς στην μετάπτωση το λάθος 

που γίνεται. Περίπου υπολογίσανε γύρω στα 100- 150 άτομα, το πολύ, στο 

Μαρκόπουλο. Για το Καπανδρίτι δεν άκουσα, θα το κοιτάξουμε να το 

αναλύσουμε πως έχει γίνει και που έχει γίνει το λάθος για να διορθωθεί στην 

μετάπτωση του μηχανογραφικού με το και κοιτάμε πως θα το διορθώσουμε 

όλες οι Υπηρεσίες. Πράγματι έχει γίνει ένα λάθος. Αφήνονται κάτι 

προσαυξήσεις μέσα, δεν αφαιρέσανε κάτι προσαυξήσεις που υπήρχαν. Τέλος 

πάντων, είναι ένα λάθος, το διορθώνουν αμέσως οι Υπηρεσίες του Ταμείου, 

είναι ενημερωμένες και ενημερώστε και εσείς τους ανθρώπους του 

Μαρκοπούλου. Σίγουρα ένα κομμάτι έχει γίνει λάθος σε ένα μέρος. Κύριε 

Τσάκωνα ελάτε από εκεί να το δούμε μήπως μας βοηθήσετε πως να 

αποφύγουμε να πληρώσει κανένας κάτοικος κάτι παραπάνω.  

 Δεν μπαίνω σε θέματα τώρα τετριμμένα τώρα για λευκές επιταγές κλπ., 

μέσα στη ζέστη. Θα τα συζητήσουμε, έχουμε καιρό από το φθινόπωρο.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι θέλει ο κ.Τσάκωνας. Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οδοποιία Μαλακάσας κ.Καραγιάννη, θα το δούμε το θέμα. Είδα 

την απόφαση που ήρθε του δικαστηρίου μια ματιά, θα ρωτήσω τους νομικούς 

τι θα κάνουμε, θα δω το έργο από κοντά. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη το τι 

κινήσεις θα κάνουμε από εδώ και πέρα μετά από την απόφαση του 

δικαστηρίου. Σύντομα θα πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, τον διαγωνισμό στο κυλικείο στο Καπανδρίτι; Δεν 

θα πείτε κουβέντα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι, δεν γνωρίζω, είναι θέμα καθαρά Β' βάθμιας, δεν 

συμμετέχουμε.. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είναι άκυρος ο διαγωνισμός. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρακαλώ την Β' βάθμια .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η εφημερίδα ΑΣΩΠΟΣ δεν είναι στη Νομαρχία, στη λίστα της 

Νομαρχίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και την Α' βάθμια να ακολουθεί ακριβώς τις διαδικασίες.. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Μπορώ να απαντήσω Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θέλω μια απάντηση κ.Βασιλάκο, αυτό λέω. Θέλω μια απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ.Βασιλάκο. Θα έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι θέμα της Β' βάθμιας κ.Χασιώτη, θα απαντηθεί από άλλους. 

Κυρία Βαρνάβα, είπατε για τις προτάσεις. Με πήρε χθες ο ίδιος ο Υπουργός 

Εσωτερικών και μου είπε αυτά που είπατε εσείς, ότι θα μας στείλει μια πρόταση 

να απαντήσουμε για τα θέματα του "Καλλικράτη", που προτείνουμε να 

διορθώσουνε αλλά και κάθε Δήμος τα ιδιαίτερα του προβλήματα. Κάνει μια 

Επιτροπή η οποία θα ασχολείται με αυτά τα θέματα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, 

αισθάνομαι κάθε μέρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη σχέση μας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με την Κεντρική Διοίκηση. Είναι απίστευτη αυτή η ιστορία που 

ζούμε κάθε μέρα. 29% προτείνουνε μείωση των ήδη μειωθέντων εσόδων από 

τους τακτικούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 50% τα τελευταία 2,5 

χρόνια, μας μειώνουνε 29% ακόμη τους πόρους, δηλαδή θα φτάσουμε αν 

παίρναμε 100 ευρώ πριν 3 χρόνια, θα παίρνουμε 20 σε λίγο. Δεύτερον, 

σκέφτονται οι άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν, να αφαιρέσουν από τη ΔΕΗ τα 

τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητος για να τα εισπράττουμε εμείς, να μην 

τα παίρνουμε μέσω ΔΕΗ. Είναι η καταστροφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι 

να δώσουμε τα κλειδιά και να παραλάβουνε, να γίνει μια συνέχεια 

ακυβερνησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θέλει να λειτουργήσει κοντά 
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στον άνθρωπο, κοντά στα προβλήματα του, της Κεντρικής Διοίκησης. Είναι 

απαράδεκτο. Ολοι οι Δήμαρχοι είναι και η ΚΕΔΕ, θα κάνουμε έκτακτο 

Διοικητικό Συμβούλιο η ΚΕΔΕ, να απαντήσουμε σ' αυτά τα ερωτήματα. Είμαστε 

κάθετα αντίθετοι. Ερευνουν και εφευρίσκουν στα πλαίσια της τρόικας, δεν 

ξέρω και της γενικότερης οικονομίας και καταπίεσης, πράγματα τα οποία θα 

διαλύσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ενημέρωση Δήμαρχε και να έχουμε και 

εμείς θέσεις πάνω στο ζήτημα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, προχθές ήρθε. Δεν έχει .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αύριο, σας διαβεβαιώ, έχω για άλλο θέμα με τον Υπουργό 

ραντεβού, τον κ.Στυλιανίδη, μαζί με άλλους Δημάρχους. Ταυτόχρονα βέβαια 

αυτά θα τα αναφέρω, σας διαβεβαιώ, όπως και με τις μεταφορές των μαθητών. 

Ακόμη δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Σε λίγο, σε 1 μήνα, θα χρειαστεί να 

μεταφέρουμε τους μαθητές. Τι θα κάνουμε;  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα τα αναλάβει η Περιφέρεια, σωθήκαμε. Στην τριπλάσια τιμή. 

Ανεβάστε το λέμε 50% πάνω να το πάρουν οι Δήμοι, να μπορούμε να κάνουμε 

διαγωνισμό. Τίποτα. Θα τα πάρει τελικά η Περιφέρεια στην τριπλάσια, 

τετραπλάσια τιμή απ' ότι μας προτείνουνε τώρα που βγαίνουνε άγονοι οι 

διαγωνισμοί. Δεν βρίσκουμε συνεννόηση. Για μένα δεν υπάρχει συνεννόηση. 

Κύριε Τσάκωνα, θέλετε κάτι που αφορά τους λογαριασμούς; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, μια παρατήρηση σε σχέση με την απάντηση σας 

για το θέμα των οφειλών στην ύδρευση. Πρέπει να προσεχτεί μήπως 

υποκρύπτετε μέσα στο πλήθος των λαθών και κάποια, λέω, μήπως 

υποκρίπτονται, έτσι; δεν έχω βεβαιότητα και διαγραφή χρεών. Μήπως έρθουν 
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κάποιοι που το χρωστάνε πραγματικά το νερό και μέσω της διαδικασίας αυτής 

διαγραφούνε υπόλοιπα τους, χωρίς τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Βελτανιώτη τώρα να προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα 

διευκρινίσεις και διευκρινίσεις. Ολοι οι συνάδελφοι μπορεί να θέλουν να 

προσθέσουν κάτι. 

 Κύριε Βασιλάκο, έχετε το λόγο.    

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ναι, δεν κατάλαβα τώρα γιατί κάποιος από την Επιτροπή χθες 

έκανε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ορίστε κ.Βασιλάκο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι διάλογος τώρα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν το κατάλαβα αλλά .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, η ανακοίνωση και η απάντηση να δοθεί προς το 

Σώμα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Τι έκανε; Τι έκανε συγκεκριμένα.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θα σας εξηγήσω αργότερα. Λοιπόν .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, τώρα εδώ. Τι έκανε.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Θα το πω σε λίγο. Τα κυλικεία έχουνε ένα συγκεκριμένο, μια 

συγκεκριμένη διαδικασία, παίρνεται από το Νομικό Πρόσωπο, έγινε η 

προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι αναρτημένο στη σελίδα του Δήμου, όπως 

προβλέπεται από το Νόμο .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι, ο Νόμος δεν προβλέπει ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, μη διακόπτετε σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είστε ασαφής. Ο Νόμος λέει .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, κ.Χασιώτη, αφήστε τον κ.Βασιλάκο να 

απαντήσει.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ, λέγονται ανακρίβειες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μην επικαλείστε το Νόμο για κάτι που δε λέει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανακρίβειες αν πει θα το κρίνουμε αργότερα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Βασιλάκο, εδώ είναι ο Νόμος, μην επικαλείστε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Δίνετε το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Στο Νόμο να απαντήσετε. Γι' αυτό ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, επαναλαμβάνω, δεν έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καλοπροαίρετα ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλάκο, δώστε την απάντηση σας προς το Σώμα. Οχι 

διάλογο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Στη σελίδα, στη σελίδα του Δήμου υπάρχει η υπο-ενότητα 

προκηρύξεις, οι οποίες εκεί αναρτώνται όλες. Κατά περίεργο τρόπο, δεν έχω 

καταλάβει ακόμα γιατί, δεν παίρνει μέρος ο κόσμος. Μάλλον φταίει το ΤΕΒΕ 

που αρνούνται το ρίσκο, τα ψυγεία, δεν ξέρω, είναι η τρίτη, ο τρίτος 

διαγωνισμός και δεν παίρνει κανένας μέρος, είναι μια η πρόταση, παίρνουν 

πολλοί τηλέφωνο βέβαια, αλλά δεν παίρνουνε μέρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, 

είναι δικαίωμα τους. Το αν τους φταίει το 20 ευρώ ή όχι, δεν είναι επιλογή μου, 

είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε και αναρτήθηκε στο 

σχολείο και αναρτήθηκε στην Κοινότητα και αναρτήθηκε στο ΚΕΠ και το 
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ξηλώσανε και το ξαναβάλανε και το ξηλώσαμε, γενικά τα κυλικεία του 

Καπανδριτίου είναι .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Στις εφημερίδες; Κύριε Βασιλάκο στις εφημερίδες; 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Κύριε Χασιώτη, να πω κάτι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσει ο 

κ.Βασιλάκος. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Στην τοπική κοινωνία του Ωρωπού .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει διαδικασία κ.Χασιώτη.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, υπάρχει διαδικασία. Αφήστε τον κ.Βασιλάκο να 

ολοκληρώσει. Για όλους ανεξαιρέτως. Κάθε φορά που δεν καλύπτεστε κατά τη 

γνώμη σας, πρέπει να δημιουργήσετε θέμα. Αφήστε κ.Χασιώτη τώρα τις 

διαμαρτυρίες και τα κλάματα. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Ο στόχος, ο στόχος, κ.Χασιώτη, ο στόχος της Σχολικής 

Επιτροπής είναι το κυλικείο να έχει κάποιον να το δουλεύει, να παίρνει η 

Σχολική Επιτροπή και τα έσοδα της και τα παιδιά να μην έχουνε πρόβλημα με 

το κυλικείο. Αυτός είναι ο στόχος της. Στις τοπικές κοινωνίες προτιμούνται οι 

τοπικές εφημερίδες, τώρα έχουνε εκλείψει, γι' αυτό και άργησε να βγει μια 

εφημερίδα, δεν έβγαινε και κάτι πιο πριν, γιατί αν το βάζαμε σε μια αθηναϊκή 

εφημερίδα για παράδειγμα, όπως καταλαβαίνετε δεν θα είχαμε ανταπόκριση, 

δεν θα το μάθαινε και κανένας δηλαδή. Αν το .., ναι, τα τηλέφωνα ήτανε πάρα 

πολλά. Αν πήρανε μέρος, δεν πήρανε μέρος. Εν πάση περιπτώσει. Αναρτήθηκε 

όπως έπρεπε, ο Νομικός Σύμβουλος το χειρίζεται, οπότε δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε ο χρόνος και οι όροι ήτανε επί  1 μήνα εκεί, δεν 

ενδιαφέρθηκαν και πολλοί. Για τις εφημερίδες σας απάντησα. Οι όροι είναι 

συγκεκριμένοι, έχουνε βγει από .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ.Βασιλάκο.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Αλλά επίσης μια ένσταση που είχε κάποιο μέλος της Επιτροπής 

Διαγωνισμού δεν υπογράφηκε εντέλει, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, 

προχωράμε κανονικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Οχι, δεν έχουμε ένσταση καν. Προχωράμε κανονικά δηλαδή, δεν 

έγινε κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βασιλάκο. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν έχουμε καν ένσταση κ.Χασιώτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι τώρα. Κύριε Χασιώτη.  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ: Δεν έχουμε καν ένσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, κ.Χασιώτη, ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται ο διάλογος 

στις ανακοινώσεις. Δεν επιτρέπεται κ.Χασιώτη. 

 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 

 

Εγκριση μελέτης για παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας 

Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Την εισήγηση του θέματος την έχει κάνει ο κ.Καρίνος. Κύριε Καρίνο.  
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ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι μια μελέτη την οποία την έχουμε ξαναφέρει, δεν την είχαμε 

προχωρήσει, επειδή πέρασε καιρός την επαναφέρουμε. Είναι επιβοηθητική 

μελέτη για σύνταξη κάποιων μελετών για παροχή Συμβούλων για να μπορέσει 

να λειτουργήσει η Τεχνική Υπηρεσία. Ηδη μας έχει φύγει και με άδεια ο 

κ.Τσαγκαράκης, είναι εργαλείο απαραίτητο, ώστε να μπορέσουν κάποια 

πράγματα να προχωρήσουνε. Την είχαμε ξαναπεράσει, απλώς επειδή έχει 

περάσει καιρός, για λόγους τυπικούς την επαναφέρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Θα τοποθετηθείτε 

κ.Λίτσα; Ο κ.Λίτσας, η κα Βαρνάβα .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσετε; Ναι, για τοποθέτηση. Η κα Βαρνάβα. Αλλος 

συνάδελφος; Ο κ.Χασιώτης, ο κ.Τσάκωνας και ο κ.Κιούσης.  

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο συγκεκριμένο θα μου επιτρέψετε λίγο, έχω κάνει μια μικρή 

ανάλυση, μιλάει, συντονισμό, σχεδιασμό, αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

και δίπλα γράφει κλπ. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω έτσι μια απλή 

μετάφραση του κλπ. και όπου γράφει κλπ. το έγγραφο εγώ θα βάζω μια 

προσφιλή έκφραση τοπική, το πλήρωνε .. Εχουμε λοιπόν, το ΕΣΠΑ είναι 

αναρτημένο και όλα τα προγράμματα είναι στο διαδίκτυο. Παρακάτω λέτε, 

αξιοποίηση προγραμμάτων και είναι ένα θέμα νομίζω, πρέπει να το κάνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος. Μετά λέτε, σύνταξη και επιβολή τεχνικών 

δελτίων. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα πολύ απλό πράγμα, το κάνει ένας απλός 

γραμματέας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο. Παρακάτω, λέτε διαχείριση, 

παρακολούθηση. Υπάρχει ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, έχει νομίζω γραφείο, 

έχει τμήμα και υπάρχει και Τεχνική Υπηρεσία για να το κάνει αυτό. Λοιπές 
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εξειδικευμένες μελέτες. Ανάθεση ό,τι δεν μπορεί η Τεχνική Υπηρεσία. 

Επιτρέψτε μου, αυτό γίνεται και σήμερα. Στο κλπ., είπαμε, πλήρωνε ..  

 Υποστήριξη Δήμου στην προώθηση καινοτόμων, ενεργειακή 

αναβάθμιση. Νομίζω ότι βλέπετε όλοι σας γύρω ότι έχει γεμίσει ο κόσμος από 

μελέτες που τις κάνουνε τζάμπα οι Σύμβουλοι Ενέργειας. Πλήρωνε .. Υπηρεσίες 

υποστήριξης στην οργάνωση διαχείρισης, επικαιροποίηση και επίβλεψη 

πολεοδομικών μελετών προγραμμάτων αναπλάσεων, κυκλοφοριακών και 

χωροταξιακών αναδιαρθρώσεων. Πλήρωνε .. Εκεί τι συμβαίνει λοιπόν; Δεν 

υπάρχει σε μας ήδη σύμβαση με την κα Μουτζαλιά; Δεν έχουμε Τεχνικές 

Υπηρεσίες; Δεν υπάρχουν οι ανάδοχοι των μελετών που τις παρακολουθούνε; 

Υποστήριξη στην .. Λοιπόν, και επειδή, να το εξηγήσω λίγο το πλήρωνε .. Εγώ 

θα είχα και άλλα να πω, υποστήριξη στην εκμετάλλευση και ανάπτυξη της 

δημοτικής περιουσίας, ανάδειξη του φυσικού πλούτου, ανασύνταξη των 

Υπηρεσιών του νέου "Καλλικρατικού" Δήμου, υποστήριξη τοπικών δράσεων 

στον περιφερειακό σχεδιασμό. Πλήρωνε .. Αλλά επειδή, ξέρετε κάτι; Αυτό μου 

το εξήγησε τι σημαίνει ένας πολύ αγαπημένος μου θείος, εκλειπών σήμερα, 

θέλω να σας πω αν είναι αυτές οι εποχές του, λεφτά υπάρχουν, και τα χρήματα 

αυτά, τα 150.000, που είναι από ιδίους πόρους, να μου εξηγήσετε ποιοι είναι 

αυτοί οι πόροι και που θα τους βρίσκουμε και θα ήθελα μια ανάλυση οι πόροι τι 

σημαίνουν.  Για 30 μήνες λέει 150.000 ευρώ. Από σεβασμό λοιπόν στο θείο 

μου, που μου έμαθε τι σημαίνει, πλήρωνε .. , έχω να σας πω το εξής:  δεν είναι 

δυνατόν να τα δεχτούμε αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά 

κ.Ζώη, πολλά τα λεφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η Τεχνική, κατ' αρχάς πολεοδομικές μελέτες απαγορεύεται από το 

Νόμο να επιβλεφθούν από υπομηχανικούς. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, δεν 

ακούγεται ο κ.Καρίνος. Παρακαλώ.  

 Κύριε Καρίνο.  

ΚΑΡΙΝΟΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία έχει αυτήν τη στιγμή μια μηχανικό που μπορεί 

να μπει επιβλέπουσα πολεοδομικών μελετών. Ελάτε να τη δείτε να σας πει αν 

δέχεται ή όχι, διότι σου λέει, έχω τα έργα του ΕΣΠΑ, μου ζητάτε να συντάξω 

μελέτες, δεν μπορώ, αδυνατώ. Είναι λοιπόν τοποθετημένη επιβλέπουσα στα 

χαρτιά και δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μακάρι να είχαμε μια Τεχνική 

Υπηρεσία με άλλους 5, 6 μηχανικούς να μη χρειάζονται. Δεν την έχουμε όμως. 

Αρα εποικοδομητικά, εσείς που ξέρετε όλη την περιοχή, βρείτε ανθρώπους να 

μεταταγούν στο Δήμο Ωρωπού για να αποδεχθούν αυτά. Δε γίνεται. Η 

Παπαθανασίου λέει, μη με βάζετε πλέον. Είναι δηλαδή, με βάζετε επιβλέπουσα, 

δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Ενας υπάρχει μόνο που μπορεί να μπει 

επιβλέπων. Μόνο η Παπαθανασίου, γιατί υπομηχανικός απαγορεύεται στις 

πολεοδομικές.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μα θέλει βοήθεια, δε στέκεται .. Δε στέκεται η Τεχνική Υπηρεσία 

αυτή. Ποιος θα φτιάξει τα δελτία; Ποιος θα κάτσει να τα φτιάξει;  

ΛΙΤΣΑΣ: Το τεχνικό δελτίο; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ αγγάρευα τον Ρούσση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ αγγάρευα το Ρούσση και μου τα έφτιαχνε. Πάρτε το Ρούσση.. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ε, ελάτε να τα φτιάξετε για μας εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Καρίνο και κ.Λίτσα. 
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 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. Κύριε Καρίνο, αφήστε τώρα το.. Η 

αντίθεση του κ.Λίτσα είναι φανερή. Εντάξει, δεν πρόκειται να συμφωνήσει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Η συμβουλευτική αυτή 

εταιρεία θα ασχολείται και με προγράμματα από Ευρωπαϊκή Ενωση; Θα ψάχνει, 

θα βρίσκει προγράμματα και θα μας ενημερώνει; 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μικρόφωνο, το μικρόφωνο.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα βήμα μπροστινό, ένα 

βήμα που θα έπρεπε ο Δήμος, ο Δήμος Ωρωπίων τότε να το είχε κάνει. Το 

κάνει ο Δήμος Ωρωπού τώρα και είναι ένα βήμα μπροστά. Βέβαια θα κριθεί εκ 

του αποτελέσματος, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Με αφήνετε να μιλήσω, άμα θέλετε; Ξέρω εγώ, άμα θέλετε μ' 

αφήνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αρμυριώτη, τι συμβαίνει τώρα; Γιατί αυτή η ένταση;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα βήμα μπροστινό, ένα βήμα το 

οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Χρειάζεται αυτή η Συμβουλευτική 

Εταιρεία και να ψάχνει να βρίσκει ευρωπαϊκά προγράμματα να τα μεταφέρει 

εδώ στο Δήμο μας και για να πω και κάτι ακόμα σχετικά μ' αυτό που συνέβη το 

τελευταίο διάστημα, όλοι είδαμε τα προβλήματα που υπήρξαν στη διαδικασία 

των βιολογικών καθαρισμών. Εάν κατάλαβα καλά, όταν μιλάει για υποστήριξη 

των Υπηρεσιών, οργάνωση, συντονισμό, σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνονται και 

αυτά. Ετσι δεν είναι κ.Καρίνο; Ωραία. Πράγματα που θα τα .. Αν το είχαμε 

κάνει και νωρίτερα, θα είχαμε αποφύγει και αυτά τα προβλήματα που 
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δημιουργήθηκαν με τους Βιολογικούς. Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Κυρία Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πράγματι, θυμούμαι καλά και αυτό το έχετε 

πει και τώρα, ότι στην Οικονομική Επιτροπή τον Οκτώβριο του '11 είχε 

ξαναψηφιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα για 150.000 ευρώ, δεν έγινε και απορώ 

γιατί έρχεται πάλι τώρα σήμερα. Εχουμε μπροστά μας μια μελέτη η οποία όμως 

δεν έχει αναλυτικά τις προβλέψεις και τις ανάγκες που έχει ο Δήμος, σε τεχνικά 

έργα ή σε ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε. Επομένως, όσον αφορά δε το ΕΣΠΑ πρέπει να 

πούμε ότι η εταιρεία η οποία το αναλαμβάνει, πληρώνεται μέσα από το ίδιο το 

πρόγραμμα. Δεν είναι ανάγκη να πληρωθεί από το Δήμο. Ετσι; Αυτό είναι 

δεδομένο. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα, επειδή τα θέματα είναι πολλά εδώ 

που ζητούνται από μια εταιρεία να ασχοληθεί, να δοθούν όταν υπάρξει ανάγκη 

για κάθε περίπτωση, σε ξεχωριστή εταιρεία η οποία θα είναι και πιο 

εξειδικευμένη. Διαφορετικά, 5.000 το μήνα σε μια εταιρεία για όλα, νομίζω ότι 

είναι κάπως χαριστικά. Από την άλλη πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι 

ειδικοί σύμβουλοι οι οποίοι μπορούν να εργαστούνε πάνω στα συγκεκριμένα 

θέματα, όπως αντίστοιχα υπάρχει και στην ΚΕΔΩ σύμβουλος, ο οποίος έχει 

αναλάβει τα διάφορα προγράμματα και μπορεί και τα διεκπεραιώνει.  

 Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα και 

αναλυτικά στοιχεία για το τι ζητάμε για έναν, πως μπορούμε να κάνουμε 

μελέτη και προγραμματισμό και να ζητάμε 150.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι 

ερωτήματα που πρέπει να τα σκεφτούμε πριν αποφασίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην αίθουσα προσήλθε ο συνάδελφος ο κ.Ρούσσης και το λόγο 

τώρα έχει ο κ.Τσάκωνας.  
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο θέμα. 

Γνωρίζουμε ότι έχει προσληφθεί η σύμβουλος παρά το Αντιδημάρχο, 

κ.Ηλιάσκο, η κα Μουτζαλιάν, για τέτοια παρόμοια θέματα. Δεύτερον, αυτά τα 

θέματα που καλείται να καλύψει η εταιρεία η συμβουλευτική που θα συσταθεί, 

δεν αναφέρετε στην εισήγηση σας αν τα μέλη της εταιρείας ανάπτυξης του 

Δήμου θα είναι υπάλληλοι του Δήμου, θα είναι εξωγενείς παράγοντες, θα είναι 

τρίτα πρόσωπα που θα παίζουν το ρόλο του συμβούλου, του ειδικού 

συμβούλου και θα θέλαμε να προτείνουμε την κάλυψη της θέσης του Γενικού 

Γραμματέα του Δήμου, η οποία θέση, ακριβώς αυτόν το ρόλο θα μπορούσε να 

παίξει και με πολύ φθηνότερο κόστος βεβαίως και η οποία προβλέπεται θεσμικά 

από το Νόμο του "Καλλικράτη" και μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί. Και τρίτον, 

να συμφωνήσουμε και εμείς με την κα Βαρνάβα, ότι η εισήγηση αυτή είναι 

αόριστη, είναι αφηρημένη. Δεν έχουμε χειροπιαστά στοιχεία για να 

μπορέσουμε να αποφανθούμε εάν θα πρέπει και κατά πόσο να εγκρίνουμε την 

σύσταση αυτής της συμβουλευτικής εταιρείας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω και τον κ.Καρίνο αν υπάρχει κάποια 

συγκεκεριμένη εταιρεία η οποία υπάρχει στη σκέψη της Δημοτικής Αρχής, αν 

υπάρχει να μας την κοινοποιήσουνε, αν γνωρίζετε κάτι και θα ήθελα να τονίσω 

το γεγονός ότι ο Δήμος έχει αυτήν τη στιγμή ειδικούς συμβούλους, που 

πληρώνονται και αδρά. Θέλουμε σ' αυτούς τους ήδη πληρωμένους ειδικούς 

συμβούλους να βάλουμε και μια εταιρεία με 150.000 ευρώ για την ανάπτυξη 

του τόπου. Από τη μια κλαιγόμαστε, δεν υπάρχουν λεφτά, μειώνει το κράτος 

τα λεφτά στο Δήμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική, δεν 

μπορούμε να ταϊσουμε τον κόσμο, να τον βάλουμε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες 

και από την άλλη να σκορπίσουμε και 150.000 ευρώ για μια εταιρεία για την 
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ανάπτυξη, όπως επικαλείστε. Βεβαίως φαντάζομαι ότι αυτή η ανάπτυξη η οποία 

επικαλείστε δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες του κόσμου. Ετσι; Εχουμε 

πράγματα να πούμε, η ανάπτυξη όμως που περιγράφατε, την περιγράφετε 

εσείς και με την κουβέντα που έγινε για το Ρυθμιστικό, εμείς πήραμε ξεκάθαρη 

θέση για το τι μέλλει γενέσθαι και το πως αντιλαμβάνεστε την ανάπτυξη, γι' 

αυτό όμως το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή και αυτήν την εισήγηση, στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε να πούμε πράγματα, για να δείτε τελικά 

πως σε μικρό χρονικό διάστημα επιβεβαιωνόμαστε γι' αυτό που λέγαμε ότι ο 

Ωρωπός θα γίνει τελικά η χαβούζα και το αποχωρητήριο των μεγάλων 

εταιρειών στη λογική των αποθηκών και των βιομηχανιών που θα στηθούνε 

στην ευρύτερη περιοχή, αλλά βεβαίως εσείς ό,τι θέλετε απαντάτε και ό,τι 

θέλετε δεν το απαντάτε. Ο,τι σας αρέσει βεβαίως δεν το απαντάτε.  

 Δώστε και 150.000 ευρώ για συμβούλους ακόμα. Γεμίστε το Δημαρχείο 

με συμβούλους. Αντί να έχουμε εργάτες στην καθαριότητα, εργάτες εκεί πέρα 

που χρειαζόμαστε, να πληρώνουμε τον κόσμο και να  μην απολύονται οι 

συμβασιούχοι, θα βάλουμε και συμβούλους. Ε, αυτή είναι η λογική σας. 

Βεβαίως και θα καταψηφίσουμε, έτσι; Αλλά πλέον πρέπει και ο καθένας και όχι 

μόνο και οι εργαζόμενοι του Δήμου και οι δημότες, να βγάλουν συμπεράσματα. 

Εχουν περάσει ήδη 2 χρόνια.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέω το εξής, ότι στη σημερινή κατάσταση .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι κ.Κιούση τώρα. Είχα κανέναν λόγο τώρα να .. Εντάξει. 

Κάποια στιγμή θυμόμαστε ότι θέλουμε να μιλήσουμε. Λέμε, ζήτησα το λόγο 

τώρα, εντάξει. Ορίστε κ.Κιούση, δεν υπάρχει λόγος. Εχετε το λόγο. Ορίστε. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, εντάξει, να το δεχτώ. Δεν σας είδα εγώ, εντάξει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Σας έχω δώσει το δικαίωμα να κρίνετε έτσι το πρόσωπο μου; Σας 

το έχω δώσει το δικαίωμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα μου λέτε .. Αφού κατέγραψα όλους τους συναδέλφους, είχα 

κανέναν λόγο να μην γράψω το όνομα σας; Εντάξει, δεν υπάρχει.. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Εντάξει, αρχάρια είναι η συνάδελφος στη Γραμματεία. Μπορεί να 

τις διέφυγε κάτι.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ισως καταλάβατε ότι θα είμαι πολύ αυστηρός. Λοιπόν, μας ζητάτε, 

εγώ θα σας τα πω όπως σας τα λέω πάντα, χωριάτικα, μας ζητάτε κ.Ηλιάσκο, 

κυρίως σε σας απευθύνομαι, να ψηφίσουμε 150.000 για συμβάσεις, για 

μελέτες, γι' αυτό και μας λέει ο κ.Καρίνος το εξής απλό, ότι ψάξτε να βρείτε να 

φέρουμε κανέναν μηχανικό. Κύριε Καρίνο, αυτό είναι ευθύνη δικιά σας και του 

κ.Δημάρχου. Αν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σ' αυτό να αναλάβουν άλλοι σ' 

αυτές τις θέσεις να ψάξουμε ανθρώπους για να φέρουν να' ρθούν με μετάταξη. 

Δεν μπορεί εγώ ο Δημοτικός Σύμβουλος να ψάχνω να βρω μηχανικούς για 

μετάταξη. Αυτό είναι ευθύνη σας. Μη ρίχνετε .. Και του κ.Δημάρχου κυρίως, 

αλλά και εσάς, που είστε Διευθυντής. Δεύτερον, τα 130.000 αυτά εγώ δεν θα 

ήμουν στην Οικονομική Επιτροπή του Οκτωβρίου, δεν θα τα ψήφιζα με τίποτα. 

Θέλω να πω ότι στον κ.Ηλιάσκο, ότι πέρσι ψηφίσαμε μόνο 10.000, της κας 

Μουτζαλιά και μάλιστα του έδινα και συγχαρητήρια και του λέω, μπράβο ρε 

Βαγγέλη, στις 10.000, στην Οικονομική Επιτροπή έχουμε πληρώσει 200, για 

Συμβούλους, για μηχανογραφήσεις, για χίλια δυό.  
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 Λοιπόν, ξαφνικά ζήλεψε η Τεχνική Υπηρεσία και θέλει και αυτή 150; Και 

μας λέτε κ.Δήμαρχε ότι θα πάτε να βρείτε αύριο τον κύριο Υπουργό να του 

πείτε ότι δε σας δίνει λεφτά; Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό και να σας πω και 

κάτι άλλο; Φέρτε ό,τι είναι αναγκαίο να το ψηφίσουμε. Δεν μπορεί η Τεχνική 

Υπηρεσία να κάνει αυτήν τη μελέτη. Φέρτε τη μελέτη να την ψηφίσουμε. Το 

να δώσουμε όμως 150.000 έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ποια εταιρεία 

θα είναι αυτή που θα το αναλάβει; Και με τι υποχρεώσεις θα το αναλάβει; Αυτό 

είναι που έλεγε προηγουμένως ο κ.Βελτανιώτης, λευκή επιταγή και λευκές 

επιταγές δεν πρέπει να υπογράφετε ούτε εσείς κ.Δήμαρχε και θα βρεθείτε 

εκτεθειμένος. Είμαι κάθετα αντίθετος σ' αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο λόγια και μετά θα σας αναλύσει αν θέλετε το θέμα λίγο ο 

Βαγγέλης ο οποίος το ξέρει και πολύ καλύτερα. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο 

απ' όλα αυτά που είπατε η θέση του Γιασημάκη, η οποία είναι η εξής: ότι 

αργήσαμε. Η Ελλάδα, το γνωρίζετε, δεν πάει καθόλου καλά. Αν κάποια έργα 

υποδομής αλλάξουνε το τοπίο και βοηθήσουνε προς την ανάπτυξη, να 

ξεκινήσει αυτός ο τόπος να παίρνει μπροστά, δεν υπάρχει ιδίοις πόροι πουθενά, 

ούτε από τον Ελληνα πολίτη, δημότη, ούτε από τον Ελληνα πολίτη, ούτε από 

την Κεντρική Διοίκηση. Ολο το παιχνίδι παίζεται στο τι κάποιοι Δήμοι θα 

εξασφαλίσουν έργα υποδομής για τον τόπο τους το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Μπορεί και θεωρώ ότι ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή που επενδύει σ' αυτά να 

χάσει, γιατί είναι μακρόχρονα έργα και δεν φαίνονται, αλλά σε μακρόχρονη 

πορεία θα δικαιωθεί και θα γράψει την ιστορία του. Η ιστορία παίζεται ποιος θα 

εξασφαλίσει τα εκατομμύρια ευρώ αυτήν τη στιγμή για την πορεία του Δήμου 

στο μέλλον. Μ' αυτήν την έννοια δεν φειδόμαστε ποτέ στην τεράστια έλλειψη, 

εκ του μηδενός συσταθήσα Τεχνική Υπηρεσία να ζητάμε βοήθεια.  
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 Λέω αυτό και τελειώνω, τα 150.000 ευρώ δεν δόθηκαν ούτε θα δοθούν 

και το παραμικρό φιλτράρεται τόσο έντονα στο Δήμο Ωρωπού, γι' αυτό πάμε 

πολύ καλά. Αλλά όταν βλέπεις τον Βαγγέλη και τα φτήνει, 6 μήνες, κατεβαίνει 

η Τεχνική Υπηρεσία τα σκαλοπάτια, κάντε μου αυτήν τη μελέτη, τι έγινε αυτό 

το χαρτί, που προωθήθηκε τούτο, που πήγε το άλλο και μου έρχεται κάθε μέρα 

άρρωστος για την διαδικασία αυτή εδώ, δεν μπορεί να μην ζητάμε βοήθεια 

μέσα σ' αυτό, σε ένα νέο Δήμο. Ζητάμε τη βοήθεια σε νέο Δήμο από παντού. 

Τα λεφτά αυτά δε θα δοθούν. Μπορεί από τα 150 να χρειαστούν να δοθούνε 

10 φέτος, 20, 7, 50. Δεν ξέρω. Ανάλογα με τις ανάγκες, που θα εκτιμηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω από την αρχή. Εγώ καταλαβαίνω 

τις αγωνίες ολονών, αλλά για κάποιους οι οποίοι ξέρουνε πολύ περισσότερο την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κατάσταση του Δήμου, γιατί θα πρέπει να την 

ξέρουνε κάποιοι, είναι αδικαιολόγητοι να έχουνε τέτοιες απορίες. Θα θυμίσω ότι 

η Νομαρχία, θα σας θυμίσω ότι η Νομαρχία, η πρώην Νομαρχία Ανατολικής 

Αττικής είχε δύο ειδικούς συμβούλους με γύρω στα 30 με 40 άτομα Τεχνική 

Υπηρεσία. Τον ένα μάλιστα τον ξέρω, μου ξεφεύγει το όνομα του. Αυτό είναι 

κάτι που θα έπρεπε να το είχαμε κάνει από πέρσι. Οπως και ψηφίστηκε πέρσι 

από την Οικονομική Επιτροπή και δυστυχώς διαδικαστικά δεν μπορέσαμε να το 

κάνουμε. Και τι σημαίνει αυτό. Μια Τεχνική Υπηρεσία η οποία στήθηκε τον 

Μάρτιο, το έχω πει και άλλες φορές, βέβαια, δε χρειάζεται να 

επαναλαμβάνομαι, μια Τεχνική Υπηρεσία με 4 άτομα ή 5 αυτήν τη στιγμή, που 

ένας έφυγε, είναι λογικό να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε το ένα εικοστό 

των αναγκών του Δήμου Ωρωπού, αυτού του Δήμου. 

 Κάναμε μια σύμβαση με την κα Μουτζαλιά η οποία ήτανε εξάμηνη και 

ξέρετε που κατάντησε το περισσότερο, η περισσότερη δυναμική της και έργο 

της; Να απαντάει σε αιτήματα πολιτών γιατί οι μηχανικοί μας δεν ξέρανε να 
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απαντήσουνε για τον Αυλώνα, δεν ξέρανε να απαντήσουνε για το Καπανδρίτι, 

δεν ξέρανε να απαντήσουνε για το Πολυδένδρι, για τις Αφίδνες και για ένα 

σωρό άλλες περιοχές, γιατί δεν είχανε στοιχεία. Η σύμβαση με την κα 

Μουτζαλιά σταμάτησε, έληξε και για κάποιους λόγους, προσωπικούς της, 

επειδή έπρεπε, είχε κάποιες υποχρεώσεις, δεν συνεχίσαμε. Πιστεύω θα τη 

συνεχίσουμε. Ξεμπλοκάραμε τα θέματα τα πολεοδομικά του Αυλώνα, 

προχωρήσαμε το Γ.Π.Σ. του Καλάμου, στο οποίο και αυτή μας βοήθησε 

αρκετά, σε κάποια θέματα, και έχουμε προχωρήσει ένα σωρό άλλα θέματα. 

Από εκεί και πέρα πρέπει να έχει σχέση κ.Λίτσα κάποιος άνθρωπος που να έχει 

αντικείμενο με έναν πολεοδόμο ο οποίος θα αναλάβει ένα Γ.Π.Σ. και να πάρει 

κατευθύνσεις, αν δεν το ξέρετε. 16 χρόνια .. το Γ.Π.Σ. της Μαλακάσας.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι. Εγώ, το ρώτησες και το άκουσα. Δε χρειάζεται. Από εκεί και 

πέρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Η ΜΟΔ, όπως θυμάστε, πριν από 6 μήνες, 

επειδή ξέρει την κατάσταση των Δήμων, έβγαλε από μόνη της 50.000 

χρηματοδότηση την οποία οι Δήμοι οι περισσότεροι ζητήσανε πολύ 

περισσότερα λεφτά για τεχνική υποστήριξη. Γιατί. Γιατί ξέρουνε, ξέρουνε από 

τη μονάδα, δε θυμάμαι τα αρχικά, Ζωή, πως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Εργων. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Εργων. 

Ξέρουνε από τη ΜΟΔ ότι οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν 

ώριμες προτάσεις, έτσι όπως είναι σήμερα. Αρα τι σημαίνει αυτό; Μη 

απορρόφηση προγραμμάτων και μη απορρόφηση κονδυλίων. Αρα χάσιμο 

έργων, χάσιμο χρημάτων. Αυτή είναι η όλη ιστορία και αυτό προσπαθούμε να 

κάνουμε. Αυτή λοιπόν η σύμβαση θα γίνει με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και θα 

έρθουν στο διαγωνισμό όσα γραφεία έχουν τις προδιαγραφές. Από εκεί και 

πέρα αυτά τα 150.000 δε θα δοθούνε σε κάποιον μονομιάς. Κατά περίπτωση 
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θα υπογράφεται ένα συμφωνητικό και για κάθε αντικείμενο που θα του 

αναθέτουμε, το οποίο θα το κοστολογούμε, θα είναι 5.000, θα είναι 8.000, θα 

είναι 10.000, θα είναι 15.000. Αυτά τα έργα θέλουνε υποστήριξη και θέλουνε 

υποστήριξη πολύ σημαντική και εγώ αυτά κ.Λίτσα, τα του τύπου, τα τεχνικά 

δελτία μου τα έκανε ο Ρούσσης, εγώ τα ακούω βερεσέ, γιατί από τεχνικό σε 

τεχνικό δελτίο, ε, δεν έχει καμία διαφορά, εγώ τα ακούω πραγματικά βερεσέ.  

 Λοιπόν, τελευταίο παράδειγμα που θα σας πω, στην ύδρευση του 

αυλοτοπίου του Καλάμου που καταθέσαμε, επειδή η διαχειριστική αρχή πλέον 

κάνει αυτοψία και ελέγχους επιτόπου και είναι εξονυχιστική για να σου εντάξει 

μια μελέτη, δεν είναι όπως γινότανε παλιά, κατέθετες μια μελέτη, τη βλέπανε 

στους χάρτες, βγάζανε και δύο .., άντε πάρε το έργο και ξεκίνα, όχι, αυτά 

σταματήσανε, τελειώσανε. Τώρα, τώρα πλέον γίνονται αυτοψίες και έλεγχοι 

επιτόπου και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Σ' αυτή λοιπόν τη μελέτη μας 

ζήτησε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο μελετητής, αυτού που του 

αναθέσαμε με τις 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να μας τα κάνει. Θα πρέπει λοιπόν 

να βρούμε κάποιον άλλο άνθρωπο να μας τα φτιάξει, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία 

δεν μπορεί να τα κάνει. Είναι απλά τα πράγματα κύριοι και για όσους 

καταλαβαίνουνε και πιστεύουνε τι σημαίνει ΕΣΠΑ ή τι σημαίνει χρηματοδότηση 

ή τι σημαίνει ώριμη μελέτη και ώριμη πρόταση, θα έπρεπε να το είχατε 

καταλάβει από την αρχή. Δεν θέλω να θίξω κανέναν, είπα, δικαιολογώ νέους 

Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι απορούνε για τα νούμερα και πραγματικά 

είναι απορίας άξιο κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο 

Δήμο βρισκόμαστε και ποια είναι η κατάσταση του και θα μπορούσατε μάλιστα 

να ρωτήσετε και άλλους Δήμους για το πως έχουνε συνεργαστεί με ανάλογες 

εταιρείες ή ανάλογους συμβούλους.  
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 Αυτά λοιπόν έχω να πω και σας λέω ότι έχουμε ολιγωρίσει και έχουμε 

καθυστερήσει 1 χρόνο. Θα έπρεπε να το είχαμε τελειώσει του χρόνου. 

Διαδικαστικά δυστυχώς φτάνουμε σήμερα.  

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; Ο κ.Λίτσας. 

 Ορίστε κ.Λίτσα. Ξέρω, ξέρω κ.Τσάκωνα. Οι αρχηγοί έχουν 

δευτερολογία. Οχι, με τίποτα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λοιπόν, πρώτον, ειδικούς συμβούλους έχετε και εσείς. Αν δεν σας 

κάνουν αυτοί που έχετε, λυπάμαι, εσείς τους διαλέξατε. Δεύτερον, μέχρι 

σήμερα πως γινόντουσαν τα έργα του ΕΣΠΑ. Εσείς αναλάβατε μέχρι σήμερα 

και εκτελείτε έργα του ΕΣΠΑ που γίνανε, που τα πήρανε κάποιοι που δεν είχανε 

τέτοιες Υπηρεσίες. Για το Γ.Π.Σ. της Μαλακάσας ειδικά, λυπάμαι, δεν θα πρέπει 

καν να μιλάτε, εσείς προσωπικά. Τώρα, ανέφερε ο κ.Αντιδήμαρχος για την 

τεχνική υποστήριξη της ΜΟΔ που πήραμε χρήματα. Ναι κ.Αντιδήμαρχε, όμως 

τα χρήματα αυτά αντι να τα πάτε για ωρίμανση έργων, τα πήγατε για διάφορα 

..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ λίγο. Σας παρακαλώ λίγο.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο, μην διακόπτετε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα ξαναπαντήσετε αν χρειαστεί. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εσείς αυτό που είπατε δεν το πράξατε. Τα χρήματα τα πήγατε για 

την ωρίμανση νομίζω των Βιολογικών. Για των Βιολογικών είχαμε τη 

δυνατότητα και έπρεπε να προβλέψουμε να δώσουμε χρήματα δικά μας. Αρα 

τα χρήματα που σας έδωσε η ΜΟΔ για να κάνετε μελέτες, κ.Αντιδήμαρχε, δεν 
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τις κάνατε, δεν κάνατε αυτό, κάνατε κάτι άλλο. Βρήκατε κάπου και τα ρίξατε 

εκεί για να καλύψετε μια τρύπα του Δήμου. Δεν λέω ότι κάνατε κακώς, 

ψηφίσαμε. Αλλά αυτό που μόλις πριν λίγο μας είπατε, κάνατε κάτι διαφορετικό 

εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι σήμερα όλες οι μελέτες που έχουνε γίνει από το 

Δήμο έχουνε γίνει με αναθέσεις. Για τους βρεφονηπιακούς, για το ένα, για το 

άλλο, για το οτιδήποτε άλλο. Ε, λοιπόν δεν καταλαβαίνω πως θα αλλάξει αυτό 

στην πορεία και επίσης έχω να σας πω και το εξής: ότι.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δεσμεύομαι και θα σας φέρω κ.Καρίνο 

να δείτε νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη 

η συγκεκριμένη και για να πληρωθεί η εταιρεία θα πάει δικαστικώς και θα τα 

πάρει τα λεφτά της και εσείς προσωπικά πρέπει να το γνωρίζετε και θα σας 

φέρω εγώ τη νομολογία να σας τη δείξω να την έχετε υπ' όψη σας. 

Δεσμεύομαι προσωπικά και νομίζω το γνωρίζετε ήδη, ότι αυτή η δαπάνη δεν 

είναι επιλέξιμη. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι να σας το φέρω. Μπορώ να κάνω και 

λάθος, όμως θα σας το φέρω να το δείτε γιατί το έχω διαβάσει με τα μάτια 

μου. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε λοιπόν, δεν είναι, είναι 

τελείως αόριστο 150.000 σε 30 μήνες για ό,τι μας χρειαστεί και θα κάνουμε 

τεχνικά δελτία και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουνε κάποιοι άλλοι που 

ήδη πληρώνονται. Δηλαδή τη δουλειά κάποιων άλλων θα πάνε να την κάνουνε 

τώρα κάποιοι άλλοι απ' έξω. Αυτοί γιατί δεν την κάνουνε λοιπόν; Σας 

παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τις μελέτες μέχρι σήμερα τις έχουμε δώσει όλες αναθέσεις.  Πέρα 

από τις μελέτες που είναι τεχνική περιγραφή, απευθείας ανάθεση που τη 

δίνουμε κάπου, δεν έχω δει κάποια άλλη δικιά σας μελέτη ή να κάνουμε ένα 

έργο με δικιά σας μελέτη. Δεν το έχω δει εγώ, ούτε σας ζητάω ευθύνη γιατί 
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έχετε φόρτο εργασίας, το βλέπω. Δεν προλαβαίνετε να μιλήσετε. Αλλά τώρα 

να μου λέτε ότι θα κάνουμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο, 

αφού δεν το κάναμε μέχρι σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Ο κ.Γιασημάκης έχει το λόγο. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οπως είπα και στην πρωτολογία μου, σήμερα η Δημοτική 

Αρχή θα έπρεπε να απολογείται για την καθυστέρηση. Εχει περάσει 1,5 χρόνος 

και αυτό θα ήτανε από τα πρώτα βήματα τα οποία θα έπρεπε να είχε κάνει. 

Εχω μια επιφύλαξη για το ποσό των 150.000 ευρώ, αλλά εν μέρει καλύπτομαι 

απ' αυτό που μου είπε, που είπε ο Βαγγέλης ο Ηλιάσκος, ο Αντιδήμαρχος, ότι 

τα χρήματα δε θα δοθούν ανεξαρτήτως του έργου που κάνουνε, ότι θα είναι 

ουσιαστικά, κάνω αυτή την πράξη, προσφέρω αυτό και παίρνω 5, 10 ή 3 ή δεν 

ξέρω εγώ τι, κατά περίπτωση. Αυτό εν μέρει μας καλύπτει. Εναν όρο που θα 

ήθελα να μπει στην διακήρυξη, να μπει και στη σύμβαση που θα γίνει, είναι 

στο χρόνο επάνω να έχουμε ενημέρωση για το ποιο είναι το έργο αυτής της 

εταιρείας συμβούλων. Να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας πείτε 

ότι αυτό το χρόνο που έχει γίνει ανάθεση σ' αυτήν την εταιρεία μας έχουνε 

προσφέρει, 1, 2, 3, 4 και έχει στοιχίσει αυτό.  Το θεωρώ σημαντικό να μπει 

ως όρος στη διακήρυξη και ας έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ξέρουμε και 

εμείς τι γίνεται.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, καλύτερα θα είναι να γίνει επίσημα μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Να το μάθουμε σαν Σύμβουλοι εκεί, ναι, μπορούμε να το μάθουμε, 

αλλά ας μπει σαν όρος και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ενημέρωση 

στο χρόνο επάνω για το τι έχει προσφέρει αυτή η εταιρεία και τι χρήματα 

πήρε. Και ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό το τελευταίο, για τη νομολογία που 
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άκουσα, εάν η νομολογία αυτή είναι προ "Καλλικράτη" ίσως αφορά την εποχή 

της ΤΙΔΚ, όταν οι μελέτες φτιαχνόντουσαν στην ΤΙΔΚ.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχει ΤΙΔΚ; Υπάρχει ΤΙΔΚ σήμερα; Υπάρχει Τεχνική 

Υπηρεσία σε κάθε Δήμο η οποία όμως δεν έχει τη στελέχωση και τις 

δυνατότητες που είχε η ΤΙΔΚ. Υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία και παλαιότερα 

υπήρχανε σε Δήμους Τεχνικές Υπηρεσίες αλλά υπήρχε η ΤΙΔΚ η οποία 

αναλάμβανε να κάνει αυτές τις μελέτες.  

 Λοιπόν, αυτά. Απλά σας ξαναεπαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω ότι θα 

ήθελα να μπει ως όρος ότι στο χρόνο, όταν θα κλείσει χρόνο από τη σύμβαση, 

από την υπογραφή της σύμβασης, να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωση 

για το έργο της εταιρείας και το κόστος. Οπως είπα και στην αρχή, θα κριθεί η 

απόφαση μας εκ του αποτελέσματος, εάν ήτανε σωστή ή όχι. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. 

 Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγνώμη κα Βαρνάβα.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επειδή ειπώθηκε τώρα, προηγουμένως δηλαδή, ότι τα χρήματα 

δεν θα δοθούνε όλα μαζί, αλλά θα δοθούνε ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

καλύπτονται κατά περίπτωση θα πληρώνονται. Λοιπόν, γιατί κατά περίπτωση 

λοιπόν και ανάλογα με τις ανάγκες να μην καλείτε, δίνετε σε κάποια εταιρεία 

άλλη, να μην είναι μια η εταιρεία, που θα είναι και πιο εξειδικευμένη σε κάθε, 

για κάθε θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Ετσι μπορεί να 

έχουμε και μια μεγαλύτερη οικονομία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι η 

επιχειρηματολογία σας για το θέμα ήτανε ότι ο Βαγγέλης ο Ηλιάσκος, ο 

Αντιδήμαρχος, πιέζεται πολύ και γυρίζει άρρωστος κάθε μεσημέρι. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ετσι είπατε όμως κ.Δήμαρχε και αυτό είναι σαν να λέμε ότι θέλει 

150.000 για ασπιρίνες ο Βαγγέλης για να γίνει καλά. (γέλιο) Συγνώμη. Ετσι 

είπες Δήμαρχε. Δεύτερον .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Γαβριήλ έπαιρνε ασπιρίνες για τα 3 χωριά 8 χρόνια μετά την 

ίδρυση τους και το έλεγε. Εμείς δικαούμαστε να παίρνουμε τα 2 πρώτα χρόνια. 

(γέλιο) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Ηλιάσκο, είπατε για τη Νομαρχία και επειδή τυχαίνει να 

γνωρίζω το θέμα, είχε όντως δύο ειδικούς συμβούλους ο Νομάρχης. Εδώ δεν 

πρόκειται για τεχνικούς συμβούλους, πρόκειται για τεχνική εταιρεία 

συμβούλων, πολύ περισσότερους δηλαδή συμβούλους. Και η Νομαρχία ήτανε 

μια έκταση από τη Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, μέχρι τον Αυλώνα, 

Συκάμινο, Ωρωπό, μέχρι το ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Ηλιάσκο, συγνώμη, δεν σας άκουσα. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Οι δικοί σας σύμβουλοι πόσα έργα σας φέρανε; Θυμάστε; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Οχι κ.Ηλιάσκο, δε θυμάμαι γιατί δεν ήμουν αρμόδιος 

Αντινομάρχης .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, να ολοκληρώσει ο κ.Τσάκωνας.  
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Δεύτερον, τρίτο θέμα τώρα. Νομίζω ότι φτάνουμε στο όριο των 

150.000 που δεν μπορώ να καταλάβω ποιος το αξιολόγησε ότι θα είναι 150, δε 

θα είναι 100, θα είναι 120. Μου θυμίζει το Νόμο 4071 της Μεγάλης Τρίτης. 

Μήπως το συνδέουμε;  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ναι, 4071. .. τη Μεγάλη Τρίτη αυτός ο Νόμος. Στο όριο είμαστε. 

Στο όριο, στο όριο είμαστε του κ.Κουκουλόπουλου. Ναι. Τέταρτον, έρχεται η 

αναλογία κ.Ηλιάσκο, 150.000 για 30 μήνες, 5.000 το μήνα. Πόσοι σύμβουλοι 

θα είναι στην εταιρεία αυτή; Ενας; Θα παίρνει 5.000; Δύο; Θα παίρνουνε από 

2.500; Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Τα λέω αυτά για να στηρίξω και τη θέση μου 

στην πρωτολογία ότι είναι αόριστη η εισήγηση. Και τελευταίο, ελπίζω, ελπίζω 

και θα πω κ.Βαγγέλη, γιατί ο Δήμαρχος, κ.Ηλιάσκο, συγνώμη,  ο κ.Δήμαρχος 

σας κατέστησε πλέον αρμόδιο, να μην είναι η ίδια εταιρεία που ανέλαβε και το 

γειτονικό Δήμο. Γνωρίζετε το φίλο Δήμαρχο που ανέλαβε εκεί, στον κύριο 

Δήμο εκεί, το ανάλογο έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Κύριε Χασιώτη, έχετε το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Ηλιάσκο, αυτό που είπατε για την Τεχνική Υπηρεσία ήτανε 

πολύ σωστό. Εχετε δίκιο. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην Τεχνική 

Υπηρεσία και οι ελλείψεις είναι μεγάλες και το γνωρίζουμε. Ομως όταν θέλετε 

να κάνετε έναν σχεδιασμό μακροχρόνιο για το Δήμο και καλά κάνετε που το 

θέλετε, το πρέπων και το φρόνιμο είναι να έχετε ένα προσωπικό, ένα 

στελεχιακό προσωπικό γύρω σας ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ακούστε με λίγο. Διάλογο δεν επιτρέπετε, αλλά νομίζω κ.Πρόεδρε 

ότι μονομερώς γίνεται ο διάλογος.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κάθε φορά, εντάξει .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κάθε φορά, αλλά από πλευράς μου .. ο διάλογος και είσαι 

υπόλογος κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο ο κ.Χασιώτης κ.Ηλιάσκο. Βλέπετε τι μου κάνετε τώρα;  

 Συνεχίστε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όταν κουβεντιάζαμε στο θέμα 

της στελέχωσης των Υπηρεσιών, ότι για να λειτουργήσει αυτός ο Δήμος και ο 

οποιοσδήποτε Δήμος, αλλά συγκεκριμένα ο Δήμος μας, χρειάζεται μόνιμο 

προσωπικό, από την Τεχνική Υπηρεσία έως και την Καθαριότητα. Απλόχερα 

κουβεντιάζουμε για 150.000 ευρώ σε μια εταιρεία που είπε ο Δήμαρχος, 5 

εταιρείες είπε η κα Βαρνάβα, σε εργολάβους και κατά περίπτωση ανάλογα το 

έργο και το ποσό που διεκδικούμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχουμε 

μόνιμο προσωπικό, επιστήμονες, γύρω μας και υπάρχουνε αξιόλογοι 

επιστήμονες και στην περιοχή μας να προσληφθούνε. 6, 7 κ.Ηλιάσκο, 6, 7.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χασιώτη, όχι διάλογο. Μετά παραπονείστε για τις διακοπές. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οπως διεκδικείτε, όπως διεκδικείτε τα χρήματα, τα 150.000, από 

την τσέπη των δημοτών για να πληρώσουμε τεχνικούς συμβούλους, που 

κ.Δήμαρχε πριν από 15- 20 μέρες προσλάβατε και άλλον ειδικό σύμβουλο για 

τις ανάγκες τις δικές σας, με απόφαση Δημάρχου προσλάβατε έναν άνθρωπο 

ακόμα σαν ειδικό σύμβουλο, και τυγχάνει να τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά 

προσλάβατε έναν άνθρωπο ακόμα, απόφαση Δημάρχου, έναν συμμαθητή μου 

από την Μαλακάσα.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Χασιώτη. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Με απόφαση Δημάρχου, δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τον 

Ανδρέα τον Μανίκα στο Γραφείο Τύπου σας κ.Δήμαρχε. Τώρα. Ο τελευταίος 

είναι που προσλάβατε. Βεβαίως απλόχερα δίνουμε για ειδικούς συμβούλους τα 

χρήματα, σας έκανα συγκεκριμένη ερώτηση κ.Δήμαρχε για το προσωπικό που 

απολύεται συνέχεια στο Δήμο μας, απάντηση καμία δεν έχω πάρει, το έκανα 

και γραπτώς για να πάρω απάντηση σε 1 μήνα από τώρα, τίποτα δεν κάνατε 

για το προσωπικό, απολύετε, ειδικούς συμβούλους θέλετε, εταιρείες θέλετε, 

και από την πλευρά σας καλά κάνετε, αλλά και οι εργαζόμενοι, το ξαναλέω, σ' 

αυτόν το Δήμο να βγάλουνε συμπεράσματα. Λεφτά υπάρχουν; Υπάρχουν, 

αλλά όχι για τους εργαζόμενους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Οχι ο κ.Λίτσας και η 

παράταξη του. Ναι ο κ.Γιασημάκης με τον κ.Αρμυριώτη. Ο κ.Τσάκωνας με τον 

κ.Κιούση όχι.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Οχι και εμείς. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι και η κα Βαρνάβα, όπως και ο κ.Χασιώτης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ναι, με τις διευκρινίσεις που είπαμε, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως, έχουν καταγραφεί αυτά. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μ' αυτά που ανέφερε ο κ.Ηλιάσκος ότι τα χρήματα δε θα 

δοθούν ολόκληρα, θα δοθούν κατά περίπτωση και στο χρόνο πάνω να έχουμε 

ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

 

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου "Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης Οικισμού & Παραλίας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού". 

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Είναι το έργο του ΕΣΠΑ που τρέχει για την ύδρευση του 

Μαρκόπουλου Ωρωπού. Εχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. που είχε αυξομοιώσεις 

ποσοτήτων και από το Τεχνικό Συμβούλιο και προεγκριθεί και από τη 

Διαχειριστική που το εποπτεύει, δεν έχουμε αύξηση δαπάνης, είμαστε πάντα 

στο νούμερο της σύμβασης που είναι 3.896 συν το ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν αντιρρήσεις κύριοι συνάδελφοι; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό είναι με την υπεργολαβία που είχαμε τη διαφωνία τότε 

με την ένσταση που έγινε; Το είχε πάρει η .. και φέραμε θέμα για υπεργολαβία 

27% σε κάποια άλλη εταιρεία. Αυτό είναι; Οχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ.Αρμυριώτης και ο κ.Τσάκωνας θέλουνε να 

κάνουνε ερωτήσεις. 

 Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Ερώτηση κ.Δήμαρχε. Στο τέλος της εισηγήσεως λέτε, ειδικότερα 

η διαχείριση επί ελάσσον δαπανών δεν θίγει την πληρότητα, ποιότητα και την 

λειτουργικότητα του έργου. Χρησιμοποιείται μόνο για την μεταβολή των 

εργασιών στο εσωτερικό της αυτής ομάδας εργασιών, τηρώντας τον 

περιορισμό της μεταβολής αύξησης ή μείωσης, της συμβατικής δαπάνης μιας 
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ομάδας εργασιών ως το 20% και ταυτόχρονα τηρώντας τον .. του συνόλου 

αθροιστικά όλων των μετακινήσεων από μια ομάδα εργασιών σε μια άλλη 

ομάδα εργασιών ως το 10% της αρχικής σύμβασης του έργου. Βλέπουμε από 

την αρχή της εισηγήσεως ότι η εταιρεία ΑΤΕΚΑΤ είχε πάρει το έργο με 

έκπτωση 12,11. Μήπως είναι έμμεσος συμψηφισμός εκπτώσεως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνετε και εσείς την ερώτηση σας κ.Αρμυριώτη; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν το έργο έχει ολοκληρωθεί και 

λειτουργεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Οχι, το έργο θα τελειώσει και θα λειτουργήσει περίπου σε 3 μήνες. 

Οσον αφορά το άλλο, εγώ περισσότερο βασίζομαι σ' αυτά τα θέματα στην 

ενδιάμεση Διαχειριστική που έχουνε εμπειρία και τα κοιτάνε και δίνουνε το οκ. 

Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έχουνε ελέγξει τις αυξομοιώσεις, έχει ελεγχθεί και 

από το Τεχνικό Συμβούλιο. Δε νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Είναι κάτι όμως το οποίο δεν το γνωρίζετε προσωπικά. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ναι, δεν μειώνεται, αυτό που μου λέτε είναι, δεν μειώνεται το 

φυσικό αντικείμενο. Κάποιες αυξήσεις υπάρχουν σε κάποια θέματα που 

βρήκανε στην πορεία κάποιον αγωγό που μεγαλώνει λίγο το μήκος κλπ., δεν 

έχουμε μείωση φυσικού αντικειμένου, έχουμε μια μικρή αύξηση. Αρα δεν 

υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή αν δούμε μήκη αγωγών, έχουν αυξηθεί ελαφρώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. 

Υπάρχουν αντιρρήσεις; Οχι ο κ.Γιασημάκης, όπως ο κ.Αρμυριώτης.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Και εμείς όχι κ.Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Κιούσης και η κα Μαργέτα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών η κα Βαρνάβα με τον κ.Λέκκα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οχι εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. Ο κ.Λίτσας, που δεν εκφράζει αντιρρήσεις 

σημαίνει ότι συμφωνεί.  

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο 

       

Εγκριση της μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με 

τίτλο "Λειτουργία Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού". 

 

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

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι υλοποιείται μια ακόμη 

προγραμματική μας θέση και δέσμευση απέναντι στην κοινωνία του Ωρωπού, 

να φέρουμε το δημοτικό ασθενοφόρο σε λειτουργία. Το έχω ζήσει από κοντά 

25 χρόνια σαν γιατρός. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Η αγωνία της υγείας και 

της ζωής του άλλου στους δρόμους και στα σπίτια και στην ασθένεια με έκανε 

να δώσω προτεραιότητα, να το τρέξω το θέμα, μέσα σε μια γραφειοκρατία και 

αυτή δυστυχώς πρωτόγνωρη και πολύ μεγάλη. Πήραμε άδεια από το ΕΚΑΒ να 

λειτουργούμε, πήραμε άδεια από την Περιφέρεια, πήραμε άδεια από το 

Υπουργείο Συγκοινωνιών τους αριθμούς και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να 

μπούμε στη διαδικασία λειτουργίας και επάνδρωσης ενός ασθενοφόρου με 

επίσημη άδεια πλέον, με διασώστες μέσα, με διασώστες εκπαιδευτές. Θα 
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μπούμε ένα εξάμηνο, έναν ανοιχτό βέβαια διαγωνισμό, πρόχειρο θα κάνουμε, 

60.000 ευρώ για να δούμε πως θα πάμε ένα εξάμηνο, μήπως χρειαστεί να 

διορθώσουμε και θα μπούμε στη διαδικασία μετά να το κάνουμε για 1 χρόνο.  

 Το ασθενοφόρο αυτό σε πρώτη φάση μετά από διαδικασίες και επαφές 

που είχα θα λειτουργήσει 16 ώρες, από τι 08:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το 

βράδι. Αυτές οι ώρες στατιστικά στο ΕΚΑΒ καλύπτουνε πάνω από 80- 85% των 

περιστατικών, ενώ το έξοδο εάν το κάναμε 24ωρο θα ήτανε περίπου όσο ήτανε 

το 16ωρο. Επιβαρύνεται το βραδινό ολόκληρο. Θα το κάνουμε επομένως, θα 

δεχόμαστε τηλέφωνα σε ένα κοινό τηλέφωνο που θα  δημοσιευτεί με όλα τα 

μέσα που έχουμε από τις 08:00 το πρωί, έως τις 12:00 το βράδι. Θα μπορεί να 

καλεί ο δημότης του Ωρωπού, ο κάτοικος του Ωρωπού το ασθενοφόρο αυτό 

και να είναι πιστεύω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κοντά του. Είναι 

εξοπλισμένο με τα πάντα, είναι εξοπλισμένο με απινιδωτή, με καρδιογράφο, με 

διασωλήνωση, με όλα, όλα όσα χρειάζεται ένα ΕΚΑΒ, 200 είδη. Το ασθενοφόρο 

αυτό θα είναι σε συνεχόμενη τηλεϊατρική παρακολούθηση. Δηλαδή θα μπορεί 

να βγάζει καρδιογράφημα και να επικοινωνεί με ένα Κέντρο Τηλεϊατρικής να 

του βγάζει διάγνωση ο γιατρός αν δεν μπορεί ο διασώστης. Τέλος πάντων 

θεωρώ ότι στην πορεία βελτιώνοντας την λειτουργία του και 

παρακολουθώντας το σαν και εγώ μέσα στο σύστημα έχω μεταφέρει πάνω από 

100 εμφράγματα ο ίδιος στην Αθήνα, να το βελτιώσουμε και να το 

λειτουργήσουμε καλύτερα κάποιες ατέλειες που θα παρουσιαστούνε στην 

πορεία.  

 Νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να έχει αντίρρηση. Θα μπούμε σε έναν 

διαγωνισμό ανοιχτό, να έρθει, δυστυχώς αυτό, στον ΟΤΑ που λέγεται Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ότι αυτοδιοικούμαστε, εγώ δεν έχω καταλάβει σε τι αυτοδιοικώ, 

εγώ δεν έχω καταλάβει σε τι αυτοδιοικώ και οι υπάλληλοι ακόμη έχει έλεγχο, 

κάποιο κωδικό, και οι υπάλληλοι των 300 ευρώ, τι Αυτοδιοίκηση είναι αυτή δεν 
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μπορώ να καταλάβω, δεν μπορούμε να προσλάβουμε διασώστες, δεν 

μπορούμε να κάνουμε δουλειά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε το κράτος. Και 

να θέλουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε το κράτος. Τους δίνουμε γιατρούς 

και μας λένε όχι, δεν μπορούνε να γράφουνε φάρμακα. Θα θέλαμε να 

επανδρώσουμε το ασθενοφόρο εμείς αν μπορούσαμε, δεν μπορούμε να το 

επανδρώσουμε, θα πρέπει να μπούμε σε διαγωνισμό. Να το πάρει ιδιωτική 

εταιρεία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επανδρωθεί νόμιμα ώστε να προσλάβει 

ο Δήμος διασώστες παραδείγματος χάρη. Το τι Αυτοδιοίκηση είναι αυτό το 

πράγμα και στον "Καλλικράτη" ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων. 

 Και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο το ξεκίνησα επειδή όταν πήραμε 

τους αριθμούς και τελειώσαμε, λέω, να κάνω αυτό για να προχωράει το θέμα 

του ασθενοφόρου, γιατί ζούμε κάθε μέρα περιστατικά και νομίζω ότι έστω και 

Αύγουστο μήνα, εγώ το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το έκανα γι' αυτόν το λόγο 

σήμερα. Να δώσω μια έμφαση ότι αξίζει τον κόπο, να μην καθυστερούμε αυτό 

το τεράστιο θέμα ζωής και υγείας της κοινωνίας του Ωρωπού.  

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

δηλώσουν. Και ερωτήσεις. Ερωτήσεις, ο κ.Λίτσας, ο κ.Βελτανιώτης, ο 

κ.Χασιώτης. Ερώτηση κ.Χασιώτη; Ο κ.Δέδες και ο κ.Τσάκωνας. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον τρόπο πως η δαπάνη γίνεται επιλέξιμη, 

γιατί όπως είπε και ο κ.Δήμαρχος δεν επιτρέπεται στους Δήμους να παίρνουμε 

γιατρούς, γιατί μακάρι να μπορούσαμε να το επανδρώσουμε ήδη. Δηλαδή με 2 

θέσεις, 12μηνες συμβάσεις, να δουλέψουνε και άτομα, ακόμα και άμα θέλετε 

από θέμα θέσεις εργασιών και από εκεί θα δεχόμασταν ό,τι είναι καλύτερο για 

την περιοχή. Πως θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη και ποια θα είναι και η έδρα του 

ασθενοφόρου θα ήθελα να ξέρω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δαπάνη είναι ζητάμε εταιρεία για παροχή υπηρεσιών. Μ' αυτόν 

τον τρόπο θα διεκδικήσουμε την επιλεξιμότητα της δαπάνης και το άλλο που 

ρωτήσατε ήτανε;  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η έδρα το βράδι που θα μένει; Αυτό νομίζω μπορεί να το 

αφήσεις και στη δικαιοδοσία του Δημάρχου να λέει που θα μένει. Μπορεί να 

μένει στα διόδια, μπορεί δίπλα, να έχει ασφάλεια, στην Αστυνομία που είναι 

στην Τροχαία, μπορεί να μένει στο ΕΚΑΒ, μπορεί να μένει στο Δημαρχείο. Δεν 

το έχω αποφασίσει το βράδι που θα είναι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την ημέρα που θα είναι; Οπου το ζητήσουμε. Την ημέρα, την 

ημέρα έχει πολλές δραστηριότητες αυτή η ιστορία. Την ημέρα θεωρώ ότι θα 

επιλέγει να πηγαίνει όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσει 

περιστατικό. Δηλαδή, στον Ωρωπό το καλοκαίρι, δεν μπορεί να μην είναι παρά 

εδώ την Κυριακή. Παίζει αγώνα ο ΟΑ Ωρωπού με το Συκάμινο και έχει 500 

κατοίκους. Θα είναι εκεί. Γίνεται μια εκδήλωση, θα είναι εκεί. Δεν θα έχει ένα 

μέρος .. Δε θα έχει ένα μέρος που θα είναι. Εγώ έβαλα και έναν όρο δικό μου, 

ότι ένας ανήμπορος πολίτης σε περίπτωση, υπάρχουνε και περιπτώσεις που το 

ασθενοφόρο κάθεται, μπορεί το ασθενοφόρο να χρειαστεί 3 περιστατικά σε μια 

ώρα και μια βδομάδα να μην έχει περιστατικό. Μου έχουνε τύχει όλα αυτά που 

σας λέω. Λοιπόν, να μπορεί ακόμη και στο σπίτι να πηγαίνει να βγάζει 

καρδιογράφημα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, σε 

περίπτωση που έχει κενό. Προσπαθώ να το οργανώσω το ασθενοφόρο να γίνει 

μια προ-νοσοκομειακή φροντίδα υγείας, θα έλεγα γενικότερα και όχι μόνο ένα 

τηλέφωνο σκέτο. Ακόμη, ακόμη θα επιβάλλω σ' αυτούς τους διασώστες και 
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τους εκπαιδευτές των διασωστών που θα είναι σε άμεση επικοινωνία μ' αυτόν 

και τελικά με μένα που θα φιλτράρουν το περιστατικό, να πηγαίνουν και στα 

σχολεία όλα να κάνουν πρώτες βοήθειες και να διδάσκουν τα παιδιά σε κενό 

τους χρόνο.  

 Το κάνουμε δηλαδή το ασθενοφόρο μια προ-νοσοκομειακή φροντίδα 

υγείας για την περιοχή μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, βλέπω ότι στο θέμα έχετε πλέον του δέοντος 

νομίζω έτσι μια, ένα άγχος για να προσφέρετε ο ίδιος ως γιατρός και νομίζω ότι 

σας εμπιστευόμαστε για τα ιατρικά σας προτερήματα και έτσι; Και βλέπω ότι 

θα το τρέξετε το θέμα, όπως θα έπρεπε για έναν γιατρό. Ομως, οικονομικά 

μιλώντας εγώ, θα κάνω μια ερώτηση. Λέμε 60.000 πλέον ΦΠΑ, ίσον 73.800 για 

6 μήνες. Δε λέμε όμως πόσα άτομα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 4. Εναν οδηγό διασώστη. Πρέπει να γράφει. Δεν γράφει 

παρακάτω; Εναν οδηγό διασώστη οπωσδήποτε, οδηγό διασώστη και έναν 

διασώστη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2 βάρδιες. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Που σημαίνει, που σημαίνει ότι θα είναι, σημαίνει ότι θα είναι 

17.000 για 6 μήνες ..  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να ολοκληρώσει ο κ. Τσάκωνας την ερώτηση 

του. 
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ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Νομίζω Δήμαρχε ότι αν κάνετε τις απαραίτητες πράξεις βγαίνει 

υπέρ του δέοντος καλοπληρωμένοι οι 4 αυτοί, παρότι έχει και 2 ώρες 

νυχτερινό. Θα είναι μια βάρδια Δήμαρχε; Θα είναι 2 βάρδιες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι 2 βάρδιες, είναι 2 οκτάωρα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αρα είναι 8. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι 2 οκτάωρα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Αρα μιλάμε για 8 άτομα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι 2 οκτάωρα, είναι 7 μέρες την εβδομάδα, είναι 365 μέρες το 

χρόνο, είναι και τις 70 αργίες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά.. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: 6 μήνες Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αργίες .. Ορίστε;  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: 6 μήνες Δήμαρχε, όχι 365. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντα, πάντα θα είναι έτσι και μετά τους 6 μήνες. Δηλαδή λέω 

τους 6 μήνες, μπορεί να πέσει Χριστούγεννα, ναι. Ολες αυτές τις αργίες θα 

είναι μέσα και αν βάλεις όλα αυτά που λέω, θα δεις ότι το ποσόν είναι μέσα 

ακριβώς κανονισμένο στα πλαίσια των μισθοδοσιών. Με τα δώρα τους, με την 

άδεια που πρέπει να πάρουν, με την αργία, με το νυχτερινό, με συν, συν, συν 

όλα αυτά φτάνει το ποσόν αυτό,  δυστυχώ. Και εμένα μου φάνηκε λίγο .. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Βλέπω ότι είναι τόσο αναλυτικά η γνώση σας για το θέμα, που 

σας συγχαίρω γι' αυτό και σας ευχαριστώ για την πληροφόρηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου πω την γνώμη μου την ειλικρινή; 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Συγνώμη, συγνώμη. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περίμενα μέχρι 7.000 να τη βγάλουμε, αλλά δυστυχώς για όλους 

αυτούς τους λόγους που σου λέω, έναν κατάλογο προσαυξήσεων, 30% 

προσαυξήσεις των εργαζομένων εκεί, τέλος πάντων βγαίνει αυτό το ποσόν.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια λεπτομερής ανάλυση, γι' αυτό θα 

ρωτήσω κάτι ακόμα τελευταίο. Στο τέλος της εισηγήσεως λέτε ότι η παροχή 

υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που θα καθορίσει η 

Οικονομική Επιτροπή. Μα βλέπω όμως ότι τα έχετε όλα ήδη προδιαγράψει.  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Α.              

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης έχει εκφράσει την επιθυμία να ρωτήσει. 

Εντάξει. Κύριε Βελτανιώτη, μισό λεπτό, την ιεραρχία λιγάκι.  

 Ο κ.Χασιώτης, ναι. Ο κ.Χασιώτης εκ των υστέρων ζήτησε ερώτηση, 

αλλά εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.  

 Κύριε Χασιώτη, κάντε την ερώτηση σας. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Η εισηγήση λέει κ.Δήμαρχε ότι θα πληρωθεί το ασθενοφόρο για 

τη λειτουργία του από ιδίους πόρους. Πόσα άτομα θα στελεχωθεί 

συγκεκριμένα το ασθενοφόρο, αφού είστε γνώστης, όπως είπε ο κ.Τσάκωνας, 

ξέρετε, έχετε μιλήσει ήδη .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δε θέλει γιατρό το ασθενοφόρο; Ενα ασθενοφόρο .. Με 

συγχωρείτε, να ολοκληρώσω. Κύριε Δήμαρχε, να ολοκληρώσω και θα 

απαντήσετε. Ενα ασθενοφόρο προσφέρει πρώτες βοήθειες. Δε θέλει γιατρό το 

ασθενοφόρο; Και αν είναι γιατρός αυτός ο οποίος θα είναι μέσα από την 

εταιρεία, που λέμε 2 άτομα, τι θα γίνει; Ασθενοφόρο χωρίς γιατρό θα είναι; 

Μεταφορικό μέσο; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι άλλο ασθενοφόρο αυτό, είναι .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Μεταφορικό μέσο; Να ναυλώσουμε ένα αμάξι τότε, άμα έχουμε 

ένα, δύο μεταφορείς.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιχάλη μου, δεν είναι, υπάρχουνε δύο ειδών ασθενοφόρα, το 

ασθενοφόρο που είναι για διακομιδή, όπως είναι αυτό εδώ, συν τις επιπλέον 

λειτουργίες που μπορεί να κάνει, σας είπα, τηλεϊατρική, που μπορεί να κάνει ο 

διασώστης ή ο νοσηλευτής ή κάποιος μη γιατρός, μπορεί να κάνει τηλεϊατρική, 

δηλαδή να κάνει το καρδιογράφημα και αυτόματα να το βλέπει κάποιος γιατρός 

σε κάποιο, με σύμβαση, είναι και αυτό το κόστος ακόμα, έτσι; Με σύμβαση 

τηλεϊατρικής να το βλέπει πάντα 24 ώρες, όποτε το χρειαστεί τέλος πάντων 

κάποιος καρδιολόγος για να του κάνει τη γνωμάτευση, σε 40 δευτερόλεπτα 

νομίζω και άλλο η μονάδα υγείας με γιατρό, με γιατρό αναισθησιολόγο κλπ. 

Είναι άλλη ιστορία αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βελτανιώτη. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω, το ασθενοφόρο αυτό θα είναι σε 

συνεργασία με το ΕΚΑΒ; Και αν ναι ή όχι, τι θα γίνει με το ασθενοφόρο του 

ΕΚΑΒ που εδρεύει στην περιοχή. Το δεύτερο, εάν θα μπορεί να εξυπηρετεί 

προγραμματισμένες μεταφορές ασθενών, ξέρετε παρουσιάζεται κάποιος 

ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο, να πρέπει να πάει να κάνει μια 

μαγνητική, μια και το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Σ' αυτές τις 

περιπτώσεις του Δήμου μας θα μπορέσει να εξυπηρετεί η συγκεκριμένη 

υπηρεσία; Και το τρίτο, σε σχέση με την ανάλυση της αμοιβής, όπως έχει κάνει 

και ο κ.Τσάκωνας, προκύπτει ότι υπολογίζουμε σε 3 και 3 εργαζόμενους. 
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Δηλαδή τα χρήματα αυτά είναι 3 οδηγοί και 3 διασώστες, για να βγαίνουνε τα 

ρεπό και οι άδειες .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Συμφωνούμε κ.Δήμαρχε. Η ερώτηση μου είναι πως θα 

υπάρχει δικλείδα ασφαλείας εάν ο ιδιώτης δεν βάλει έναν οδηγό ή διασώστη 16 

ώρες πάνω στο αυτοκίνητο, πως θα υπάρχει από το Δήμο μας η δικλείδα 

ασφαλείας αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνει και ο κ.Δέδες ερωτήσεις; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω αν δικαιούται μια ιδιωτική εταιρεία να βάλει έναν 

οδηγό 16 ώρες συνεχόμενα βάρδια. Δεν ξέρω αν το δικαούται καν.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν παρανομεί ο ιδιώτης, εγώ τι θέλετε να κάνω; Δεν είναι θέμα 

αυτό δικό μας νομίζω εάν ο ιδιώτης παρανομεί. Προγραμματισμένη μεταφορά 

ασθενών δημοτών βεβαίως θα υπάρχει. Οταν το ασθενοφόρο δεν έχει επείγον 

περιστατικό και δεχθεί τηλέφωνο σε ασθενή που χρειάζεται από το Δήμο, είναι 

στο νοσοκομείο και δεν τον μεταφέρει, δεν μπορεί να έρθει στο σπίτι του, θα 

πάει να τον φέρει. Βεβαίως θα πάει να τον φέρει. Τι; Θα κάθεται; Εάν μόνο, θα 

υπάρχει μια σειρά προτεραιότητος η οποία σε όλες αυτές τις δράσεις, η οποία 

θα φιλτράρεται από τους 2 εκπαιδευμένους διασώστες που θα έχει συνέχεια 

πάνω, τον εκπαιδευτή διασωστών που θα επικοινωνούν και αν κολλήσει 

πουθενά και θέλουνε, επικοινωνούνε και με μένα ή με το ΕΚΑΒ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε.  

ΔΕΔΕΣ: Πρώτον, δεν δέχομαι τις 2 βάρδιες.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
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ΔΕΔΕΣ: Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε 3 και έχουμε 2. Δηλαδή εάν συμβεί ένα 

περιστατικό στην 3η βάρδια τι θα πούμε; Είχαμε τις δύο, δεν βάλαμε την 

τρίτη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είχα ενημερώσει με τον κόσμο μας .. 

ΔΕΔΕΣ: Να τελειώσω, να τελειώσω. Για την έδρα ρώτησε και ο κ.Λίτσας. Για 

το τι, με τι εργαλεία θα είναι επανδρωμένο το ασθενοφόρο δεν αναφέρεται 

πουθενά στη σύμβαση. Και ρωτάω γι' αυτό, γιατί θα πρέπει κάποιος από το 

Δήμο, μια και ο Δήμος πληρώνει, εφόσον έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, για 

να λειτουργήσει το ασθενοφόρο και καταλήγει σ' αυτήν την μέθοδο, θα πρέπει 

κάποιος να ελέγχει αυτήν τη σύμβαση από το Δήμο. Ποιος θα την ελέγχει; 

Ποιος θα ξέρει πόσα δρομολόγια έκανε σήμερα, χθες; Επειτα, ποιος θα δίνει 

την εντολή στο ασθενοφόρο να πάει παράδειγμα στο "χ" περιστατικό στον 

Κάλαμο και να μην πάει στο "χ" περιστατικό στο Μαρκόπουλο; Λοιπόν .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΕΔΕΣ: Οχι, από που το απαντήσατε; Που το απαντήσατε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρεις φορές το είπα αυτό. Οτι οι διασώστες παίρνουνε το 

τηλέφωνο οι πρώτοι, αν έχουν απορία ποιο περιστατικό από τα δύο είναι πιο 

επείγον επικοινωνούν με τον εκπαιδευτή διασώστη τους και μετά επικοινωνούν 

με γιατρό. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν πρέπει να υπάρχει .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σου απάντησα κ.Δέδε. Δεν καταλαβαίνετε; 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό, ένα λεπτό. Δηλαδή συγνώμη, το τηλέφωνο .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε πως αλλιώς θα γίνει; 

ΔΕΔΕΣ: Ενα λεπτό. Το τηλέφωνο .. Ενα λεπτό, ένα λεπτό, για να καταλάβω. 

Δηλαδή το τηλέφωνο θα απαντάει ο άλλος μέσα στο ασθενοφόρο, θα παίρνουν 
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όλοι δηλαδή τους διασώστες μέσα στο ασθενοφόρο και του λέει ο ένας, έλα 

στον Κάλαμο, έλα στο Μαρκόπουλο, έλα στο Χαλκούτσι. Δε γίνεται. Πρέπει να 

υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο που να επεξεργάζεται τα θέματα αυτά και να 

δίνει την εντολή. Δε θα λειτουργήσει κ.Οικονομάκο το θέμα έτσι.  

Δεν πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην τεχνική έκθεση Δήμαρχε αναφέρεις ότι υπάρχει κέντρο. 

Γιατί δεν το .. ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο. Βέβαια. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Υπάρχει κέντρο ή δεν υπάρχει τελικά; Ε, γιατί δεν το λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγκεκριμένο τηλέφωνο. Αναφέρεται στην εισήγηση ρητά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κέντρο αυτό όμως θα το σηκώνουν, σας επαναλαμβάνω, οι 

διασώστες, θα είναι το κέντρο που θα το έχουνε. Θα είναι τηλεφωνικό κέντρο 

που θα κάνουμε συμφωνία με το .. Κινητό, δεν ξέρω πως θα το οργανώσουμε 

για να μπορεί να είναι εύκολο το τηλέφωνο και προσβάσιμο στον κόσμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κολιαστάση. Κυρία Κολιαστάση. 

ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗ: Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας μεταφέρω την επιθυμία 

πολλών κατοίκων του Καλάμου. Βλέποντας θετικά το ασθενοφόρο έξω από το 

Δημοτικό Κατάστημα, επιθυμούν η έδρα του ασθενοφόρου να είναι στον 

Κάλαμο και αχρείαστο να είναι, να πηγαίνει όπου χρειαστεί. Ούτως ή άλλως ο 

Ωρωπός έχει το ΕΚΑΒ. Πιστεύω ότι το δικαούνται γιατί είναι δοσμένο από την 

περιουσία τους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου το ζήτησε και ο Παπαγιάννης στον Αυλώνα. (γέλιο) Θα είναι 

στον περισσότερο κενό χρόνο θα φροντίσω να είναι στον Κάλαμο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Α, να μην κάνετε διακρίσεις Δήμαρχε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουνε, θέλουνε να τοποθετηθούνε οι συνάδελφοι; Πάμε 

στην ψηφοφορία; Οχι. Τοποθετήσεις. Οχι άλλες ερωτήσεις τώρα πλέον. Ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Γιασημάκης. Τοποθέτηση πάμε τώρα. Η κα Βαρνάβα, ο 

κ.Χασιώτης, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Κιούσης. Ξέχασα κανέναν συνάδελφο; Δεν σας 

άκουσα κ.Λέκκα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια ερώτηση είπατε κ.Δέδε. Σας απάντησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ.Αρμυριώτης. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπαμε, τα δρομολόγια τα είχαμε πει και από πριν. Με ρωτήσατε 

με τι εργαλεία είναι εξοπλισμένο. Για να πάρει άδεια κυκλοφορίας το 

ασθενοφόρο, 200 περίπου είδη σου λέω και το τσαντάκι με 3 είδη, ελέγχθηκε 

αναλυτικά από το ΕΚΑΒ και πήρε άδεια να κυκλοφορεί. Πρέπει να έχει τα πάντα 

μέσα. Να μην σας αναφέρω πράγματα και ανατριχιαστικά ακόμη τι έχει μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν παίρνεις άδεια άμα λείπει 1 χάπι. 1 φάρμακο να λείπει, 1 από 

τα 200, δεν παίρνεις άδεια. Να κυκλοφορεί το ασθενοφόρο. Δεν σου δίνει 

άδεια το ΕΚΑΒ για ασθενοφόρο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, ο μεταφορέας το δίνει το φάρμακο; Τα έχει το 

ασθενοφόρο. Ποιος θα το δίνει; Γιατρό δεν έχει. Τα έχει για να τα βλέπουμε. 

Θα τα παίρνει ο ασθενής μόνος του. Θα πηγαίνει και θα παίρνει τα φάρμακα. 

Δεν έχει γιατρό το ασθενοφόρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ.Λίτσα έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, κ.Χασιώτη.  

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κόστος αν είναι να σωθεί 

μια ζωή. Δεν υπάρχει κόστος, ειδικά όταν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι για να 
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σώσει μια ζωή ενός δημότη, δεν συζητάμε καν το κόστος. Παράλληλα όμως θα 

πρέπει να κάτσουμε να δούμε και το σκεπτικό της διαδικασίας της 

συγκεκριμένης, πέρα από λόγους εντυπώσεων έχει και μια φιλοσοφία και μια 

νοοτροπία, ότι αντικαθιστούμε το κράτος. Δηλαδή μια υποχρέωση που έχει το 

κράτος να κάνει απέναντι σε μας τους πολίτες, να έχει 166 και να το έχει άμεσα 

και ειδικά σε έναν Δήμο ο οποίος, απ' ότι ξέρω, έχει σταθμό του ΕΚΑΒ, αυτό 

γνωρίζω εγώ μέχρι σήμερα, και μάλιστα ότι γινόντουσαν προσπάθειες στον 

Αυλώνα να γίνει και ένας δεύτερος. Μάλιστα είχαμε πάει και προεκλογικά στα 

εγκαίνια, νομίζω.  

 Βλέπω ότι υπάρχει μια εμμονή, λυπάμαι που δεν βρέθηκε μια λύση το 

συγκεκριμένο ασθενοφόρο να υπάρχει εδώ στο Δήμο, αλλά να το επανδρώσει 

κάποιος με άλλον τρόπο και να μην χρεωθεί ο Δήμος αυτά τα χρήματα ή 

τουλάχιστον, αυτό που είπατε, ότι να μη γίνει με διαδικασίες άλλες. Υπάρχουν 

βέβαια προβλήματα, εντάξει, είναι και λογικό να υπάρξουν, όπως σε ένα 

συγκεκριμένο τηλέφωνο. Εσείς μας είπατε διασώστες. Αλλα γράφει η τεχνική 

έκθεση, άλλα μας είπατε εσείς κ.Δήμαρχε, γιατί το διάβασα πάρα πολύ καλά. 

Επίσης είναι φωτογραφικός λίγο ο διαγωνισμός, γιατί λέτε να έχει τηλεϊατρική 

και το εκείνο και το άλλο. Εντάξει, είναι ψιλά γράμματα. Σίγουρα δεν υπάρχουν 

και πολλές εταιρείες να το κάνουνε. Σίγουρα θα υπάρχουν και ελάχιστες. Οπότε 

αυτό μεγαλώνει και το κόστος. Αφού δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν πιστεύω 

να δούμε και 10 εταιρείες, μια θα έρθει.  Θέλω να πω λοιπόν ότι ήτανε ένας, 

στο δικό σας σκεπτικό αυτό, είναι το θέμα τέτοιο που δεν μπορείς να πεις όχι, 

ξαναλέω, μια ζωή να σώσεις, βέβαια όμως σας λέω ότι αντικαθιστούμε το 

ελληνικό δημόσιο σ' αυτό που οφείλει να έχει στους Ελληνες πολίτες. Στο πιο 

απομακρυσμένο νησί της περιφέρειας, είτε οπουδήποτε αλλού. 

 Αυτό το σκεπτικό δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο της Αυτοδιοίκησης. Και 

επίσης θέλω να σας πω ότι στην Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα είναι ελάχιστα οι 
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περιοχές και τα σημεία που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Εγώ γνωρίζω ίσως μόνο 

μια περιοχή που έχει κάτι αντίστοιχο, δικό της ασθενοφόρο. Μια. Και με δωρέες 

και με ειδικές χρηματοδοτήσεις από επιφανείς πολίτες και δεν συμμαζεύεται. 

Είναι κάτι πρωτοποριακό για την Αυτοδιοίκηση, έχει να κάνει, σας ξαναλέω πάλι 

με τη θέληση. Εχετε μια θέληση να δείξετε αυτό το έργο. Εντάξει, αυτό το 

έργο ελπίζω να μην έχει τη λογική του φαίνεσθε, να έχει τη λογική της ουσίας 

και σίγουρα θα βοηθήσει. Σε πολλά σημεία θα βοηθήσει. Ξαναλέω όμως ότι οι 

προτεραιότητες έχουνε να κάνουνε και με τη σχέση του κόστους της 

λειτουργίας όλου αυτού του επιχειρήματος και νομίζω ότι αυτό που οφείλει η 

Δημοτική Αρχή είναι να βρει τον τρόπο αυτό το ασθενοφόρο που διαλέξατε 

σαν αντισταθμιστικό από τη ΔΕΣΦΑ να λειτουργήσει με έναν τρόπο τέτοιο, να 

μπει σε μια Υπηρεσία τέτοια, που να μην επιβαρύνει το Δήμο. Δηλαδή ο Δήμος 

πήρε από τη Νομαρχία κάποιες Υπηρεσίες, πήρε τα νόμιμα κονδύλια. Αυτό δεν 

υπάρχει πουθενά. Αυτό είναι κάτι προς τους πολίτες και είναι πολύ καλό, αν 

θέλετε, αλλά στο τέλος δε θα βγαίνει ο λογαριασμός. Ιδίους πόρους λέτε. Στο 

τέλος δε θα βγαίνει ο λογαριασμός.  

 Εμείς θα συμφωνήσουμε, εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω. Σας λέω 

όμως ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι για το φαίνεσθε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ξεκινήσω μ' αυτά που έλεγε ο Δήμαρχος, διότι είπε πολλά, 

έταξε πολλά σε σχέση με τη λειτουργία του ασθενοφόρου και θα ήθελα να του 

πω ότι βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και θα πρέπει να προσέχει να μην 

περάσει από κάτω. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Στην ουσία του θέματος 

θέλω να πω ότι είναι ένα θετικό, ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός, το ότι 

πλησιάζει η ώρα που ο Δήμος θα έχει ασθενοφόρο εν λειτουργία, διότι εν 

στάσει μέχρι τώρα είχαμε. Δεν μπορούμε να μην συγχαρούμε τη Δημοτική 

Αρχή, διότι είναι επιτυχία της αυτό το πράγμα, με όποιον τρόπο αποκτήθηκε το 
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ασθενοφόρο, άσχετα αν καθυστέρησε ή δεν καθυστέρησε, είναι επιτυχία της. 

Θα περίμενε όμως κανείς να μην υπάρχουνε εκπτώσεις στη λειτουργία του 

ασθενοφόρου, καθώς επίσης και να υπάρχει προκαθορισμένο ωράριο, στο 

οποίο επιτρέπεται να αρρωστήσει κάποιος δημότης του Ωρωπού. Ο δημότης 

του Ωρωπού μπορεί να αρρωστήσει από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το 

βράδι και από τις 12:00 το βράδι μέχρι τις 08:00 το πρωί δεν μπορεί να 

αρρωστήσει. Είναι ένα οκτάωρο κ.Δήμαρχε που όπως ξέρετε καλά και εσείς, 

γιατί είσαστε γιατρός, δεν βρίσκεις γιατρό και δεν θα βρίσκει γιατρό ο δημότης 

του Ωρωπού, δεν θα υπάρχει ούτε και το ασθενοφόρο το οποίο θα 

πληρώνεται, όπως πληρώνεται με τα ποσά που πληρώνονται και καλώς 

πληρώνονται αυτά τα ποσά. 

 Νομίζω όμως ότι και αυτό το οκτάωρο ο Δήμος μας θα μπορούσε να το 

πληρώσει, θα μπορούσε να το καλύψει και να κόψει από οπουδήποτε αλλού, 

γιατί έχει από που να κόψει. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά δεξιά και αριστερά για 

να κάνουμε οικονομία σε ένα οκτάωρο από τις 12:00 το βράδι μέχρι τις 08:00 

το πρωί το οποίο είναι το πιο άγριο, το πιο δύσκολο για όλους τους ασθενείς 

και το ξέρετε καλά, να μην υπάρχει ασθενοφόρο και όπως προείπα, δεν 

υπάρχει ούτε γιατρός εκείνες τις ώρες. Δεν βρίσκεται κανείς. Να έρθω τώρα 

στη σύμβαση η οποία θα είναι για 6 μήνες με πρόχειρο διαγωνισμό και δεν 

ξέρω αν θα είναι και με περιορισμένες προσκλήσεις. Για ποιο λόγο 6 μήνες; Για 

να έρθουμε μετά από 6 μήνες και να συζητάμε να πάει σαν κατεπείγον με 

απευθείας ανάθεση ή για να δώσουμε μετά από 6 μήνες παράταση σ' αυτόν 

που ήδη το έχει πάρει με τον πρόχειρο διαγωνισμό; Πιστεύω ότι είναι ένα έργο 

ουσίας και θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό 

το έργο και πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Πρέπει να καλύψουμε όλο το 

24ώρο και πρέπει η σύμβαση και ο διαγωνισμός που θα γίνει να είναι για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ανοιχτός διαγωνισμός, όχι πρόχειρος και για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και είναι ένα έργο στο οποίο δεν πρέπει να 
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λυπηθούμε τα λεφτά. Ενας να σωθεί, ένας άνθρωπος στη 01:00 η ώρα το 

πρωί, τι θα του πείτε κ.Δήμαρχε; Οτι δεν έχω ασθενοφόρο γιατί λυπήθηκα να 

δώσω 50.000 το εξάμηνο; Αυτό θα του πούμε; 

 Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια λύση ολοκληρωτική, να καλύψει αυτό 

το πάγιο αίτημα χρόνων των δημοτών του Ωρωπού ολόκληρο το 24ωρο για να 

είμαστε και εντάξει με την συνείδηση μας.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αξίζει τον κόπο, να μην τα ξεχάσω, να απαντήσω στον Γιώργο 

δύο πράγματα που πραγματικά είναι τοπικο-αυτοδιοικητικά και είναι, 

τοποθετείσαι σωστά σήμερα, δεν ξέρω, απόλυτα καλά. Το εξάμηνο εμένα με 

έβρισκε αντίθετο λίγο, αλλά πρόσεξε να δεις, εδώ είμαστε, να δούμε πως θα το 

λειτουργήσουμε το 24ωρο και πως θα λειτουργήσει το 24ωρο. Βέβαια εγώ 

στην επαφή μου με το ΕΚΑΒ θα προσπαθήσω, το ασθενοφόρο της Βορειο-

Ανατολικής Αττικής που γυρίζει, το γνωστό που είναι τοποθετημένο στην 

ευρύτερη περιοχή εδώ, τα βράδια να είναι εδώ, του ΕΚΑΒ, διαθέτωντας 2 

οικήματα για να μπορεί ο οδηγός του ΕΚΑΒ, κεντρικού ΕΚΑΒ να κοιμάται. 

Πρώτον αυτό. Θα προσπαθήσω δηλαδή επομένως να είναι εδώ το κρατικό 

ΕΚΑΒ το βράδι, για να μειώσει την πιθανότητα να αργήσει να βγει ασθενοφόρο 

ο δημότης μας. Εδώ είμαστε όμως σε 6 μήνες να διορθώσουμε κάποιες 

ατέλειες. Είναι μια καινοτόμος δράση, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, να έχουμε 

εμπειρία. Αυτό το κάνει ο Δήμος Ωρωπού.  

 Ενα φοβάμαι εγώ, το κράτος το ελληνικό. Δεν βαριέμαι να το λέω, δεν 

φοβάμαι τίποτε άλλο. Και τι να κάνουμε τώρα; Να μην βοηθήσουμε το κράτος; 

Δηλαδή άλλο κράτος εκείνοι, άλλο εμείς, άλλο .. ; Εμείς είμαστε δημότες και 

πολίτες. Τι να κάνουμε δηλαδή; Ενα είμαστε με το κράτος. Δεν μπορούνε να το 
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καταλάβουνε δηλαδή κάποιοι. Δεν μπορεί να το καταλάβουνε ότι είμαστε ένα. 

Πραγματικά. Δηλαδή λες και είμαστε αντίπαλοι. Αλλοι κάτοικοι είναι στο κράτος 

και άλλοι οι δημότες. Πραγματικά έτσι το βλέπει η Κεντρική Διοίκηση. Εχω 

άλλωστε, έχω αγανακτίσει, αν με βλέπετε δηλαδή, πάνω σ' αυτό το θέμα. Το 

μόνο που φοβάμαι είναι, όπως είπα στη σύκεψη των Δημάρχων κάτω στο 

Κορωπί, ότι πλέον το κράτος, όχι δεν μπορεί να δώσει το ίδιο σε μας, αλλά δεν 

μπορεί να αποδεχτεί ούτε την βοήθεια μας. Αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει 

αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα. Να θες να βοηθήσεις το κράτος σαν Δήμος και δεν 

μπορείς. Οπως το λέω ακριβώς. Και βρίσκουμε τη χρυσή τομή του εξαμήνου, 

να δούμε κάποια πράγματα τι γίνεται. Σε διαβεβαιώ ότι ό,τι μπαίνει στο 

ασθενοφόρο, ό,τι τηλέφωνο και το τηλέφωνο ακόμη θα καταγράφεται 

στατιστικά. Τι περιστατικά, ποιο περιστατικό, που θα πάει, όλα αυτά θα 

καταγράφονται και θα ελέγχονται, στο Δήμο βέβαια. Αλίμονο. Θα ξέρουμε τι 

έκανε το ΕΚΑΒ στους 6 μήνες, πόσα περιστατικά πήρε την εβδομάδα, τι 

περιστατικά πήρε την εβδομάδα, μια στατιστική θα υπάρχει. Το έχω συζητήσει, 

το έχω ζητήσει, θα το ζητήσει εγώ ο ίδιος. Αλίμονο να μην ξέρουμε τι 

δρομολόγια έκανε, που πήγε και τι έκανε. Θα έχουμε καθημερινό ημερολόγιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Λοιπόν, οπωσδήποτε είναι άλλο το φαίνεσθε και άλλο το είναι. 

Νομίζω ότι θα το δείξει ο χρόνος, ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΑΒ, έτσι; Τέλος 

πάντων, του ασθενοφόρου. Πάντως είναι πολύ σημαντικό για τους δημότες 

μας να έχουν μια φροντίδα και δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη 

γιατρών, μακάρι να μπορούσε να επανδρωθεί και με γιατρό, ακόμα νομίζω θα 

ήτανε καλύτερο το σύστημα, ας επανδρωθεί με κάποιους άλλους που θα 

μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις δύσκολες στιγμές που θα 

αντιμετωπίζουνε οι κάτοικοι της περιοχής μας, δεδομένου ότι καταλαβαίνουμε 

σήμερα και τα θέματα της υγείας, συνέχεια υπάρχουν πολλά προβλήματα. 
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Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να επεκταθεί Δήμαρχε σε όλο το 24ωρο. Δηλαδή .. 

Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να εγκρίνουμε δηλαδή σε εταιρείες 150.000 σε 

ειδικούς συμβούλους και εδώ να μην διαθέτουμε, εδώ πρέπει. Δηλαδή μετά το 

εξάμηνο νομίζω ότι να πρέπει να ξαναέρθει στο Συμβούλιο το Δημοτικό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκ των πραγμάτων θα έρθει. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι. Ωστε να ξαναγίνει και το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 8ωρο. Να 

υπάρχει και αυτό το δεδομένο, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει την ώρα που 

θα χρειαστεί βοήθεια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ. Θα το δούμε στο επόμενο. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ωραία. Να έρθει λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα, θα πρέπει μέσα 

στους όρους της σύμβασης να προβλέπεται και το γεγονός ότι εάν κάτι δεν 

λειτουργήσει σωστά από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ότι θα έχει κάποιες 

επιπτώσεις. Ετσι; Δεν ξέρω αν προβλέπεται, δεν το έχω δει στη σύμβαση να 

υπάρχει αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Βαρνάβα. 

 Ο κ.Τσάκωνας έχει το λόγο. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι πιστεύω ότι θα θέλαμε να πούμε ναι. Ομως όπως τόνισαν και οι 

προλαλήσαντες, να μην επαναλαμβανόμαστε, υπάρχουν κενά στην όλη 

διαδικασία. Διαφωνούμε και εμείς ως προς το 16ωρο ή 24ωρο. Ως προς τη 

μορφή του διαγωνισμού αν θα είναι ανοιχτός και πως θα γίνει το επόμενο 

εξάμηνο και στηριζόμενοι σε μια φράση σας, εν τη ρύμη του λόγου σας ίσως, 

είπατε την αλήθεια. Δεν μπορούμε, είπατε, μόνοι μας νόμιμα να το 

επανδρώσουμε. Αρα, αυτό που ζητάμε είναι παράνομο; Και μας καλείτε όλους 

τους Δημοτικούς Συμβούλους, συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως να 

ψηφίσουμεκ κάτι παράνομο; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρεξηγήσατε αυτό που είπα. Δεν εννοούσα αυτό. Εννούσα.. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Για το λόγο αυτό και μόνο και όχι γιατί δε θέλουμε το καλό των 

συμπολιτών μας, μπορεί αύριο μεθαύριο να είμαστε εμείς οι ίδιοι που 

ψηφίζουμε σήμερα εδώ, ένας απ' αυτούς που θα χρειαστεί την ανάγκη 

μεταφοράς, διακομιδής με το ασθενοφόρο. Παρόλα αυτά θα πούμε όχι εάν δεν 

βελτιωθεί η όλη φιλοσοφία αυτού που πάμε να φτιάξουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Τσάκωνα. 

 Ο κ.Χασιώτης έχει το λόγο. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη των εργαζομένων της 

περιοχής και των ανέργων, των συνταξιούχων ότι πρέπει να έχουνε και 

γιατρούς, πρέπει να έχουνε και φάρμακα, πρέπει να έχουν και πρωτογενής 

υγεία, ιατρεία, Κέντρο Υγείας και απ' όλα. Το πάγιο αίτημα του κόσμου δεν 

είναι ένα ασθενοφόρο, είναι οι γιατροί που δεν έχει αυτήν τη στιγμή. Είναι οι 

γιατροί που δεν υπάρχουνε σε κανένα απ' αυτά τα χωριά. Και αν θέλετε, 2 

χρόνια κουβεντιάζουμε για τους γιατρούς. Εχουμε ζητήσει να το 

κουβεντιάσουμε, δεν έχει μπει θέμα να κουβεντιάσουμε για τις ελλείψεις στην 

υγεία στην περιοχή μας. Από το 2ο Δημοτικό Συμβούλιο το αναδείξαμε το 

ζήτημα, με τις ελλείψεις που υπήρχανε τότε. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Εδώ 

πέρα ξετυλίγεται όμως, αν θέλετε και ένα κουβάρι, το οποίο έχει σχέση με την 

πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος, απ' όλες τις παρατάξεις. Με τη ΔΕΣΦΑ 

πήραμε, με την παραχώρηση που έκανε ο Δήμος στη ΔΕΣΦΑ πήρε σαν 

ανταλλάξιμο είδος το ασθενοφόρο. Τότε κάποιοι από την αντιπολίτευση 

μιλάγανε για καθρεφτάκια και μιλάγανε για ανταλλαγή η οποία δεν ήτανε 

συμφέρουσα για το Δήμο. Εμείς λέγαμε ότι γίνεται παραχώρηση και στη λογική 

αυτή, μικρό ή μεγάλο το αντάλλαγμα παραχωρείτε δημόσια περιουσία σε 

ιδιώτη έναντι ενός αντιτίμου.  
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 Σήμερα, με το ίδιο αντάλλαγμα θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική. 

Πως θα την κάνετε την κοινωνική πολιτική αυτή; Διαμαρτυρηθήκατε στις 

ανακοινώσεις κ.Δήμαρχε ότι το κράτος σας κόβει λεφτά από τα χαράτσια που 

υπάρχουν τα δημοτικά στη ΔΕΗ. Δηλαδή θέλετε μηχανισμό είσπραξης σήμερα 

για να αφαιμάξατε και το τελευταίο ευρώ του τελευταίου δημότη στην περιοχή 

μας και όμως απ' αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι δημότες, απ' αυτά που δεν 

έχουν δηλαδή, θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική με ένα ασθενοφόρο. 

Είπατε, αύριο το πρωί θα είσαστε στον κ.Υφυπουργό, στον κ.Υπουργό, τον 

Στυλιανίδη, εκεί θα είστε και εσείς και όλοι οι Δήμαρχοι. Βεβαίως, θα πιείτε το 

καφεδάκι σας και θα προχωρήσετε νύχι κρέας αυτά που θέλει η κυβέρνηση και 

η κάθε κυβέρνηση. Νάτος ο "Καλλικράτης". Υγεία, ασθενοφόρο, πληρώνει ο 

δημότης. Αύριο θα είναι γιατρός, αύριο θα είναι νοσοκόμος και πείτε το όπως 

θέλετε εσείς. Εσείς καλά κάνετε, αυτήν την πολιτική εκπροσωπείτε κ.Δήμαρχε, 

αλλά εδώ .. σε σχέση με τις υπεκφυγές όλων των υπολοίπων. Ακούσαμε ας 

πούμε από την αντιπολίτευση να λέγεται ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να 

καλύπτει τις ανάγκες. Αλήθεια είναι αυτό, βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί να το λένε 

αυτοί οι οποίοι ανοίξανε το δρόμο στους εργολάβους στην καθαριότητα πριν 

την εποχή του "Καλλικράτη".  

 Οπως και βεβαίως αν βγούμε στον κόσμο και δούμε τι ελλείψεις 

υπάρχουνε στην υγεία, σήμερα τα παιδιά μας, τα παιδιά των δημοτών, δεν θα 

εμβολιαστούν στα σχολεία, δεν έχουν λεφτά οι γονείς. Θα δούμε ότι πάγιο 

αίτημα δεν είναι ένα ασθενοφόρο. Μαλώνετε και λέτε ότι θέλει ο κόσμος .. 

Πολλά ασθενοφόρα θέλει. Μα δεν είδα ποτέ το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή 

να πάει στο Υπουργείο και να πει ότι εγώ χρειάζομαι γιατρούς για την περιοχή 

μας. Πήγατε ποτέ κ.Δήμαρχε; Καφεδάκι πίνετε και προχωράτε .. Καλά κάνατε, 

πήγατε με τους Δημάρχους και αυτά κουβεντιάζατε. Και εμείς ξέρουμε τι 

κάνετε εκεί πέρα κ.Δήμαρχε, γιατί και εμείς έχουμε εκπροσώπους και 

αντιπροσώπους, σε όλα τα όργανα. Και να σας πω κάτι κ.Δήμαρχε; 
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Πρωτοπορία δεν είναι να αφαιμάζεις την τσέπη του δημότη και να παίρνεις και 

να δίνεις ψίχουλα στην υγεία, που δεν είναι αυτό ψίχουλα. Οι 2 μεταφορείς, 

εντάξει, θα τους πηγαίνεις αν είναι άρρωστος στο νοσοκομείο, ούτε γιατρό δεν 

θα έχεις. Δεν είναι αυτό πρωτοπορεία. Πρωτοπορεία να διεκδικείς πραγματικά 

δημόσια υγεία για τον κόσμο σου και να βάζεις και τον κόσμο μπροστά να 

παλεύει γι' αυτό. Για το δίκαιο αυτό αίτημα.  

 Α και όπως είπατε για τους, για τα χρήματα τα οποία δεν υπάρχουνε, γι' 

αυτά τα ζητήματα τα οποία ξέρετε πολύ καλά κ.Δήμαρχε, χρόνια αυτο-

διοικητικός, ότι υπάρχουν λεφτά παρακρατηθέντες πόροι οι οποίοι δεν έχουν 

αποδοθεί από το κράτος στους Δήμους, δεν είδα να κάνετε καμία ενέργεια να 

τις διεκδικήσετε. Ευχολόγια και ωραία λόγια, νομιμοποιείτε και την 

παραχώρηση στη ΔΕΣΦΑ και προβάλλετε μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη. 

Εμείς αυτό καταγγέλουμε. Για μας, να σας πω κάτι; Αξία να τα λέμε εδώ μέσα, 

έχει μια αξία, καταγράφονται βεβαίως, αλλά μεγαλύτερη αξία έχει να τα 

καταλαβαίνει και να είναι παρών ο κόσμος και να τα ακούει και να τα βλέπει 

αυτά. Αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Εμείς, όπου φτάνουνε οι δυνάμεις μας, θα το 

προχωρήσουμε αλλά πλέον και ο κόσμος πρέπει να έχει τα αυτιά του ανοιχτά 

και να βλέπει τι γίνεται. Αύριο, αύριο θα του φέρετε νοσοκομείο ιδιωτικό και θα 

του πεις, αν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις το νοσοκομείο ή το ιδιωτικό ή τους 

δημοτικούς φόρους, δε θα έχεις δικαίωμα στην παροχή υγείας σε τοπικό 

επίπεδο. Αυτό που γίνεται παντού θα γίνει και εδώ πέρα. Αυτό θα 

προχωρήσετε. Αν θεωρείτε αυτό πρωτοπορεία, προχωρήστε το. Εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ.Χασιώτη δεν κατάλαβα. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δεν καταλάβατε κ.Πρόεδρε; Σαν τι; Στον κ.Πρόεδρο 

απευθυνόμουνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη θέση σας λέω για το .. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφωνείτε; 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Βεβαίως, 100%, 100%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Και βεβαίως πάτε να στήσετε τον "Καλλικράτη" με χέρια και 

πόδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Ιδιωτική υγεία και όποιος αντέξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπατε, τα είπατε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Πληρώστε κόσμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Δημόσια τα νοσοκομεία, δημόσιο το ΕΚΑΒ, δημόσια γιατί έχει 

πληρώσει ο κόσμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Βελτανιώτης έχει το λόγο. 

ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, δεν κατάλαβα ή δεν ξέρω αν απαντήθηκε και 

δεν το κατάλαβα. Στην ερώτηση μου τι σχέση, τι συνεργασία θα έχει η μονάδα 

αυτή του Δήμου με τον ΕΚΑΒ, που είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος και που έχει την 

τεχνογνωσία. Και η πρόταση μου είναι, η πρόταση μου είναι, ότι αυτή η 

Υπηρεσία για να είναι πιο αποδοτική για τους δημότες, θα πρέπει να είναι σε 

συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, η περιοχή μας καλύπτεται τώρα από ένα 

ασθενοφόρο; Να καλύπτεται συντονισμένα από δύο ασθενοφόρα, το ένα να 

κάνει περιστατικό, το άλλο να μένει πίσω. Το ένα είναι στους Αγ.Αποστόλους, 

το άλλο είναι στον Αυλώνα. Αυτή είναι η πρόταση μου. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Βελτανιώτη. 

 Στην αίθουσα προσήλθε και ο κ.Βασίλης Οικονόμου.  

 Ορίστε κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε μια αυτονόητη συνεργασία σε ένα περιστατικό όποιος θα 

πάει πρώτος στην περιοχή να το πάρει, οπότε δε θα έρθει ο άλλος, γιατί 

πιθανώς πάνω στον πανικό του ο άλλος να πάρει το 166, να τα πάρει όλα, εάν 

εννοείτε αυτό, βέβαια θα είναι σε συνεργασία. Αλλά δεν είναι θεσμική 

συνεργασία. Είναι δικό μας το ασθενοφόρο, το κάνουμε ό,τι θέλουμε στο Δήμο 

μας και μεταφέρουμε το περιστατικό εμείς και κρίνουμε γι' αυτό το 

ασθενοφόρο πλέον. Καταλάβατε; Θεσμικά δεν μπορούμε σε μια 

προγραμματική συμφωνία, σε μια βέβαια συνεργασία, α, είναι αυτονόητο. Δεν 

γίνεται αλλιώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο.  

ΔΕΔΕΣ: Μια και άκουσα τη λέξη αυτονόητο, αυτονόητο για μένα είναι το 

24ωρο. Πρώτον. Δεύτερον, δεν διευκρινίζετε, το ρώτησα και πριν και δεν 

απαντήθηκε, για το τηλεφωνικό κέντρο. Δε διευκρινίστηκε. Θα υπάρχει κάπου 

ένα τηλεφωνικό κέντρο; Λοιπόν, γιατί άλλο λέει μέσα εδώ στη μελέτη. Στη 

μελέτη μιλάει για τηλεφωνικό κέντρο, αν το έχετε δει, μιλάει για τηλεφωνικό 

κέντρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, συνεχίστε κ.Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Και ασφαλώς πρέπει να υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο, διότι αν 

αρχίσει τώρα ο καθένας και λέει, το ασθενοφόρο να πάει δεξιά αριστερά, μπρος 

ή πίσω, δε θα λειτουργήσει. Θα πρέπει να έχουμε καταλάβει και εσείς σαν 

Δημοτική Αρχή ότι δεν νοείται για μας να πούμε όχι σε κάτι τόσο σημαντικό και 

σωστό για τον τόπο. Ομως αυτό που θέλουμε, είναι όσο το δυνατόν να 

λειτουργήσει καλύτερα και σωστότερα, για να έχει το καλύτερο δυνατό 
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αποτέλεσμα για το δημότη. Εχουμε κάνει τις ερωτήσεις μας, έχουμε κάνει τις 

αιτιάσεις μας, δείτε τες, διορθώστε τες, συμπληρώστε τες και μην φοβάστε 

τόσο πολύ να πείτε, ότι ξέρεις κάτι, ναι, αυτό δεν το είδαμε ή κάναμε λάθος. 

Δεν είναι κακό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ισχυρίστηκε κανείς κάτι τέτοιο ότι έχει κάποιος εδώ μέσα στο 

αλάθητο του Πάπα. 

 Κύριε Αρμυριώτη, έχετε το λόγο. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Εγώ άκουσα τους προλαλήσαντες οι οποίοι τοποθετήθηκαν και 

περισσότερα θέματα αναφέρθηκαν και θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί περιστατικό από μη δημότη και πάρει τηλέφωνο 

για το ασθενοφόρο του Δήμου, θα ερωτηθεί εάν είναι δημότης ή όχι; Και η 

δεύτερη ερώτηση είναι, θα εξυπηρετηθεί; Η δεύτερη ερώτηση είναι, υπάρχει, 

θα υπάρχει δυνατότητα το ΕΚΑΒ να λέει, έχω περιστατικό, στείλτε το δικό σας, 

του Δήμου; Θεωρώ ότι στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να εξυπηρετηθεί 

γιατί δεν έχει σημασία το αν είναι δημότης ή όχι και στην δεύτερη περίπτωση, 

στην δεύτερη περίπτωση το ΕΚΑΒ να εξυπηρετεί εμάς, εμείς όχι το ΕΚΑΒ, στο 

βαθμό που θα πρέπει όπως ειπώθηκε, η δημόσια υγεία είναι πληρωμένη από το 

λαό και θα πρέπει να καλύπτεται από το κράτος, να βοηθήσουμε τους δημότες 

μας αλλά όχι να εξυπηρετήσουμε το κράτος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείτε ότι θα εξυπηρετηθεί το ΕΚΑΒ, οι πολίτες μας θα 

εξυπηρετηθούν .. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δεν κατάλαβες Πρόεδρε τι είπα. Ρωτάω, μην πει το ΕΚΑΒ, έχω 

περιστατικό, στείλτε το δικό σας. Οχι να εξυπηρετούμε εμείς το ΕΚΑΒ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αν δεν υπάρχει τρόπος διακομιδής; Αναγκαστικά θα πάει το 

δικό μας. Θα αφήσουμε τον πολίτη μας ακάλυπτο; Εντάξει.  

 Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν ..  
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(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο κ.Κιούση.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κ.Λίτσα, σας παρακαλώ θέλω 

να ακούσετε αυτά που θα πω, προσωπικά, γιατί είπατε μια κουβέντα. Θα πω 

δύο πράγματα πριν. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν μπορώ να δεχθώ ένα .. Τι 

δεν μπορώ να δεχθώ. Να προκαταβάλλουν το τι θα κάνω. Εδώ γράφει ότι θα 

αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή και όλα είναι αποφασισμένα. Και άλλο ένα 

θέμα έχει ξανάρθει κ.Δήμαρχε, αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Οικονομική Επιτροπή 

είμαι εγώ, η κα Βαρνάβα, ο κ.Καλύβας, ο κ.Ανυφαντής και άλλοι, ο κ.Γιαννάς, 

άρα δεν μπορεί να .. Θα συναποφασίσουμε. Αν έχετε σκοπό κ.Δήμαρχε .. Να 

τελειώσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. Η τεχνική έκθεση δεν είναι το ίδιο με την προκήρυξη των 

όρων; Το ένα δεν συνδέεται με το άλλο .. ; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Οχι, δεν συνδέεται και θα σας πω γιατί. Δεν συνδέεται κ.Δήμαρχε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλους όρους προκήρυξης θα κάνουμε στην Οικονομική 

Επιτροπή; 'Η βάζετε υποχρεωτικά της τεχνικής έκθεσης; Τι είναι αυτά τα 

σχέδια; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Να σας πω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εξάλλου στην Οικονομική Επιτροπή πρόταση θα κάνουμε. 

Αυτό που θεωρώ εγώ σήμερα. Δεν μπορώ να .. Ισα ίσα, θα έπρεπε να πεις, 

ευχαριστώ που μας λες τη σκέψη σου εκ των προτέρων να έχω ιδέα στην 

Οικονομική Επιτροπή τι θα κάνω. Το πλεονέκτημα το κάνεις μειονέκτημα; Με 

ποιον τρόπο, με ποια λόγική; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. 

Ακούστε όμως το δεύτερο. Οταν θα γίνει το περιστατικό 11:55, η ζωή κρέμεται 

ενός ανθρώπου, τι θα του πούμε; Ο διασώστης πήρε .. Δεν έγινε 12:05, 11:55.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ακούσατε τι είπα. Κλήσεις θα δέχεται 8:00 με 12:00. 

Κλήσεις. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: 11:55; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 11:59 θα το πάει το περιστατικό.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Αρα .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλήσεις θα δέχεται 08:00, είπα, δεν καταλάβατε. Ελληνικά 

μιλάω. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλήσεις θα δέχεται 08:00 με 12:00.  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και μετά θα κλείνει το κέντρο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά .. Αν 11:59 πάρει κάποιος τηλέφωνο θα είναι υποχρεωμένο 

το ασθενοφόρο να τον πάει. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ακούστε τώρα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ας πάει 1:00 η ώρα, γυρίσει, 1:30. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ωραία. Ωραία. Συγνώμη Κώστα, συγνώμη. Εχω να σας πω κάτι.. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κ.Δήμαρχε, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν. 

Πρέπει να σας καταθέσω κάτι εντελώς προσωπικό. Πριν 8 χρόνια τουμπάρει 

ένα φορτηγό μου στην Αμφισα, ο οδηγός είναι τραυματισμένος, τον παίρνει το 

ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ και τον βάζουν οι διασώστες ανάποδα. Ο οδηγός κατά την 

διακομιδή του από την Αμφισα στην Αθήνα πεθαίνει. Η αδελφή του οδηγού, 

υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά, μπορώ να σας τα καταθέσω, η αδελφή 

του οδηγού, γιατρός, κάνει μήνυση στους διασώστες, στον Διευθυντή της 
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Υπηρεσίας και στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ σε 

ποιον θα κάνει μήνυση κύριοι συνάδελφοι; Συγνώμη κ.Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα εδώ μέσα στην 

αίθουσα και σ' ακούω; Μα είναι δυνατόν; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εχεις δικαίωμα να με αποβάλλεις .. ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λες ένα ατυχές περιστατικό ενός ανθρώπου που έπαιξε με τη 

ζωή του και έκανε λάθος ένας άνθρωπος της υγείας και μας το φέρνεις για .. ; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ναι, στο φέρνω .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα εδώ μέσα; Σε 

παρακαλώ πολύ σταμάτα. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κοίταξε .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και οι γιατροί κάνουνε λάθος και οι καθηγητές κάνουνε λάθος 

και οι διασώστες κάνουνε λάθος. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα;  

ΚΙΟΥΣΗΣ: Θα σου απαντήσω κ.Δήμαρχε. Το ΕΚΑΒ έχει 300 ασθενοφόρα με 

διασώστες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν κάποιος κάνει λάθος τι να κάνουμε δηλαδή; Να σταματήσει 

να λειτουργεί το ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα επειδή υπάρχει πιθανότητα κάποιος 

διασώστης να κάνει λάθος; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Και να σου πω κάτι; Δεν έχεις δικαίωμα να μου αφαιρείς το λόγο. 

Δεν το έχεις το δικαίωμα αυτό. Δεν το έχεις το δικαίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ.Δήμαρχε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Ούτε να επεμβαίνεις όταν μιλάω. Δε σε διακόπτω. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την υγεία του κόσμου παίζετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ηρεμήσουμε, να ηρεμήσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παίζετε με την υγεία του κόσμου; Οχι στο ασθενοφόρο; 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Με την υγεία, με την υγεία του κόσμου παίζεις εσύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δήμαρχε και κ.Κιούση .. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εσύ παίζεις με την υγεία του κόσμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε και κ.Κιούση να ηρεμήσουμε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Εσύ παίζεις με την υγεία του κόσμου. Ξέρεις γιατί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πέσουν οι τόνοι κ.Κιούση και κ.Δήμαρχε. Παρακαλώ. 

Δήμαρχε. 

ΚΙΟΥΣΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, με την υγεία του κόσμου παίζεις εσύ και το 

δηλώνω εδώ και μακάρι να θρηνήσουμε κάτι. Ξέρεις γιατί; Γιατί οι άνθρωποι 

που παίρνεις θα είναι ιδιώτες, όπως λέει ο Μιχάλης. Δεν θα ξέρουμε που έχουνε 

εκπαιδευτεί. Δε θα ξέρουμε ποια θα είναι η προϋπηρεσία τους. Ποιος θα 

αναλάβει αυτήν την ευθύνη; Εγώ προσωπικά δεν την αναλαμβάνω. Εσείς αν 

έχετε αναλάβετε την. Εγώ δεν αναλαμβάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Κιούση. 

 Η κα Μαργέτα έχει ζητήσει το λόγο. Ορίστε κα Μαργέτα. 

ΜΑΡΓΕΤΑ: Ευχαριστώ κ.Πρόεδρε. Εχω την αίσθηση στο συγκεκριμένο θέμα 

κοιτάζουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική 

η αγορά του ασθενοφόρου από την ΔΕΣΦΑ, όπως επίσης πολύ σημαντική η 

όλη προσπάθεια που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή. Σίγουρα οι συνάδελφοι 

έχουν τις ανησυχίες τους τις οποίες τις αντιλαμβάνομαι και εγώ, υπάρχουν 

ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα, 

δεν μπορούμε να ακυρώνουμε όμως πράγματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά 
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για τους δημότες του Δήμου Ωρωπού. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα όσον 

αφορά το ότι, όσον αφορά τις 2 βάρδιες. Δεν μπορεί να μην υπάρξει και 3η 

βάρδια. Εγώ είπα προηγουμένως μήπως θα έπρεπε η 2 βάρδιες να γίνουνε με 

υπερωρίες, υπερωριακά, να δουλέψουν υπερωριακά και να καλύψουν τις δύο, 

όλο το ωράριο. Θα πρέπει τα θετικά να τα βλέπουμε ως θετικά και τα αρνητικά 

ως αρνητικά. Εγώ επικροτώ τη Δημοτική Αρχή για την προσπάθεια της.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Μαργέτα. 

 Κύριε Λίτσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω για δεύτερη φορά, ότι η 3η βάρδια είπαμε, σε 6 

μήνες, επειδή το είδα ότι, το συζητήσαμε, είναι ένα εύλογο ερώτημα, είναι 

λογικό ερώτημα αυτό, αν μπορούμε να βοηθήσουμε τους δημότες μας όλο το 

24ωρο και όχι το 16ωρο. Αυτό, ναι, το ασπάζομαι να το συζητήσουμε στην 

επόμενη, ανοιχτό διαγωνισμό που θα κάνουμε για 1 χρόνο, για 1,5 χρόνο στο 

μεγάλο διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Θέλω να πω το εξής, ότι, είπα και στην αρχή, ελπίζω να μην το 

κάνετε για το φαίνεσθε, ελπίζω να μην το κάνετε για να το πουλήσετε 

εκδούλευση, ότι ξέρεις, κάναμε αυτό και μπράβο σας, ιδέα σας ήτανε, εσείς 

την εφαρμόζετε. Δεσμευμένοι είμαστε, βέβαια είχατε και άλλη μια, περιμένω, 

Δήμαρχε, περιμένω και το νοσοκομείο στη Μαλακάσα, περιμένω. Λοιπόν, τα 

χρήματα βέβαια αυτά που θα χαλάσει ο Δήμος, θα μου πείτε εσείς πως θα τα 

βρίσκει. Βέβαια δεν είναι πάρα πολλά, δηλαδή σε κάθε περιοχή πέφτουν 15- 

20.000 ευρώ το χρόνο, αν το κάνουμε για όλες τις και για τις 3 βάρδιες. Δεν 

είναι τεράστιο το ποσό, γιατί είπαμε, μια ζωή δεν έχει αξία. Ομως, επιμέρους 

προβλήματα θα υπάρξουν και αυτό που λέει ο κ.Κιούσης έχει, δεν το λέει έτσι 
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στο περαστικό και σίγουρα δεν παίζει με ζωές. Ομως, να το εκμεταλλεύεστε 

πολιτικά και να λέτε ότι εμείς παίζουμε με ζωές .. 

  Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το εργαλείο που είναι για τους δημότες, που 

είναι σοβαρό εργαλείο για τους δημότες, ελπίζω να μη γίνει εργαλείο για 

ρουσφετάκια. Πραγματικά θέλω να δω μια συμπεριφορά διαφορετική μέχρι τη 

συμπεριφορά που έχετε δείξει μέχρι σήμερα σε τέτοια ζητήματα. Θέλω να δω 

μια άλλη συμπεριφορά και θα το περιμένω να το δω. Εγώ δεσμεύομαι και σας 

υπόσχομαι, ότι θα ακούσετε χοντρό κράξιμο μόλις κάνετε παιχνιδάκια με το 

ασθενοφόρο. Θα ακούσετε χοντρό κράξιμο. Σας το λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα επανέλθω στη χρήση .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχει δοθεί ο λόγος στον κ.Γιασημάκη. Κύριε 

Λίτσα και κ.Φοργιάρη.  

 Κύριε Γιασημάκη.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα επανέλθω πάλι σ' αυτό που έχουν επανέλθει και έχουν 

τοποθετηθεί όλοι οι συνάδελφοι, στη λειτουργία επί 24ώρου βάσεως. Πρέπει 

να το κάνουμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φοργιάρη. Τα εσώψυχα σας θα λύσετε τώρα; Αφήστε να 

τοποθετηθεί ο κ.Γιασημάκης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το κρύβω ότι μίλησα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι 

είναι στον τομέα της υγείας, ασχολούνται με τέτοιες εταιρείες οι οποίες 

αναλαμβάνουν τέτοια πράγματα, έχουνε ιδιωτικά ασθενοφόρα, όπως ξέρει 

καλά ο Δήμαρχος σαν γιατρός, θεωρούν και έρχομαι στο εξάμηνο τώρα και 

στην 24ώρη λειτουργία, μικρό το ποσό για να δώσουν προσφορά, διότι δεν 
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λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και αφορά μόνο εξάμηνο. Αυτομάτως μεγάλες 

τέτοιες εταιρείες αποκλείονται από τον διαγωνισμό γιατί θεωρούν το ποσό 

μικρό. Θα το πάρει εταιρεία μικρή και θα' ρθούμε στο εξάμηνο κ.Δήμαρχε να 

δώσουμε παράταση στη σύμβαση που ήδη έχει γίνει ή να κάνουμε κάποια 

απευθείας ανάθεση. Σας το λέω από τώρα, εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται 

να το ψηφίσω. Δεν πρόκειται να ψηφίσω καμία παράταση, καμία απευθείας 

ανάθεση. Το επισημαίνω από τώρα, 24ωρη λειτουργία του ασθενοφόρου, 

τουλάχιστον 1 χρόνο σύμβαση, ώστε να μπορέσουνε μεγάλες εταιρείες με 

εμπειρία σ' αυτόν τον τομέα να έρθουν να δώσουν προσφορές, για να μην 

έρθουμε μετά από 6 μήνες και να λέμε, επειδή δεν προλάβαμε, δεν μας 

εγκρίθηκε ο διαγωνισμός, δεν εγκρίθηκε η απόφαση γιατί έκανε ένσταση ο 

τάδε, ερχόμαστε να δώσουμε παράταση γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τον 

Ωρωπό χωρίς ασθενοφόρο.  

 Το δηλώνω εκ των προτέρων, το δηλώνω από τώρα ότι δεν πρόκειται 

να το ψηφίσω. Μην έρθετε τότε και μας πείτε ότι είναι ανάγκη να γίνει. 

Μπορούμε να το λύσουμε το θέμα τώρα, βάζοντας 24ωρη λειτουργία και 

τουλάχιστον 1 χρόνο τη σύμβαση.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. Αλλος συνάδελφος έχει .. ; 

 Κύριε Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχουμε επισημάνει και από τότε που κουβεντιάζαμε την είσοδο 

του ιδιώτη στην καθαριότητα στον Κάλαμο, ότι εκεί που μεταφέρονται 

κοινωνικές υπηρεσίες σε ιδιώτη, που έχουν σχέση με την υγεία του κόσμου, 

καθαριότητα, υπηρεσίες υγείας και ούτω καθεξής, το μόνο που θα λογαριάζεται 

από τον εργολάβο που μπαίνει στην διαδικασία αυτή, θα είναι να βγάλει κέρδος 

και όχι να γίνει καλά ο κόσμος, όχι να μπορούμε να έχουμε άρτια υπηρεσία για 
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τον κόσμο. Και βεβαίως για κάθε υπηρεσία που θα πρέπει να είναι άρτια, γιατί 

μιλάμε για την υγεία του κόσμου, ο εργολάβος θα ζητάει όλο και περισσότερα. 

Μέχρι τις 12:00, βεβαίως ο εργολάβος μετά τις 12:00 δεν έχει λόγο να 

δουλέψει, το συμβόλαιο του αυτό θα λέει και ακόμα και αν πεθαίνει κάποιος 

δεν θα έχει την υποχρέωση να πάει να τον παραλάβει. Εδώ ανοίγουμε 

μονοπάτια επικίνδυνα. Στην εταιρεία, η εταιρεία και η κάθε εταιρεία δεν την 

νοιάζει πως θα στελεχώσει με προσωπικό τις υπηρεσίες της, την νοιάζει να 

βγάζει κέρδη.  

 Ποιος θα ελέγξει αυτήν την εταιρεία; Το κράτος; Οι υπηρεσίες οι 

ελεγκτικές του κράτους; Θα στείλει το Υπουργείο στις εταιρείες έλεγχο να δει 

αν είναι άρτια εξοπλισμένες με προσωπικό; Κατάλληλα επιστημονικό 

προσωπικό για να κάνουν αυτήν τη δουλειά; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Παίζουμε 

με την υγεία του κόσμου. Θέλετε να δείξετε ότι προσφέρετε κοινωνικό έργο, 

μαζί με το έγκλημα στην υγεία που πραγματοποιείται συμμετέχετε και εσείς, με 

την είσοδο ιδιωτών σε τοπικό επίπεδο, σήμερα το βλέπουμε στο ασθενοφόρο, 

αύριο θα το δούμε σε όλες τις υπηρεσίες. Αυτό για μας είναι δεδομένο από την 

πρώτη στιγμή, είναι σίγουρο. Εκεί θα προχωρήσετε και αυτό θα κάνετε, αλλά 

βεβαίως το κρίμα στο λαιμό σας και η ευθύνη όλη δικιά σας. Λόγο θα δώσετε 

εσείς στον κόσμο. Ο καθένας βεβαίως για το σύνολο του Δημοτικού 

Συμβουλίου, βάσει της λογικής του και της θέσης του - έχω άλλο 1,5 λεπτό 

Πρόεδρε - βάσει της λογικής του.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε 1,5 λεπτό, έχετε.. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εχω Πρόεδρε, παρακολουθώ το .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι και το 43. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εντάξει, εντάξει Πρόεδρε, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε τριτολογήσει με τις ερωτήσεις σας. Ολοκληρώστε. 
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ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Μόνο με μένα έχετε ευαισθησία Πρόεδρε, δε 

βλέπω να έχετε με κανέναν άλλον.              

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με όλους τους συναδέλφους κ.Χασιώτη. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καθόλου. Ακόμα και στην ώρα που μίλαγε ο Δήμαρχος, διακόπηκε 

για να ρωτηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν σας είπα για λεφτά. Ολοκληρώστε. Για λεπτά μάλλον, 

όχι για λεφτά. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Εδώ πέρα το πιο σημαντικό είναι να δούμε και τη στάση όλων 

των δημοτικών παρατάξεων. Καλά, δεν έχουμε από ανθρώπους, από στέλεχη 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι βάλανε ιδιώτη από την αρχή στην 

καθαριότητα ή οπουδήποτε αλλού, δεν έχουμε αυταπάτη για το τι θέση θα 

πάρουνε, όπως και δεν θεωρούμε ότι είναι ζήτημα αν θα δουλεύει 24 ώρες, 48 

ώρες, θα είναι εδώ πέρα χειμώνα καλοκαίρι ο ιδιώτης, σ' αυτήν τη λογική, εμείς 

διαφωνούμε και με τη λογική αυτή κάθετα. Αλλά τώρα να μιλάμε για την υγεία 

και να υπεκφεύγουμε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μιλάμε για την υγεία, για το ασθενοφόρο μιλάμε. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Για την υγεία μιλάμε. Τη στιγμή που πριμοδοτούμε αυτήν την 

πολιτική πάει πολύ, πάει πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Χασιώτη. 

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, να πω δυό λόγια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα διευκρίνιση κ.Δέδε, έγιναν ερωτήσεις, έγιναν 

δευτερολογίες .. Εντάξει, εντάξει. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω ότι λυπάμαι που άκουσα κάποια πράγματα, που δεν 

θα έπρεπε στο συγκεκριμένο θέμα να λεχθούν. Λυπάμαι ειλικρινά.. 

Στενοχωριέμαι, στενοχωριέμαι. Στενοχωριέμαι πραγματικά και έχω το δικαίωμα 

να το λέω και να στενοχωριέμαι. Το θα .. Θέλουμε το ασθενοφόρο, είναι να 

προσφέρει το ασθενοφόρο, είναι για θέματα ζωής, είναι θέματα υγείας, να 

βάλουμε και το 8ωρο ακόμη, να προσθέσουμε δηλαδή σ' αυτήν την προσφορά, 

ναι, μέχρι εδώ καλά. Αλλά και θα σας κράξουμε γι' αυτό που κάνετε, εάν τι; 

Εάν στο μέλλον συμβεί κάτι. Εμείς ψηφίζουμε το παρών, μια συγκεκριμένη 

πρόταση και λέμε αυτό. Αυτό έχουμε τη δυνατότητα, αυτό έχουμε το όραμα, 

αυτό έχουμε το όνειρο, αυτό έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και αυτό 

κάνουμε σήμερα και αυτό προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το να 

συμφωνούμε μέσα μας και να παρακαλάμε να αποτύχει για να μας κράξουνε, 

σε θέματα τέτοια δεν συνάδει με επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δεν είπα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Λίτσα τις διακοπές. 

ΛΙΤΣΑΣ: Λέτε άλλα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε σας έδωσε κανείς το λόγο. 

(ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΛΙΤΣΑΣ: Με ρουσφετάκια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ.Λίτσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εμφανής τέτοιας μικρότητας και μικροπρέπειας απίστευτης 

για την πορεία των πραγμάτων σ' αυτόν το Δήμο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Ρε Δήμαρχε, κοίτα λίγο τα χάλια σας .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι 'ρε Δήμαρχε' τώρα. Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κοίτα λίγο τα χάλια σας. Κοίτα λίγο τα χάλια σας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραφέρεστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εχετε πάρει για τη φωτιά ανθρώπους και τους έχετε .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο κ.Λίτσα, δεν έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Κοίτα λίγο την συμπεριφορά σας. Την νοοτροπία σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, δείτε και εσείς τη δική σας λιγάκι. Παντού 

φαντάσματα βλέπουμε εδώ μέσα. 

(ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Κακό είναι, βέβαια. Να πιάσει καμιά φωτιά, θα καούμε. Τότε θα σας 

κράξουμε, γιατί έχετε τέτοια νοοτροπία. Τα ρουσφετάκια και αυτός είναι δικός 

μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. Να μιλάμε και λιγάκι με πιο χαμηλούς τόνους και όχι 

με κραξίματα.    

ΛΙΤΣΑΣ: Μα βρήκε ευκαιρία ο Δήμαρχος να μας πει ιστορίες δικές του; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε κ.Λίτσα τώρα. Και εσείς ευκαιρία ψάχνετε να βρείτε. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ε, ευκαιρία, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάει η μπάλα στην εξέδρα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Στο επόμενο θέμα, στο επόμενο είναι καλό το θέμα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να πω κάτι; Να πω κάτι; Σχετικά με το θέμα εδώ πραγματικά 

υπάρχει μια υπόνοια ότι δεν θα υπάρχουνε πολλές εταιρείες να διεκδικήσουνε. 

Νομίζω όμως .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού θα γίνει διαγωνισμός. Τώρα τι υπόνοιες και παρα-υπόνοιες. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Με το διαγωνισμό .. Μισό λεπτό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και 

ένας έλεγχος γι' αυτά τα πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και βέβαια θα υπάρχει έλεγχος.  
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(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ακριβώς. Γι' αυτόν το λόγο, τουλάχιστον, όταν θα είναι ανοιχτός ο 

διαγωνισμός, να δοθεί, μάλλον, ένας ανοιχτός διαγωνισμός, για να μπορούν να' 

ρθούνε και περισσότερες εταιρείες, ώστε να υπάρχει και ένας έλεγχος και να 

μην υπάρχει υπόνοια ότι πάμε για μια ανάθεση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ασθενοφόρο θα λειτουργήσει. Είναι αποφασισμένη. Είμαι 25 

χρόνια εδώ κα Βαρνάβα. Ολοι οι πρώην Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δήμαρχοι, στο 

μπαλκόνι λέγανε θα κάνουμε δημοτικό ασθενοφόρο. Ολοι. Ολοι.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Των Ωρωπίων. Εσένα δεν σε είχα ακούσει. Δεν είχα την τιμή να 

σε ακούσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα, καλύτερη φρασεολογία. Οχι 'τι λες μωρέ' μέσα στο 

Συμβούλιο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ έχω ακούσει εσάς να λέτε για το νοσοκομείο στη Μαλακάσα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι βεβαίως, ότι εκεί πρέπει να γίνει νοσοκομείο και το λεώ και 

θα το λέω. Ενα νοσοκομείο .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Τρία πουλάκια κάθονται .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενα νοσοκομείο στην Ευαγγελισμού, σε 10 λεπτά από την 

Αθήνα, βεβαίως είναι θέση μου. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εδώ κλείνουνε κάθε μέρα τα νοσοκομεία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι να το κάνει ο Δήμος Ωρωπού. Αυτό είναι πίεση προς την 

Κεντρική Διοίκηση .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Να σας δείξω προεκλογικά τι λέγατε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό ακριβώς. Πάντα. Αυτό ακριβώς και το λέω και τώρα. Αλλο 

θέμα τώρα. Μην πετάμε την μπάλα τώρα στην εξέδρα επειδή έχουμε 

προβλήματα δυσκολίας προσαρμογής σε καινοτομίες της Δημοτικής Αρχής, 

πρωτοφανείς στην Ελλάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας κύριοι συνάδελφοι.  

 Ορίστε, ορίστε κ.Δέδε, ναι. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δω τι κ.Χασιώτη; Θέλει .. Ενας Δημοτικός Σύμβουλος έχει μια 

απορία. Αυτή τη δυνατότητα δίνω. Σοβαρά μιλάτε; Εχετε και άλλη απορία; 

Εχετε αδικηθεί σήμερα; Αφήστε κ.Χασιώτη τώρα.  

 Κύριε Δέδε, έχετε το λόγο. Να με καταγγείλετε κ.Χασιώτη. Μόνο αυτό 

κάνετε κ.Χασιώτη. Εποικοδομητική πρόταση δεν έχουμε δει εδώ μέσα. 

Προχωρούμε κ.Χασιώτη. 

 Κύριε Δέδε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, πως δεν το κατάλαβατε ρε παιδιά; Ο 

διασώστης από το ελληνικό κράτος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 

χρόνια.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων, του δίνει κάποιες προδιαγραφές και δυνατότητες 

το ελληνικό κράτος να περιθάλψει και να μεταφέρει ασθενείς. Δεν μπορώ να 

κάνω κάτι άλλο εγώ. Ούτε επιτρέπεται να κάνω κάτι άλλο. Δεν επιτρέπεται να 

βάλω νοσηλευτή. Το ελληνικό κράτος δίνει την ειδικότητα διασώστη για να 

κάνει αυτήν τη δουλειά. Μα τι λέτε τώρα; Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είναι 

υποχρεωτικά, δια Νόμου. Υπάρχει το ασθενοφόρο διακομιδής που έχει 

διασώστες και υπάρχει είπαμε και η μονάδα υγείας, άλλο, που παρεμβαίνει και 
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μπορεί να έχει και χειρούργο μέσα. Αλλο θέμα αυτό. Εμείς μιλάμε για το πρώτο 

είδος ασθενοφόρου το οποίο είναι για διακομιδές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε σας ακούμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο δεύτερος διαγωνισμός, αν δεν το έχετε, αν δεν το καταλάβατε 

ή δεν το είπα, θα είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός, δεσμευόμαστε από νωρίς, θα 

μπούμε σε ανοιχτό διαγωνισμό, θα συζητήσουμε το 24ωρο μόνο. Η μόνη 

πρόταση που άκουσα συγκεκριμένη, σοβαρή. Εμείς το κάναμε τώρα για 

οικονομικούς λόγους, να δούμε πως θα πάει, μήπως χρειαστεί στον άλλο τον 

μεγάλο διαγωνισμό, τον μακρόχρονο, να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο 

εξάμηνο και να πάμε πιο σίγουρα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το 24ωρο θα το δούμε τώρα;  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Δεν διευκρινίστηκε τελικά αν θα υφίσταται ή όχι τηλεφωνικό κέντρο. 

Η μελέτη λέει ότι θα έχει, θα υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο και ο κ.Οικονομάκος 

είπε πριν ότι δε θα έχει και μάλιστα θα φιλτράρει και κάποιες περιπτώσεις, 

δηλαδή ο ίδιος προσωπικά που θα πηγαίνει και που δε θα πηγαίνει. Αυτό θέλω 

να ξέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκαθαρίστηκε. Υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο και 

συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιαρίζουμε τώρα; Το είπαμε 10 φορές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. ο Οικονομάκος, εννοώ ο γιατρός. Σου είπα, μιλάω σαν γιατρός, 

να φιλτράει στο τέλος .. 
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ΔΕΔΕΣ: Το τηλεφωνικό κέντρο που θα υφίσταται κ.Οικονομάκο; Στο Δήμο; 

Μέσα στο ασθενοφόρο; Που θα είναι; Θα είναι τηλεφωνητής ο διασώστης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι.  

 Ο κ.Χασιώτης όχι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τώρα κ.Γιασημάκη .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αναγκάζομαι να ψηφίσω κάτι και θέλω να το αιτιολογήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε νομίζω ότι πρέπει να αναγκάζεστε να ψηφίζετε. Με ανάγκη 

δεν ψηφίζει κανείς. Ελεύθερα ψηφίζουμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν θα με ακούσετε .. Θα είχα τελειώσει τώρα Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αν θα με ακούσετε θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Οπως 

είπα και πριν και στις δύο τοποθετήσεις μου, διαφωνώ με το 16ωρο και 

διαφωνώ με το εξάμηνο. Γίνονται έτσι και στερούνται, δεν μπορούν εταιρείες 

μεγάλες να έρθουν να δώσουν προσφορές και εξήγησα και το λόγο που δεν 

μπορούν, που θα είναι και προς το συμφέρον του Ωρωπού. Αλλά από την άλλη 

γιατί αναγκάζομαι να ψηφίσω, που λέω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα 

χρειαστεί μέσα στο 16ωρο το ασθενοφόρο και θα είμαι εγώ η αιτία με την 

ψήφο μου που δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι αναγκάζομαι να ψηφίσω αν και 

διαφωνώ με τον τρόπο που το φέρνετε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Γιασημάκη. Λοιπόν, όχι ο κ.Χασιώτης. 
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.......: Ναι, μόνο σε περίπτωση που το ασθενοφόρο θα λειτουργήσει επί 

24ώρου βάσεως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι προσωπική ψήφος ή της παράταξης; 

.......: Προσωπική, προσωπική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσωπική.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και πιστεύω η ονομαστική θα είναι, ναι, 

όχι και παρών και όχι σχόλια.  

 Κυρία Μαργέτα κάντε ανάγνωση του καταλόγου. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τότε; Για να καταγραφεί κ.Τσάκωνα. Να ξέρουμε τι ψηφίζουν 

οι συνάδελφοι, θα γραφεί απόφαση. Πάμε, ναι, εντάξει.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλιάσκος, Φοργιάρης, Παπαγιάννης, Γιαννάς, Μακρής, 

Κοντογιάννη, Τσεκρεζής, Πέππας, Λέκκας, συγνώμη, Πέππας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχώρησε ο κ.Πέππας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Νικολάου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Ανυφαντής, Βλάχος, ο κ.Βασιλάκος, ο κ.Πάντος, η κα 

Μίχα, ο κ.Λάμπρου, ο κ.Μπόρσης, ο κ.Σωτήρχος, ο κ.Τσάδαρης, ο 

κ.Μπατζάκας, ο κ.Οικονόμου, ο κ.Λίτσας, ο κ.Ρούσσης, ο κ.Βελτανιώτης, ο 

κ.Δέδες, ο κ.Καραγιάννης, ο κ.Ζαχαρίας, ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχω πει ναι και έχω τοποθετηθεί για το .. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Αρμυριώτης, ο κ.Οικονόμου, η κα Βαρνάβα. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Βαρνάβα ναι. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ.Λέκκας, ο κ.Τσάκωνας, ο κ.Κιούσης, η κα Μαργέτα ναι, ο 

κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καμία υπηρεσία σε εργολάβο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ή όχι κ.Χασιώτη.  

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καμία υπηρεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καμία, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Χασιώτης. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Καμία υπηρεσία σε εργολάβο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο .. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κανένα λιθαράκι στην εμπορευματοποίηση της υγείας, κανένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επόμενο θέμα κύριοι συνάδελφοι είναι το υπ' αριθμόν 4.  Την 

εισήγηση την έχει ο κ.Καρίνος. Κύριε Καρίνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Σύμφωνα με την απόφαση 98/12 είχε αποφασιστεί να γίνει μια 

τροποποίηση κάποιων δρόμων στη συγκεκριμένη εργολαβία και να 

αντικατασταθούν κάποιοι δρόμοι με κάποιους άλλους. Σε συνέχεια αυτής της 
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απόφασης η Τεχνική Υπηρεσία θεωρώντας ότι αυτό είναι τροποποίηση της 

μελέτης είχε στείλει τον σχετικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα στο Συμβούλιο 

Δημοσίων Εργων, στο Συμβούλιο, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων, το 

οποίο όμως γνωμοδότησε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί τροποποίηση 

μελέτης, αλλά αλλαγή φυσικού αντικειμένου, το οποίο δεν είναι στην 

αρμοδιότητα του Τεχνικού Συμβουλίου. Και κατόπιν όλων αυτών επανέρχεται 

το θέμα σαν έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, μέσω του 

οποίου γίνεται τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου και αντικαθίστανται οι 

συγκεκριμένοι δρόμοι με κάποιους άλλους.  

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

δηλώσουν. Ερώτηση τι; Για την οδοποιία; Δεν την ξέρετε κ.Ρούσση;  

 Ορίστε κ.Ρούσση. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Κύριε Καρίνο, βάσει ποιου Νόμου κάνουμε αυτήν την τροποίηση 

του φυσικού αντικειμένου; 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Βάσει ποιου Νόμου; Απαγορεύεται να γίνει τροποποίηση .. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, εγώ ρώτησα βάσει ποιου Νόμου επιτρέπεται. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Μέσω της διαδικασίας των Ανακεφαλαιωτικών .. Οταν έρχεται ένα 

Συμβούλιο Δημοσίων Εργων και λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνετε δεν είναι 

τροποποίηση μελέτης αλλά είναι αλλαγή φυσικού αντικειμένου και υπεύθυνος 

για να αποφασίσει για το φυσικό αντικείμενο είναι ο κύριος του έργου, που 

είναι ο Δήμος, βάσει του Νόμου που διέπει τα δημόσια έργα των Δήμων και 

Κοινοτήτων.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ σήμερα κατέβασα όλη τη νομοθεσία που διέπει τα έργα, τα 

δημόσια έργα και δεν αναφέρει πουθενά ότι έχει το δικαίωμα ο Δήμος να κάνει 

αλλαγή φυσικού αντικειμένου για μια μελέτη η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί 
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και ήδη κατασκευάζεται το έργο. Πουθενά. Και τον 171, το Προεδρικό 

Διάταγμα και τον 3669, όλους τους Νόμους κωδικωποιημένους .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έγινε η ερώτηση, έδωσε την απάντηση ο κ.Καρίνος. Αυτή 

είναι. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Οχι, δεν καλύφθηκα. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει Νόμος γι' 

αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει.  

 Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα. Ο 

κ.Λίτσας, ο κ.Ρούσσης. 

 Κύριε Λίτσα, έχετε το λόγο. 

ΛΙΤΣΑΣ: Δείγμα της νοοτροπίας της Δημοτικής Αρχής είναι το να πάρει ένα 

δημοπρατημένο έργο, να πάρει μέρος του έργου, να το κόψει από μια περιοχή 

να το πάει σε μια άλλη, λες και δεν ψηφίσαμε το να γίνουν έργα σε μια άλλη 

περιοχή. Και ακόμα μεγαλύτερη κατάντια είναι ποια. Να πηγαίνει στους πολίτες 

της άλλης περιοχής και να τους λες, που δε γίνεται το έργο φταίει ο Λίτσας με 

τον Ρούσση, που σας κάνουνε, που κάνουνε ενστάσεις και δε θέλουνε να σας 

κάνουμε το έργο. Οχι, δημοπρατήσανε, είχε γίνει μια μελέτη, είχε δουλέψει 

κάποιος, είχε φτιάξει μια μελέτη και έγινε ένα έργο σε μια περιοχή. Αλλά η δική 

σας, τι να πω; Η συμπεριφορά θα πω, να μην πω κάτι χειρότερο, είναι, να 

κόψουμε το έργο αυτό από την μια περιοχή, να το κάνουμε στην άλλη. Και 

κάνετε και το χειρότερο ακόμα, πηγαίνετε και λέτε, ότι ξέρετε, ο Λίτσας με τον 

Ρούσση δεν αφήνουνε να γίνουνε αυτά τα έργα. Αυτή είναι η συμπεριφορά σας 

και αυτή η συμπεριφορά σας είναι κατακριτέα και γι' αυτό ακούτε το κράξιμο. 

Είναι θέμα συμπεριφοράς και νοοτροπίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Λίτσα. 

 Κύριε Ρούσση, έχετε το λόγο. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Δυστυχώς αυτό το έργο έχει απασχολήσει 3, 4 φορές το Δημοτικό 

μας Συμβούλιο. Δεν θα έπρεπε. Ητανε ένα έργο που είχε ξεκινήσει, ένα έργο 

που είχε αξιολογηθεί από την πρώην Κοινότητα Συκαμίνου, από εμένα 

προσωπικά και από τους Κοινοτικούς μου τότε Συμβούλους και δε θα 

χρειαζότανε. Ενα έργο που δημοπρατήθηκε και πήρε μια έκπτωση της τάξεως 

του 57%, εάν θυμάμαι καλά, διορθώστε με κ.Καρίνο, δε θυμάμαι πόσο ήτανε, 

θυμάμαι περίπου πόσο ήτανε, κάπου εκεί. Δυστυχώς κ.Οικονομάκο το μένος 

σας και το μίσος για το Συκάμινο συνεχίζεται. Φαίνετε. Θέλετε ντε και καλά να 

σταματήσετε το έργο. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Θα σας παρακαλέσω και ο 

Σύμβουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παρατάξεως σας πάλι λείπει, όπως και 

στο προηγούμενο Συμβούλιο. Μην μου πείτε τίποτα κ.Πρόεδρε. Απλώς το 

αναφέρω. Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, αυτό που κάνατε για το 

συγκεκριμένο έργο, κάνατε διακοπή εργασιών αμέσως. Μετά από 6, 7 μήνες 

και μετά από το σχετικό face control ξανασυνεχίσατε το έργο και το κάνετε εν 

μέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να γίνει εν μέρει και να μην 

κατασκευαστεί στην ολότητα του.  

 Στις 4.4.2012 φέρατε ένα θέμα, με την απόφαση 98, τροποποίηση της 

μελέτης. Τότε σας είπα ότι αυτά δεν περνάνε από το Συμβούλιο Δημοσίων 

Εργων και δεν πέρασε. Ηρθε πάλι πίσω. Δεν πέρασε από το Συμβούλιο 

Δημοσίων Εργων. Τότε θέλατε να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε και τώρα. 

Να σταματήσετε το έργο του Συκαμίνου και να κατασκευαστούν οι άλλοι 

δρόμοι που πρέπει να γίνουν. Τότε σας είπα πάλι, είναι καταγεγραμμένα στα 

πρακτικά αυτά που σα λέω, τότε σας είπα πάλι, λίγες μέρες πριν είχαμε ψηφίσει 

τον προϋπολογισμό. Είχατε 7,5 εκατ. ευρώ ταμειακό υπόλοιπο. Φέρτε 

κ.Δήμαρχε μια μελέτη, 160, 200, 300.000, όσες θέλετε, να την ψηφίσουμε 

όλοι να γίνουνε όχι μόνο οι δρόμοι, αυτοί που είπατε, και άλλοι, όσοι είναι 

ανάγκη να γίνουνε. Δεν πρέπει να σταματήσει ένα έργο για να γίνει ένα άλλο. 

Εκεί διαφώνησα εγώ και όχι μόνο εγώ, όλοι οι Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης 
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διαφώνησαν στο να διακοπεί το έργο του Συκαμίνου. Εσείς τότε βγάλατε τα 

παπαγαλάκια σας και είπατε ότι το έργο αυτό, ήρθαν και με πιάσανε άνθρωποι, 

το έργο αυτό δεν το αφήνω εγώ να συνεχιστεί. Που να συνεχιστεί; Το έργο 

που δεν υπάρχει; Το έργο που υπήρχε ήτανε στο Συκάμινο και θέλετε να το 

διακόψετε να το πάτε αλλού. Και σας βρήκα τη λύση. 4 μήνες έχουν περάσει 

από τότε. 4.4. πήραμε την απόφαση και έχουμε 7.8. και δεν έχει γίνει τίποτα. 

Είμαστε στο μηδέν ακόμα. Αν θα είχατε φέρει τη μελέτη που σας είπα τότε, θα 

είχανε δοθεί και στους δημότες μας οι δρόμοι οι καινούργιοι αυτοί.  

 Αυτό που θέλετε να κάνετε τώρα, είναι αλλαγή φυσικού αντικειμένου. 

Αυτό είναι το πλέον παράνομο και απαγορευτικό για μια μελέτη η οποία έχει 

δημοπρατηθεί και το ξέρετε καλά όσοι ασχολείστε με τα δημόσια έργα και ο 

κ.Καρίνος το ξέρει και ο Βαγγέλης ο Ηλιάσκος το ξέρει, δεν μπορεί να γίνει 

αλλαγή φυσικού αντικειμένου σε μια μελέτη που έχει δημοπρατηθεί και έχει 

ξεκινήσει να γίνει το έργο. Είναι πλέον απαγορευτικό. Πάλι δεν θα το πετύχετε. 

Πάλι θα βρίζετε και θα λέτε ότι ο Ρούσσης δεν σας αφήνει να κάνετε έργα. Σας 

προειδοποιώ, πάλι. Αλλά ξέρετε τι κάνετε; Δεν θέλετε να γίνει το έργο. Απλώς 

θέλετε να κατηγορήσετε. Αν θέλατε να γίνει το έργο, εδώ και 4 μήνες θα 

είχατε φέρει τη μελέτη, θα την είχαμε ψηφίσει και θα είχε τελειώσει.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε κ.Ρούσση. Εμείς θεωρήσαμε σαν Δημοτική 

Αρχή ότι το Συκάμινο έχει πολλούς πραγματικά ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

μέχρι 31.12.10 που παραλάβαμε εμείς. Πραγματικά. Από 1.1.11, βάσει της 

προγραμματικής μας δέσμευσης, ότι όλοι μαζί ένας Δήμος, θεωρούμε τον 

Ωρωπό έναν Δήμο, θεωρούμε ισότιμο τον κάθε πολίτη και μέσα σ' αυτήν την 
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ισοτιμία και την αξιοκρατία, λέμε το εξής: ότι 3 δρόμοι να μεταφερθούνε από 

μια μελέτη των 600.000 ευρώ περίπου, σε μια γειτονική περιοχή η οποία 

αναμφισβήτητα την έχει πολλαπλώς ανάγκη σε σχέση με τους εναπομείναντες, 

λιγότερο αναγκαίους, λιγότερο, όχι, όλοι οι δρόμοι είναι αναγκαίοι και στο 

χωράφι που πηγαίνεις, λιγότερο αναγκαίους δρόμους, το θεωρώ πιο 

αξιοκρατικό, πιο δίκαιο. Αυτό ακριβώς είναι και μόνη η αιτία που με έκανε, 

επειδή επί 8 χρόνια και επί Γαβριήλ προσπαθούσανε αυτοί οι άνθρωποι που 

λέω, να μεταφερθούν οι δρόμοι, να κάνουνε δρόμο και δεν τα καταφέρανε, να 

αποκτήσουν έναν δρόμο πρόσβασης εκατοντάδες κάτοικοι, ο Πευκιάς το 

καλοκαίρι είναι όπως όλο το Συκάμινο, να καταλάβετε, όπως όλο το Συκάμινο, 

αν πάτε στην Δόξα, στους Αγ.Αναργύρους το βράδι εκείνο που κάνουν 

εσπερινό, ήτανε 1.000 άτομα, 1.500, στον εσπερινό .. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραπάνω, ε; Στον Αγ.Παντελεήμονα, συγνώμη. Στον 

Αγ.Παντελεήμονα, στον Πευκιά. Μ' αυτή τη σχέση εσείς πιστεύετε ότι εμείς 

έχουμε, πως είπατε; μίσος και μένος. Δεν έχουμε κανένα μίσος. Εγώ με τους 

ανθρώπους του Συκαμίνου, είμαι 26 χρόνια γιατρός, έχω μπει σε όλα τα σπίτια 

10 φορές, κανένα μίσος και μένος, σε διαβεβαιώ και το γνωρίζουν όλοι ότι δεν 

έχω με κανέναν. Το καταλάβατε; Το μίσος και μένος είναι εκφράσεις ανθρώπων 

που εύκολα το αποκτούν, το μεταδίδουν, είναι δυνατόν να μπουν σ' αυτήν τη 

διαδικασία την ψυχοφθόρα. Δεν έχω μπει εγώ ποτέ στη ζωή μου. Κάνω το 

δίκιο, αυτό που νομίζω και τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιάσκο. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Δύο διορθώσεις θέλω να κάνω κ.Ρούσση. Κατ' αρχήν ο Δήμος 

Ωρωπού δεν έκανε διακοπή εργασιών στο έργο αυτό. Δεν κάνω καθόλου λάθος 

και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν έγινε διακοπή εργασιών από το Δήμο 

Ωρωπού. Διακοπή εργασιών έγινε από την ΤΙΔΚ, όταν κατατέθηκε ο πρώτος 
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λογαριασμός τον Δεκέμβρη και δεν πληρώθηκε. Η διακοπή εργασιών έγινε, 

διακοπή εργασιών έγινε τον Δεκέμβρη, τον Δεκέμβρη του '11, του '10. Ελάτε 

στην Τεχνική Υπηρεσία να το δείτε. Να σας το δώσω. Ενα λοιπόν ήτανε αυτό. 

Αρα δεν κάναμε εμείς διακοπή εργασιών του έργου. Και δεύτερον, ο εργολάβος 

τους πρώτους 3 μήνες που εμείς δεν είχαμε Τεχνική Υπηρεσία και δεν 

μπορούσαμε να συνεχίσουμε την επίβλεψη, ο εργολάβος, αν θα το ξέρετε, 

πιθανόν να το ξέρετε, έκανε αίτηση παραίτησης από το έργο.  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Μισό λεπτό. Ναι, αυτό όμως δεν ήταν θέμα δικό μας. Αυτό ήταν 

θέμα διαδικαστικό. Αρα λοιπόν εμείς δεν είχαμε κανέναν λόγο να πούμε δε 

θέλουμε το έργο. Δηλαδή διαδικαστικά, πρώτον, η διακοπή εργασιών έγινε 

λόγω μη πληρωμής του εργολάβου και λόγω αλλαγής της επίβλεψης, πρώτον 

και δεύτερον, ο εργολάβος ήθελε να παραιτηθεί από το έργο και εμείς το έργο 

θέλαμε να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά είναι ένα έργο που έχει 

.. Μισό λεπτό. Κάτσε ρε Θωμά, εγώ δε σε διέκοψα ποτέ. Εμείς θέλαμε το έργο 

να το κάνουμε γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχει μεγάλη έκπτωση και μπορεί 

και να γίνει και μπορούσε να γίνει ένα μέρος. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα 

είναι πολιτική απόφαση. Ολα τα άλλα είναι μια πολιτική καθαρά απόφαση της 

Δημοτικής Αρχής η οποία αποφάσισε να κάνει αυτό. Τώρα, όσον αφορά αυτό 

που είπατε προηγουμένως για το θέμα του ότι αλλαγή φυσικού αντικειμένου, 

τροποποίηση της μελέτης, και εγώ πραγματικά εξεπλάγην όταν το Τεχνικό 

Συμβούλιο, γιατί η διαδικασία που ακολουθήσαμε εμείς, νομίζω ήτανε η σωστή, 

πήραμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τη στείλαμε στο Συμβούλιο 

Δημοσίων Εργων.  Οταν λοιπόν το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων, δεν υπάρχει 

θέμα νομοθεσίας, ούτε Νόμου, όταν το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων 

σου λέει ότι η παρούσα εισήγηση δεν αφορά τροποποίηση της μελέτης, αλλαγή 

φυσικού αντικειμένου, για την οποία δεν έχει αρμοδιότητα, άρα ποιος έχει την 
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αρμοδιότητα; Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΚΑ; Δεν υπάρχει κανένας κ.Ρούσση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο αυτό σε 

σχέση με την απάντηση .. Μισό λεπτάκι Θωμά. Σε σχέση με την απάντηση του 

Τεχνικού Συμβούλου Δημοσίων Εργων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να 

απαντήσει. Εμείς αυτό κάναμε. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, ό,τι λέει ο 

Νόμος. Να πάμε στο Συμβούλιο Δημοσίων Εργων και να ζητήσουμε την 

έγκριση τροποποίησης της μελέτης. Αυτό μας λέει λοιπόν το Τεχνικό 

Συμβούλιο και αυτό κάνουμε. Για το διαδικαστικό μιλάω. Από εκεί και πέρα 

ξαναλέω και πάλι, είναι αναληθές ότι εμείς κάναμε διακοπή εργασιών και ότι 

δεν θέλαμε να γίνει το έργο και μάλιστα καταβάλλαμε μεγάλη προσπάθεια και 

εγώ και ο Δημήτρης ο Σαμπάνης και Βαγγέλης ο Λεμπούσης, να τον πείσουμε 

τον κύριο .. Πως τον λέγανε; Πως τον λένε τον εργολάβο; Τον κ.Μαμάκο να 

γυρίσει και να κάνει το έργο. Να ξεκινήσει να κάνει το έργο. Μα, δεν κόβουμε ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Ναι, κοίταξε να δεις, να λέγεται η αλήθεια ολόκληρη, όχι μισή. 

Ετσι; Πέραν του ότι εμείς αποφασίσαμε μετά από ένα συγκεκριμένο συμβατικό 

αντικείμενο να αλλάξουμε τη μελέτη και να γίνουν 2 ή 3 δρόμοι κάπου αλλού, 

αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Ούτε σταματήσαμε το έργο, ούτε κάναμε 

διακοπή εργασιών, ούτε δε θέλαμε να γίνει το έργο. Αυτό ήτανε η παρατήρηση 

μου και από εκεί και πέρα για το θέμα της νομιμότητας της πράξης υπάρχει το 

αρμόδιο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ηλιάσκο. 

 Κύριε Ρούσση, υπάρχει μια διαφωνία τώρα το αν είναι αρμόδιο το 

Συμβούλιο. Εσείς λέτε κανένας, ο κ.Ηλιάσκος λέει αρμόδιο το Συμβούλιο. Τώρα 

.. Ορίστε. 
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ΡΟΥΣΣΗΣ: Το Τεχνικό Συμβούλιο απαγορεύει τις τροποποιήσεις της μελέτης. 

Δεν μιλάει για αλλαγή φυσικού αντικειμένου. Εδώ είναι αλλαγή φυσικού 

αντικειμένου. Δεν υπάρχει πουθενά στη νομοθεσία και θα το δείτε. Πάλι εγώ .. 

Κυρία Μαναβέλη θέλω να το αναφέρετε, πάλι θα καταθέσω ένσταση και θα 

δείτε ότι δε θα γίνει. Η προηγούμενη απόφαση, η 98, που είναι στην 

Περιφέρεια, σας έχει στείλει δύο έγγραφα, για να τις αποστείλετε 

συμπληρωματικά στοιχεία. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Δεν υπάρχουν αυτά. 

Μίλησα σήμερα εγώ, η απόφαση αυτή η συγκεκριμένη είναι στον αέρα, η 

προηγούμενη. Εντάξει; Το ίδιο θα γίνει και μ' αυτήν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Ρούσση.  

 Επί της ψηφοφορίας λοιπόν κύριοι συνάδελφοι. Οχι προφανώς ο 

κ.Ρούσσης με τον κ.Λίτσα και η παράταξη. Οχι ο κ.Χασιώτης. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Επειδή έχω προσωπικό όφελος εγώ από την όλη ιστορία, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι ο κ.Τσάκωνας, όπως και ο κ.Κιούσης.  

 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παρών.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Παρών και εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Κυρία Μαργέτα; Οχι και η κα Μαργέτα. Το Συμβούλιο 

κατά πλειοψηφία εγκρίνει.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κ.Καρίνο, αν γνωρίζει να 

μου πει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Λίτσας όχι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ζώη, το δάνειο αυτό που έχει παρθεί από την Κοινότητα 

Συκαμίνου, λίγο πριν τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, θα το πληρώσει η 
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Κοινότητα του Συκαμίνου κατακρατώντας κάποιους πόρους που είναι να πάνε 

εκεί ή το πληρώνει το σύνολο των δημοτών Ωρωπού; 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό καθυστερεί τον τόπο και αποτελεί ασθένεια. Οχι το όχι του 

Τσάκωνα. Το όχι του Τσάκωνα είναι υγιές.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Εγώ δε θα αφήσω έργα που έχω κουραστεί και έχω εκτελέσει, 

οποιονδήποτε, οποιονδήποτε να τα καταστρέψει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το όχι του Τσάκωνα και του Γιασημάκη το παρών είναι υγιές. Οι 

προσφυγές και οι δικομανίες είναι ασθένειες. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Μου το δίνει το δικαίωμα, μου το δίνει το δικαίωμα ο Νόμος να 

διαφυλάξω τα συμφέροντα του χωριού μου. Σας αρέσει, δε σας αρέσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πραγματικά ασθένειες, είναι ασθένειες τοποθετημένες, 

ελεγμένες, ψαγμένες, υπάρχουνε ειδικοί γι' αυτά τα θέματα, γιατροί που 

μπορούν να ασχοληθούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα συμφωνήσετε ποτέ. Κύριε 

Ρούσση, αφήστε το τώρα. 

ΡΟΥΣΣΗΣ: Γιατρό, κάτι είχε πει ο κ.Μέξης, δε θέλω να το επαναλάβω 

κ.Δήμαρχε. Κάτι είχε πει ο κ.Μέξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρούσση, τώρα εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι δε θα 

συμφωνήσετε ποτέ, εντάξει.  

ΡΟΥΣΣΗΣ: Ο γιατρός θέλει γιατρό είχε πει.  

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, μπορώ να πω κάτι στο φίλο μου τον 

Θωμά τον Ρούσση. Συγνώμη, ένα λεπτάκι. Να του πω του φίλου μου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εληξε το θέμα τώρα. Ας μην ανοίγουμε πληγές πάλι. 
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ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Οχι, όχι, είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό, είναι 

σοβαρό. Ενα λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αφήσετε τη διαδικασία τώρα .. ; 

ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ: Να του υπενθυμίσω του φίλου μου .. Οχι, να του υπενθυμίσω 

του φίλου μου του Θωμά, ότι ο μισός Πευκιάς, Γούνα και .. υδροδοτείται από 

το Συκάμινο, από σας, πρώην Κοινότητα Συκαμίνου. Τι να ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν ειπωθεί αυτά κ.Τσεκρεζή.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε, έκλεισε το θέμα κύριοι συνάδελφοι. 

 Το Συμβούλιο ψήφισε, αποφάσισε. 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο 

 

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.  

 Κυρία Μαναβέλη, να αναφέρουμε τα ονόματα των Επιτροπών για να 

καταγραφούν στα πρακτικά.  

 Κύριε Ρούσση, έληξε το θέμα τώρα, εντάξει.  

ΜΑΝΑΒΕΛΗ: (εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιο κοντά το μικρόφωνο. 
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών για γραφική ύλη. Τακτικά 

μέλη Χρήστου Σπύρος, Σιδέρης Γιώργος, Φαφούτη Βασιλική με 

αναπληρωματικούς Μπουτσικάκη Νίκη, Μαντόπουλος Σπυρίδωνα και Σούρτη 

Δέσποινα. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών αναλώσιμων εντύπων, 

φωτοαντιγραφικών και .. μηχανημάτων. Τακτικά μέλη Χρήστου Σπύρος, 

Σιδέρης Γεώργιος, Φαφούτη Βασιλική με αναπληρωματικούς Μπουτσικάκη 

Νίκη, Μαντόπουλο Σπύρο και Σούρτη Δέσποινα. Επιτροπή Παραλαβής 

Προμήθειας χημικού υλικού. Τακτικά μέλη Χρήστου Σπύρος, Κρομύδας 

Θεόδωρος του Αδαμαντίου, με αναπληρωματικούς Τσερκέζη Στέλιο, .. Γεώργιο 

και Μεγαγιάννη Γιάννη. Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας αδρανών υλικών. 

Χρήστου Σπύρος, Σάλαρης Αθανάσιος, Σιδέρης Γεώεργιος με 

αναπληρωματικούς Παπαθανασίου Μαρία, Κικιργιάννη Κυριάκο και 

Κουντουριώτη Ελένη. Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας ασφαλτομίγματος. 

Τακτικά μέλη Χρήστου Σπύρος, Σάλαρης Αθανάσιος, Σιδέρης Γεώργιος, με 

αναπληρωματικά Παπαθανασίου Μαρία, Γρεκούση Διογένη και .. Ηλία. 

 Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου. Τακτικά μέλη Χρήστου Σπύρος, Σάλαρης 

Αθανάσιος, Σιδέρης Γεώργιος, με αναπληρωματικούς τους Λάτσα Σταμάτη, 

Γρεκούση Διογένη και .. Ηλία. Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας λαμπτήρων. 

Τακτικά μέλη Χρήστου Σπύρος, Λάτσας Σταμάτης, Σιδέρης Γιώργος με 

αναπληρωματικούς Παπαθανασίου Μαρία, Τσερκέζη Στέλιο και .. Αργύρη. 

Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών. Τακτικά μέλη 

Χρήστου Σπύρος, Λάτσας Σταμάτης, Σάλαρης Αθανάσιος, με 

αναπληρωματικούς Παπαθανασίου Μαρία, Μπαρδάκα Παναγιώτη, .. Ηλία. 

Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας ενδυμάτων Δημοτικής Αστυνομίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή η Επιτροπή δεν είχε συμπεριληφθεί στην εισήγηση. Είναι η 

Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας ενδυμασιών Δημοτικής Αστυνομίας.  
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ΜΑΝΑΒΕΛΗ: Ναι. Τακτικά μέλη Κολιαστάσης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης 

Γεώργιος και Χριστόπουλος Βασίλης, με αναπληρωματικούς Χρήστου Σπύρος, 

Παπαδημητρίου Παναγιώτης και Αρκουδέας Λουκάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση κύριοι συνάδελφοι;  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

 

 ΘΕΜΑ 6ο 

 

Εγκριση τοποθέτησης πυροφυλακείου στον Οικισμό Ιπποκράτειος 

Πολιτεία της Δ.Κ. Αφιδνών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης κύριοι συνάδελφοι.   

 Ο κ.Καρίνος. Στο μικρόφωνο. 

ΚΑΡΙΝΟΣ: .. Η Πολεοδομία για να εκδώσει την άδεια ζητάει ο Μπαλάτζας μια 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι συναινεί με την τοποθέτηση του 

προϊστάμενου .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Της Πολεοδομίας. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΚΑΡΙΝΟΣ: Ο Γεωργόπουλος, συγνώμη. Εγώ έκανα λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γεωργόπουλος. Ερωτήσεις; Το λόγο. Ο κ.Λίτσας, ο 

κ.Γιασημάκης, ο κ.Δέδες και η κα Βαρνάβα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αφού το λέει ο Μπαλάτζας που είναι φίλος μου, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι λοιπόν.  
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 Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θέλω απλά να ρωτήσω .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Το πυροφυλάκειο αυτό έχει τοποθετηθεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ξέρω. Μάλλον όχι. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το ξέρετε. Λοιπόν, το πυροφυλάκειο αυτό, σας 

πληροφορώ, ότι έχει τοποθετηθεί και ερχόμαστε εκ των υστέρων να 

εγκρίνουμε την τοποθέτηση του.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το σηκώσουν ψηλά .. (γέλιο) 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Και ρωτάμε τώρα την Τεχνική Υπηρεσία και τον Πρόεδρο και 

μας λένε, δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν το ξέρει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ξέρω. Που να το ξέρω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κανείς δεν ξέρει δηλαδή αν έχει τοποθετηθεί; Τυχαίνει να είμαι 

και εγώ δημότης του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φοργιάρη, αν 

δεν το ξέρετε. Οχι, με ρωτήσατε που το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό σας το 

λέω μάλλον. Αρα, έχει τοποθετηθεί ή όχι; Δεν ξέρει κανείς να μου απαντήσει; 

Κανείς; Εσείς κ.Καρίνο το δηλώσατε ότι δεν ξέρετε αλλά βλέπω ότι σύσσωμη η 

Δημοτική Αρχή δεν ξέρει αν έχει τοποθετηθεί. Λοιπόν, έχει τοποθετηθεί και μας 

ζητάτε εκ των υστέρων να το εγκρίνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες, Δασαρχείο και Πυροσβεστική Υπηρεσία 

έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Πρόεδρε.. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ξέρω το θέμα τώρα τι κάνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες. Αν 

το Δασαρχείο .. 

ΔΕΔΕΣ: Ωραία, ωραία .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν είμαι ειδικός του θέματος. Εγώ τις εισηγήσεις σας 

διαβάζω. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Συγνώμη κ.Δέδε, υπάρχει κάποιος που να ξέρει το θέμα; 

Συγνώμη, υπάρχει κάποιος εδώ στην αίθουσα που να γνωρίζει το θέμα να μας 

ενημερώσει και μας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Πάντος θα μπορούσε πάντως να μας πληροφορήσει αν έχει 

τοποθετηθεί ή όχι.  

ΠΑΝΤΟΣ: Υπάρχει ένα πυροφυλάκειο από την εποχή που ήμουν εγώ 

Αντιπρόεδρος και είναι και διώροφο κιόλας. Ενα. Αλλο δεν έχει τοποθετηθεί 

τώρα. Οχι.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Ενα το οποίο έχει διαστάσεις 4,56 χ 4,56 μήπως ξέρετε 

ποιανού είναι εκεί;  

ΠΑΝΤΟΣ: Ενα πυροφυλάκειο ξέρω εγώ κ.Γιασημάκη. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εχει ακριβώς τις διαστάσεις που σας περιγράφω. 

ΠΑΝΤΟΣ: Που; Που; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: 4,56 χ 4,56. 

ΠΑΝΤΟΣ: Που; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην Αγ.Τριάδα.  

ΠΑΝΤΟΣ: Στην εκκλησία;  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η ΜΑΚΙΠ είχε πάρει προσφορές για ένα πυροφυλάκειο 2,98 χ 

2,98, η προσφορά ήτανε 2.300 ευρώ. Αυτό ήδη υπάρχει ανάρτηση στο 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

104 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ για 5.000 ευρώ και οι διαστάσεις του είναι αυτές που σας 

περιγράφω.  

ΠΑΝΤΟΣ: Και ποια είναι η ΜΑΚΙΠ κ.Γιασημάκη που τοποθετεί πυροφυλάκεια; 

Ποια είναι η ΜΑΚΙΠ; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οχι, δεν τοποθέτησε. Είπα ότι υπήρχαν προσφορές όταν 

θέλησε στο παρελθόν να τοποθετήσει πυροφυλάκειο και η τιμή ήταν αυτή.  

ΠΑΝΤΟΣ: Ναι και το τοποθέτησε, το τοποθέτησε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Αυτό δεν το τοποθέτησε η ΜΑΚΙΠ. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ποιος το τοποθέτησε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εσείς το πληρώνετε, εσείς θα μου πείτε ποιος το τοποθέτησε. 

ΠΑΝΤΟΣ: Εγώ δεν έχω ιδέα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν έχετε ιδέα ούτε εσείς. 

ΠΑΝΤΟΣ: Ιδέα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Καμία ιδέα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Καμία.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ που υπάρχει, τα 5.000 ευρώ, γι' αυτό δεν 

γνωρίζετε τίποτα. 

ΠΑΝΤΟΣ: Τίποτα, τίποτα.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Παιδιά υπάρχει κάποιος στην αίθουσα να μας πει τι γίνεται με 

το θέμα; Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δέδε. 

ΔΕΔΕΣ: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον κ.Τσάκωνα. Αυτή είναι και η δική μου 

η πρόταση. Εφόσον ο κ.Καρίνος είπε ότι δεν το ξέρει το θέμα και ο κ.Πάντος 

που είναι Αντιδήμαρχος στην περιοχή και κανένας από το Δήμο, ούτε 
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φαντάζομαι ο κ.Ηλιάσκος το ξέρει, καλό θα είναι να .. να μάθουμε για να μην 

έχουμε και την ευθύνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δήμαρχος είναι έξω; Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε εδώ να μας 

δώσετε τα φώτα σας γιατί οι περισσότεροι από μας δεν το ξέρουμε το θέμα. 

Για το πυροφυλάκειο. Ο κ.Γιασημάκης λέει ότι έχει τοποθετηθεί και ερχόμαστε 

εκ των υστέρων .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρω ότι είναι ένα αίτημα της ΜΑΚΙΠ να αποκτήσουνε ένα 

κέντρο εξόρμησης θα έλεγα των επιχειρήσεων τους, είναι ένα δίκαιο αίτημα, 

έχουνε χώρους απεριόριστους εκεί, θέλουν να βάλουν τα πράγματα τους, αυτά 

που χρειάζονται για την πυρόσβεση και ένα ξύλινο που συνάδει, βαμμένο στο 

πράσινο, με το περιβάλλον, πως το λένε, πυρογυλάκειο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν διαφωνούμε καθόλου στην τοποθέτηση του 

πυροφυλακείου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι πρόβλημα έχετε; 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Οτι είναι ήδη τοποθετημένο, ότι στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχει αναρτηθεί 

η δαπάνη του, 5.000 ευρώ και ότι έρχεστε τώρα εκ των υστέρων να το 

εγκρίνουμε εμείς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ασχοληθήκανε, ήδη φέρανε 3 προσφορές .. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ξέρω αυτό, σήμερα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Λοιπόν, βλέπουμε ότι κανένας δεν γνωρίζει το τι έχει συμβεί 

με το συγκεκριμένο θέμα.  

ΠΑΝΤΟΣ: Πως έχει τοποθετηθεί ρε παιδιά; Δεν έχει τοποθετηθεί.  
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ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Στην Αγ.Τριάδα Βαγγέλη. Βαγγέλη είναι στην Αγ.Τριάδα. Τι να 

κάνουμε τώρα. Είναι τοποθετημένο, 4.56 χ 4.56. Πάνω από την Αγ.Τριάδα 

είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αλήθεια είναι Γιώργο μου, ότι το σημείο που θέλουνε να 

τοποθετηθεί είναι συγκεκριμένο, το έχουν επιλέξει και είναι σωστό σημείο και 

ωραίο σημείο για τη δουλειά που το θέλουνε. Και θέλει λέει τυπική διαδικασία 

έγκρισης για το χώρο αυτό Πολεοδομίας και Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε πως γίνονται οι ψήφοι αναγκαστικοί 

καμιά φορά ε; Πως αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε, όπως αναγκαστήκαμε ας 

πούμε στο ασθενοφόρο για να μην .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάπου θα έπρεπε αυτό να στηθεί μέχρι που να πάρει την άδεια 

του. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να μην μπει καμιά φωτιά και .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 'Η δίπλα, ή κάπου έπρεπε να στηθεί. Πιθανώς να μην ξέρανε 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να στηθεί τέτοιο πράγμα .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θα ήτανε πολύ απλό να μας πείτε ότι όντως έχει στηθεί.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να στήθηκε τι έγινε δηλαδή; Ποια η διαφορά; Δεν κατάλαβα. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, πολύ απλά θα μπορούσατε να μας πείτε  έχει 

στηθεί, δεν γνωρίζαμε ότι έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία, απ' το να 

ερχόμαστε εδώ και να μην ξέρει ο Σύμβουλος, ο Δήμαρχος, ο Δ/ντης Τεχνικών 

Υπηρεσιών το αν έχει στηθεί ή όχι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω ασχοληθεί ο ίδιος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Εντάξει, εντάξει. Μπορούμε τουλάχιστον να ξέρουμε ποιος 

έχει κάνει την εισήγηση, αυτή που έχουμε, μας έχει μοιραστεί, γιατί δεν έχει 

υπογραφή. Εχουμε πάρει μια εισήγηση .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι από τον κ.Κιρκιγιάννη ο οποίος έφυγε διακοπές. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Η οποία είναι ανυπόγραφη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την Τεχνική Υπηρεσία πάντως έχει γίνει. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Από την Τεχνική Υπηρεσία έχουμε πάρει και άλλες εισηγήσεις 

και έχουν την υπογραφή του κ.Καρίνου. Εδώ δεν έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Τσάκωνα. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε αν αυτή, έστω η τοποθέτηση του 

πυρυφυλακείου έχει πληρωθεί ήδη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνήθως στο δημόσιο οι πληρωμές αργούνε να γίνουνε. 99%, 

εάν έχει, δεν θα έχει πληρωθεί, δηλαδή δεν θα έχει ενταλματοποιθεί. Για να 

πάει να γίνει η διαδικασία πληρωμής δεν είναι εύκολο. 99% δεν έχει πληρωθεί. 

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Μήπως περιμένει την απόφαση μας για να πληρωθεί; Να το πω 

αλλιώς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 99% δεν έχει πληρωθεί και αν έχει μπει το πυροφυλάκειο, αυτό 

έχει μπει μέσα σε λίγες μέρες τώρα.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα χρειάζεται η απόφαση για αδειοδότηση για το χώρο εκεί να 

το δώσουμε. 

ΔΕΔΕΣ: Εάν έχει μπει όμως, δεν μπορούμε να την εγκρίνουμε εμείς να μπει, αν 

έχει ήδη μπει. Πως θα το εγκρίνουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σώπα μωρέ. 

ΔΕΔΕΣ: Σωπαίνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λες μωρέ; 

ΔΕΔΕΣ: Το Δασαρχείο συμφωνεί; Η Πυροσβεστική συμφωνεί; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λες; Θα βάλεις ένα πυροφυλάκειο που χρειάζεται .. Οι 

άνθρωποι, η τοποθέτηση .. 

ΔΕΔΕΣ: Κύριε Οικονομάκο, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα. Καταλάβετε 

το. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα τι λες τώρα; Τι αγιάζει βρε εδώ μέσα; Ο τύπος .. 

ΔΕΔΕΣ: Το έχετε βάλει ταμπέλα και .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο τύπος αγιάζει τα μέσα; Ο τύπος αγιάζει ή η ουσία; Συμφωνείτε 

στους ανθρώπους να δώσουμε ένα πυροφυλάκειο να έχουνε εκεί πέρα σαν 

βάση; 

ΔΕΔΕΣ: Ε, τότε, να πω κάτι; Δε χρειάζεται την έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα υπόλοιπα είναι, τα υπόλοιπα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρειάζεται για να παραχωρηθεί ο χώρος, απ' ότι έχω καταλάβει 

κ.Δέδε. Από εκεί και πέρα οι Υπηρεσίες, αν το πυροφυλάκειο είναι παράνομο, 

θα κάνουν τη δουλειά τους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. επαναλαμβάνω, μια τυπική διαδικασία, οι άνθρωποι το πολύ 

πολύ να μην ξέρανε ότι θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και γίνανε όλες 

οι άλλες διαδικασίες αγοράς, τοποθέτησης κλπ. .. 

ΔΕΔΕΣ: Ωραία, να μάθετε και να επανέλθετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: .. αγοράς, τοποθέτησης κλπ. και είδανε κάποια στιγμή, πήγανε 

στην Πολεοδομία για να πάρουνε την άδεια και τους λέει, θέλει και Δημοτικό 

Συμβούλιο. Η τοποθέτηση, αν το ακουμπήσανε εκεί πιο δίπλα ή οριστικά αύριο 

το πάνε, τι σημασία έχει;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Καλά, να πω και εγώ κάτι. Ετσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Βαρνάβα. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Πάντως δεδομένο είναι ότι είναι χρήσιμο να γίνει και απαραίτητο 

για την περιοχή, για το δάσος των Αφιδνών και την ευρύτερη περιοχή. Ομως 

να μην ερχόμαστε και στη δύσκολη θέση να εγκρίνουμε κάτι εκ των υστέρων. 

Γιατί να μην ακολουθηθεί μια σωστή διαδικασία, τι χρειάζεται και να γίνει εκ 

των προτέρων. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί και πριν 1 μήνα. Εμείς δεν 

έχουμε αντίρρηση πάνω σ' αυτό. Αλλά ας υπάρχει και μια νόμιμη διαδικασία .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βρε παιδιά, η αγορά, όταν αγοράζεις ένα 4 χ 4 λυόμενο και το 

τοποθετείς κάπου, το τοποθετείς προσωρινά μέχρι να πάρεις την άδεια. Κάπου 

θα το βάζανε. Αν το έχουνε βάλει, θα το έχουνε βάλει στο ίδιο σημείο 

προφανώς. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα; Είναι θέμα αυτό για κουβέντα τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάζω το θέμα .. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού συμφωνείτε να το δώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάζω το θέμα γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε διευκρίνιση, 

ζητήθηκε και από τον κ.Λίτσα. Είναι: Εγκριση τοποθέτησης πυροφυλακείου 

στον οικισμό Ιπποκράτειος Πολιτεία της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών. Εμείς 

εγκρίνουμε την τοποθέτηση. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μα αυτό λέμε, ότι έχει τοποθετηθεί ήδη βρε παιδιά. Αυτό 

λέμε.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Να ρωτήσω κάτι κ.Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συμφωνούμε, λέμε ναι, εντάξει. Απ' ότι καταλαβαίνω δεν έχει δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία, όμως θέλω να πω το εξής, για να καταλάβω. Αυτό το έχει 

αγοράσει ο Δήμος, είναι δικό μας. Εντάξει, μερικά πράγματα πρέπει να ξέρουμε 

και τι μας γίνεται. Μπορεί να μην .. Δηλαδή συγνώμη, εφόσον είναι δικό μας, 
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εμείς για μια αγορά που έχουμε κάνει δεν είναι, είναι απλώς ότι στέλνουμε να 

το βάλουμε εκεί. Δηλαδή εφόσον είναι δικό μας, ξαναλέω, έγκριση τοποθέτηση 

από μας για το δικό μας χώρο, δηλαδή θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.. 

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την αδειοδότηση; 

ΛΙΤΣΑΣ: Εντάξει. Ξαναλέω πάλι λοιπόν, εάν αυτό είναι δικό μας.. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Συγνώμη. Σε κοινόχρηστους χώρους, Κώστα, μπορείς να βάλεις. 

Υπάρχει κάποιο ποσοστό, που δεν το θυμάμαι, μπορείς να φτιάξεις κάποια 

κατασκευή. Εφόσον υπάρχει .. 30%. Εφόσον λοιπόν υπάρχει σε κοινόχρηστο 

χώρο, κοινόχρηστους χώρους, μπορούμε να ζητήσουμε, ζητάμε από την 

Πολεοδομία να βγει άδεια και βγαίνει κανονικά, βγαίνει αμέσως, δε χρειάζεται 

τίποτα άλλο.  

ΛΙΤΣΑΣ: Αρα ο Δήμος Ωρωπού σήμερα .. 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Η Πολεοδομία προφανώς έχει ζητήσει αυτήν τη διαδικασία. 

ΛΙΤΣΑΣ: Συγνώμη, συγνώμη. Αρα ο Δήμος Ωρωπού σήμερα αποφασίζει ότι το 

συγκεκριμένο αντικείμενο μπαίνει σε ένα χώρο δικό του, το συγκεκριμένο 

αντικείμενο που είναι δικό του ε; Το ξαναλέω, το τονίζω. Αφού το πληρώσαμε 

εμείς είναι δικό μας και το παραχωρούμε ίσως για χρήση στη ΜΑΚΙΠ .. Οχι 

εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι. 

ΛΙΤΣΑΣ: Αυτό είναι; Παραχωρούμε λοιπόν τη χρήση της δικής μας περιουσίας 

σε κάποιους τρίτους ..  

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Τη χρήση την παραχωρούμε εμείς Δήμαρχε. Μην τρελαθούμε τώρα. 

Θα έρθει ο δημοτικός υπάλληλος να παραχωρήσει τη χρήση ..; 
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Επειδή λοιπόν είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι εμείς να ξέρουμε τι μας γίνεται. 

Σήμερα λοιπόν ένα δικό μας αντικείμενο το τοποθετούμε κάπου και δίνουμε 

εμείς την άδεια για να το βάλουμε .. Δεν το κατάλαβα. Ισως έπρεπε να ήταν 

άλλη η διαδικασία. Να είχαμε πάρει μια απόφαση, απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, προμηθεύεται για εκείνο το σημείο ο Δήμος αυτό το οίκημα, αυτό 

το σπιτάκι. Δικό μας είναι. Α μπράβο. Δικό μας είναι, εντάξει; Το ξεκαθαρίσαμε 

αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα λοιπόν υπάρχει κάποια αντίρρηση; Το Συμβούλιο .. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Είδατε κ.Πρόεδρε τι σημαίνει αναγκαστική ψήφο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Αρχίζω και εγώ να το συνειδητοποιώ. (γέλιο)  

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επαφίεστε στην καλή μας θέληση και στην .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που πάντα υπάρχει. 

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο 

 

Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το υπ' αριθμόν 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

ΤΣΑΚΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη αλλά εγώ και ο κ.Κιούσης, δεν ξέρω η 

κα Ελένη, η κα Μαργέτα, επειδή είναι Γραμματέας θα κάτσει, εμείς θα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

112 

αποχωρήσουμε γιατί διαφωνούμε με την όλη διαδικασία, επειδή υπάρχει αυτή 

η αντιδικία η νομική, δε θα συμμετέχουμε στα υπόλοιπα 4 θέματα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, αποχωρεί ο κ.Τσάκωνας με τον κ.Κιούση. 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας και εγώ, έχω τεθεί 

κατηγορηματικά ενάντια στη δημιουργία του Νομικού Προσώπου, Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού και ως εκ τούτου από τη στιγμή που έχω ξεκάθαρη 

θέση, αυτή ισχύει, δε θα συμμετέχω και εγώ στην κουβέντα. Αποχωρώ σ' αυτό 

το σημείο. Θα ήθελα να μην είμαι μέλος της απαρτίας από εδώ και πέρα και να 

καταγραφεί στα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Αποχωρεί και ο κ.Χασιώτης.  

 Είναι: Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. Παραιτείται ο Πρόεδρος 

του Λιμενικού Ταμείου, που είναι ο κ.Δήμαρχος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση 

στην αποδοχή της παραίτησης;  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ ήξερα μέχρι σήμερα ότι ο καπετάνιος φεύγει τελευταίος από το 

καράβι όταν αρχίζει να μπάζει, αλλά εδώ το έχετε αλλάξει. Βλέπω ότι φεύγει 

πρώτος. 

(γέλιο) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς θέλετε να μείνει στο καράβι; (γέλιο) 

ΛΙΤΣΑΣ: Και επειδή μπάζει νερά το Λιμενικό Ταμείο βλέπω το εξής, ότι δεν 

τήρησε η Δημοτική Αρχή την παρ. 1 του άρθρου 46, του Νόμου 4071/12 και 

γι' αυτόν το λόγο έχει αρχίσει η αποχώρηση. Ο Δήμαρχος δίνει το καλό 

παράδειγμα, βέβαια έπρεπε να κάτσει σαν καπετάνιος τελευταίος, και εννοείται 

ότι εμείς δε συμφωνούμε στο ότι δε σέβεται να εφαρμόσει το Νόμο και μπορεί 
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να το παίρνετε για αστείο αλλά στον αέρα έχετε ένα Λιμενικό Ταμείο, πολίτες, 

επαγγελματίες και δεν καταλαβαίνετε τίποτα, εκεί συνεχίζετε με την ίδια 

νοοτροπία. Λυπάμαι γιατί περίμενα να φύγει τελευταίος. Εκείνος όμως πηδάει 

πρώτος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δε θέλετε να φύγει, απ' ότι κατάλαβα, δεν κάνετε δεκτή 

την παραίτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάνω σ' αυτό, πάνω σ' αυτό θέλω να πω ότι ο καπετάνιος που 

αναλαμβάνει τώρα ήτανε καπετάνιος από την αρχή και δεν το ήξερα. Ητανε 

ένας καπετάνιος πραγματικά ο οποίος έχει κάνει μεγάλο έργο και το είδα και 

έχω μείνει έκπληκτος. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δήμαρχε, συγνώμη, περίμενε όμως, γιατί μετά υπάρχει θέμα 

εκλογής Προέδρου. Περίμενε, μην προδικάζεις το αποτέλεσμα. Μην 

προλαμβάνεις πάλι το Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο ο κ.Γιασημάκης. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Μην μας εξαναγκάζεις πάλι σε .. Περίμενε. Είναι το 9ο θέμα 

που μιλάει για εκλογή. Στην εκλογή μπορεί να προκύξει καινούργια 

υποψηφιότητα και .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το έχω δηλώσει βρε Γιώργο μου και πριν (γέλιο) σε άλλο 

Συμβούλιο. Λοιπόν, το έχω δηλώσει. Επομένως εγώ δεν είδα πουθενά το 

καράβι να βυθίζεται, πάει μια χαρά το καράβι και πήγαινε μια χαρά, χάρις όμως 

90% και παραπάνω, των δραστηριοτήτων και της επιτυχίας όλου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και κυρίως με τον 

Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ.Δήμαρχε.  

 Οσον αφορά την ψηφοφορία λοιπόν, κατά πλειοψηφία λοιπόν το 

Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του Προέδρου. 
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ΒΑΡΝΑΒΑ: Εμείς είπαμε ναι, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η παράταξη του κ.Λίτσα διαφωνεί στην παραίτηση. Δεν εγκρίνει 

την .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνετε πιο σαφής κ.Λίτσα. Ετσι μου δώσατε να καταλάβω. Τώρα 

αν κάνετε πλάκα .. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εμείς διαφωνούμε, διαφωνούμε .. 

(παρεμβάσει εκτός μικροφώνου) 

ΛΙΤΣΑΣ: Οχι, όχι, όχι. Εμείς λέμε παρών, λέμε παρών. Θεωρούμε, σας 

εξήγησα, αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε τι σας είπα λυπάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι πολύ καλά είπατε τα πολιτικά σας σχόλια, αλλά για την 

ψηφοφορία πρέπει να διευκρινιστεί. Η κα Βαρνάβα λέει ναι. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποδέχεται την παραίτηση του 

Προέδρου. 

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο 

 

Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ποια πρόταση υπάρχει; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Βασίλειος Μπόρσης μπαίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με αναπληρωτή; 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Δήμαρχε, ένα λεπτάκι, πριν κάνεις την πρόταση να πούμε 

κάτι; Εχουμε το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. Είναι επί της διαδικασίας; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Βασίλειος Μπόρσης με αναπληρωματικό τον Γρηγόρη τον 

Οικονόμου. Είναι .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να τοποθετηθεί ο κ.Λίτσας.  

 Ορίστε κ.Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Ναι, στο συγκεκριμένο θέμα απέχουμε σαν παράταξη από τη 

διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καταγραφεί. Καταγράφτηκε ήδη ότι απέχει η παράταξη του 

κ.Λίτσα από τη συζήτηση του θέματος.  

 Κύριε Αρμυριώτη. 

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ.Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε 

αντιληφθεί τι έχει συμβεί τώρα με το Λιμενικό Ταμείο μέχρι σήμερα και για την 

όλη διαδικασία τον ορισμό των μελών. Επικαλούμενος τη δημοκρατικότητα σας 

θα ήθελα να προτείνω το μέλος που θα ορίσετε να είναι από την 

αντιπολίτευση, επειδή δε συμμετέχει κανένας. Για τους λόγους που ξέρετε. 

Εμείς προτείναμε τον κ.Καλύβα από την προηγούμενη φορά στη δεύτερη 

ψηφοφορία, απείχε η αντιπολίτευση η μείζονα και η ελάσσονα από την 

ψηφοφορία, δεν ψηφίσαμε, ορίσατε από την πλειοψηφία. Δεδομένης της 

ευκαιρίας ορίστε ένα μέλος από την αντιπολίτευση για να υπάρχει, δε λέω αν 

είναι από τη μείζονα ή την ελάσσονα, εν πάση περιπτώσει ένα οποιοδήποτε 
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μέλος για να υπάρχει και ισορροπία. Το θέτω σαν θέμα, σαν πρόταση τον 

κ.Καλύβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Καλύβας παραιτήθηκε από την .. Δεν ήτανε ο κ.Καλύβας; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραιτήθηκε ο Καλύβας.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Ο Καλύβας έβαλε υποψηφιότητα και δεν ψηφίστηκε. Αυτό 

λέω. Οταν τον προτείναμε για ψηφοφορία από την αντιπολίτευση, δεν 

ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και ορίσατε τους υπόλοιπους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα είχα κανένα, ειλικρινά το λέω, κανένα πρόβλημα πάνω σ' 

αυτό το θέμα που λέτε, κανένα πρόβλημα, τώρα βέβαια έχω αναφέρει το 

όνομα, δεν μπορώ να το πάρω πίσω με τίποτε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Θυμάστε το έργο με τον Κωνσταντάρα που ήτανε ναύαρχος 

και λέει: πολύ ευχαρίστως, ναι, αλλά όχι. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προτείνεται λοιπόν ο κ.Μπόρσης, με αναπληρωτή τον 

κ.Οικονόμου. Εδώ υπάρχει αντίρρηση; Πάρων και ο κ.Γιασημάκης. Κυρία 

Βαρνάβα;  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Παρών και ο κ.Αρμυριώτης. Κυρία Μαργέτα παρακολουθείτε 

τη διαδικασία; Απέχει. Απέχει και η κα Μαργέτα. 

 Το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την πρόταση. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 24η 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 
 

  117 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 9ο θέμα.  

 Προτείνεται ο κ.Καμπιώτης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Λιμενικού Ταμείου.  

ΛΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η παράταξη μας απέχει από το συγκεκριμένο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Και για το 9ο θέμα λοιπόν ο κ.Λίτσας και η παράταξη 

του απέχει από τη συζήτηση του. Για τους υπολοίπους συναδέλφους υπάρχει 

κάποια αντίρρηση; 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ψηφίζουμε ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Το Συμβούλιο .. Κύριε Γιασημάκη όσον αφορά το πρόσωπο 

του Προέδρου έχετε αντίρρηση; Αρα το Συμβούλιο εδώ ομόφωνα εγκρίνει.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Τώρα υποχρεωτικά, ναι, πρέπει να ψηψιστεί και 

Αντιπρόεδρος.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν το έχετε φέρει θέμα κ.Πρόεδρε.  

ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ: Και δεν μπορείτε να το βάλετε.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει κατεπείγον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατεπείγον δεν υπάρχει. Τώρα αφού ορίστηκε ο Πρόεδρος.. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Πρόεδρος ορίστηκε, τα μέλη είναι .. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλέχτηκε από το Συμβούλιο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα μέλη είναι, θυμίζω τα μέλη, Θεοφάνους Μορφάκης, 

Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής, Τσεκρεζής Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, 

Δέδες Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Κιούσης Δημήτριος, Δημοτικός 

Σύμβουλος, Αφθονιάτη Ευαγγελία, Τοπικός Σύμβουλος Νέων Παλατίων, 

Κιούσης Κωνσταντίνος, Τοπικός Σύμβουλος Καλάμου, Λεοντιάδου Λουκία, 

δημότισσα κλπ., Κουτσιβίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος .., Μπιλίρης Βασίλειος. Και 

βέβαια είναι τα μέλη ο Πρόεδρος, ο κ.Καμπιώτης και το καινούργιο μέλος, τον 

Μπόρση τον Βασίλη.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντιπρόεδρος θα είναι ο Βασίλης ο Μπόρσης, το νέο μέλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

(ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δέδες, ναι, συγνώμη, έχει παραιτηθεί και ο κ.Κιούσης. Τα 

διάβασα για να υπάρχει όλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να είναι διαβασμένο το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει. Οχι, 

όχι, λάθος είπαμε έγινε. Εχει παραιτηθεί, λάθος, το είπαμε αυτό. Ο Κιούσης ο 

Δημήτρης και ο Δέδες Κωνσταντίνος αφαιρούνται.  

(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει αναπλήρωση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει γίνει λάθος, έχει γίνει αναπλήρωση. Αυτό δεν .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει αναπλήρωση με απόφαση του Συμβουλίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει γίνει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσον αφορά τον Αντιπρόεδρο ορίζεται ο κύριος είπαμε; 

Αντιπρόεδρος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντιπρόεδρος ο Μπόρσης ο Βασίλης, είπαμε ρε παιδιά. Να τα 

ξαναπώ; Πρόεδρος ο Καμπιώτης ο Διονύσης, Αντιπρόεδρος ο Μπόρσης ο 

Βασίλης.  

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Γιατί ορίζεται ο Αντιπρόεδρος; Αναφέρεται πουθενά σε καμιά 

πρόσκληση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να ξαναμπεί θέμα Συμβουλίου τώρα; Εντάξει, να 

ορίσουμε τον Αντιπρόεδρο για να τελειώνουμε. 

ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ: Να το πούμε θέλουμε, δε θέλουμε να ξαναμπεί. Να ειπωθεί 

θέλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Αντιπρόεδρος λοιπόν εκλέγεται ο κ.Μπόρσης Βασίλειος. 

 Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.  

ΒΑΡΝΑΒΑ: Επαφίεστε πάντα στην καλή μας πίστη Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού δεν είδα κάποια αντίρρηση. 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Ναι, συμφωνούμε. Συγχαρητήρια στον κ.Μπόρση και στον 

κ.Καμπιώτη. Καλή σταδιοδρομία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιδεροκέφαλοι. 
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ΘΕΜΑ 10ο 

 

Εγκριση της αριθμ. 42/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα: "Εγκριση τροποποίησης 

Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου". 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα και τελευταίο της ημερήσιας διάταξης.  

 Κύριε Καμπιώτη. Δεν ξέρω, έχει την εισήγηση ο κ.Καμπιώτης, αν θέλει 

να .. 

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ: Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, απλά στις παρατηρήσεις δεν μας 

προβλέπουνε, βάσει της καινούργιας νομοθεσίας οργανικές θέσεις. Είναι 

ακριβώς ο ίδιος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας που έχουμε ψηφίσει, απλά 

έχουνε αφαιρεθεί οργανικές θέσεις γιατί με τον καινούργιο Νόμο δεν 

προβλέπονται. Είναι ακριβώς η ίδια, ακριβώς ό,τι είχαμε ψηφίσει την 

προηγούμενη φορά, τώρα απλά λείπουνε οι οργανικές θέσεις. Εχει πάει η 

εισήγηση έτσι και αλλιώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λίτσα. 

ΛΙΤΣΑΣ: Εγώ να ευχηθώ στο Δήμαρχο με το καλό να παραιτηθεί και από 

Δήμαρχος και δε θα συμμετέχουμε στη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευσεβείς πόθοι. Θα κουραστείτε να περιμένετε, απ' ότι φαίνεται. 

(γέλιο) 

ΒΑΡΝΑΒΑ: Να ρωτήσω κ.Καμπιώτη. Εδώ πέρα .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τους Δημάρχους τους παραιτούν άλλοι και τους Προέδρους. Δεν 

παραιτούνται μόνοι τους συνήθως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης και ως εκ τούτου λύεται η συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. 

 

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

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΕΤΑ ΕΛΕΝΗ 
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